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Прыводзяцца дадзеныя па прадукты)fнай частотнасцi 1546 тэрмiнау, якiя адносяцца да 
17 семантычных катэгорый. Атрыманыя дадзеныя маюць высокую унутраную i гендэрную 
узгодненасць. Праведзена супастауленне дадзеньrх беларускай выбаркi з расiйскiмi i балгарскiмi 
аналагамi, якое паказала, што ступень адпаведнасцi нормам рускай мовы з'яуляецца вельмi 

высокай (яе можна параунаць з унутранай узгодненасцю ), што дае прынцыповую магчымасць 
выкарыстоуваць расiйскiя дадзеныя у беларускiх псiхалiнгвiстычных даследаваннях з удзелам 

рускамоунага насельнiцтва. Ступень адпаведнасцi балгарскiм дадзеным аказалася значна мен

шай. 
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Адзiн з напрамкау сучаснай псiхалiнгвiс

тыкi - теарэтычнае мадэляванне семантыч

най памяцi, якое уключае апiсанне унутра

най структуры паняццяу (катэгорый), споса
бау захоування ix у памяцi i працэсау досту
пу да ix. 3 цягам часу даследчыкi перайшлi 
ад разгорнутых мадэляу семантычнай памяцi 

да аналiзу гiпатэтычных пераменных унут

ранай арганiзацыi семантычных катэгорый 

[2]. Такiх пераменных некалькi: прадуктыу
ная частотнасць, тыповасць, катэгарыяльная 

дамiнантнасць i iнш. Лiчыцца, што гэtыя пе

раменныя адлюстроуваюць неаднароднасць 

унутранай пабудовы семантычных катэгорый 

i цесна звязаны мiж сабой [ 1; 2; 7]. 
Прадуктыуная частотнасць звычайна выз

начаецца шляхам падлiку прыкладау нейкай 

абранай катэгорыi, якiя паддоследныя здо

лелi прывесцi за абмежаваны прамежак часу. 

Вызначана, што культурныя (у тым лiку i 
моуныя) адрозненнi могуць iстотна уплываць 
на прадуктыуную 11астотнасць (параунайце, 
напрыклад, [4], [5] i [6]), таму выкарыстанне у 
далейшых псiхалiнгвiстычных даследаваннях 

дадзеных, атрыманых у iншых мовах цi краi

нах, немагчыма без дадатковай праверкi. 

Нормы прадуктыунай частотнасцi вызнача

лiся у шматлiкiх краiнах, у тым лiку i Pacii 
( 1992-1996 годы), аднак падобныя даследа
ваннi у Беларусi яшчэ не праводзiлiся. Таму 
1 АУтар выказвае удзячнасць даслсдчыкам l.Я. Высокаву i Д.У. Люсiну за прадста)iленнс 
расiйсюх дадзеных па nрадукты}iнай частотнасцi, прафесару Энча Герганаву (Новы бал~ 

rapcкi унiверсiтзт)- балгарскiх, студэнтцы факультэта nc1xaлorii БДПУ Д.М. Тодаравай~ 

Дземiдзенказа кансультацыi пры перакладзебалrарскiхтэрмiна:У i суаднясеннi iхз рускiмi. 
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адной з мэт нашай працы было вызначэнне 

норм прадуктыунай частотнасцi рускамоунага 

насельнiцтва Беларусi. Другая мэта - парау

нанне беларускiх дадзеных з дадзенымi iншых 

славянскiх моу (рускай i балгарскай) для вы
значэння ступенi культурнага уплыву. Гэта 

асаблiва важна таму, што арганiзацыя семан

тычнай памяцi можа уплываць на усе бакi 

кагнiтыунай дзейнасцi асобы (мысленне, ра
зумение, рашэнне задач i iнш. ). Балгарская 
мова была абрана як прыналежная да ела· 

вянскай груnы моу; для яе былi атрыманы 

нормы прадуктыунай частотнасцi па 56 се

мантычных катэгорыях [3]. Трэцяй мэтай 
нашай працы з'яулялася праверка гендэр

най узгодненасцi беларускiх дадзеных. Псiха

лiнгвiстычныя даследаваннi часта праводзяц

ца на псiхалагiчных факультэтах, дзе боль

шасць паддоследных складаюць дзяучаты. У 

сувязi з гэтым можа узнiкнуць пытанне аб 

знешняй валiднасцi атрыманых вынiкау (на
прыклад, з даследавання [ 1] не зразумела, 
якую частку паддоследных складалi юнакi). 
Таму важна ведаць, цi уплываюць гендэрныя 

адрозненнi на пераменныя унутранай арга

нiзацыi семантычных катэгорый. 

Методы ка 

Матэрыялы i паддоследныя. Для ацэнкi 
прадуктыунай частотнасцi было абрана 1 7 
семантычных катэгорый, якiя адлюстроуваюць 

агульнавядомыя паняццi. У эксперыменце 
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