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ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ 

В ПРОФАЙЛІНГУ 
 

У статті здійснено спробу опису алгоритму розпізнавання маркерів вербальної агресії в діяльності профайлера. 

Актуальність дослідження вербальної агресії як активного компонента сучасної комунікації визначається 

необхідністю вивчення функціонування її видів та форм у специфічних умовах спілкування, а також розробки 

системи спеціальних методів і прийомів її визначення та попередження в конкретних мовленнєвих ситуаціях. Таку 

методологічну систему ефективно розробляти в межах інноваційних комунікативних технологій, зокрема 

профайлінгу, із застосуванням методів прикладної лінгвістики. На основі вивчення маркерів вербальної агресії нами 

пропонується алгоритм їх автоматичного розпізнавання за допомогою комп'ютерної програми VAP. 
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Актуальність дослідження вербальної агресії 

як активного компонента сучасної комунікації 

визначається необхідністю вивчення природи 

мовної агресії, функціонування її видів та форм 

у специфічних умовах спілкування, а також (що 

важливо в контексті нашої роботи) розробки 

системи спеціальних методів і прийомів її 

визначення та попередження в конкретних 

мовленнєвих ситуаціях. На наш погляд, таку 

методологічну систему ефективно розробляти в 

межах інноваційних комунікативних технологій 

із застосуванням методів прикладної лінгвістики. 

Однією із таких технологій є профайлінг [1]. 

Виклики сучасного суспільства, переповненого 

конфліктами, зумовили появу нових комуніка-

тивних методик та широку затребуваність фа-

хівців у галузі комунікації, які здатні вирішувати 

такі завдання, як убезпечення людей від терори-

стичних атак, забезпечення безпеки в транспорті, 

в громадських місцях, в реалізації бізнес-стра-

тегій та ін. Профайлінг став тією сферою діяльно-

сті, яка займається питаннями бізнес-розвідки, за-

хисту підприємництва, діагностування підозрю-

ваного в криміналістиці тощо. Ці питання безпо-

середньо пов'язані з поняттям «вербальна агресія». 

На цей час лінгвістами досить детально 

вивчено феномен вербальної агресії. Однак, як 

поняття профайлінгу вербальна агресія 

залишається в колі недосліджених питань. Як 

правило, профайлінг трактується як сукупність 

психологічних методів оцінки та прогнозування 

невербальної поведінки людини, що вирізня-

ється неадекватністю, агресивністю, ворожістю 

тощо. Вербальний компонент такої поведінки 

профайлерами часто ігнорується або розгляда-

ється як додатковий, неосновний. На нашу дум-

ку, недооцінювання вербальної складової (по 

суті конфліктної комунікації) може призвести до 

серйозних помилок у складанні профілю інди-

віда. Характер такого профілю повинен врахову-

вати як психологічний, так і лінгвістичний під-

хід, зокрема, у прикладному аспекті. Адже роз-

робка як теорії конфліктної комунікації, так і 

прикладних мовознавчих напрямів (наприклад, 

комп'ютерної лінгвістики) щодо подолання та 

контролю вербальної агресії є наразі необхідною 

умовою забезпечення, насамперед, безпеки 

окремої людини та суспільства в цілому. 

Конфліктологія як інтегративний напрям ко-

мунікативної лінгвістики розглядає вербальну 

агресію як основну деструктивну форму реаліза-

ції конфронтаційної комунікативної стратегії. 

Така стратегія становить не тільки серйозну за-

грозу для ефективного спілкування в побуті та 

співпраці в бізнесі, а й загрозу для здоров'я та 

навіть життя людини. Система прийомів запобі-

гання конфронтаційній комунікативній стратегії 

передбачає вивчення вербальної агресії в філо-
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софському, культурологічному, соціологічному, 

психологічному та лінгвістичному аспектах. 

Спираючь на аналіз наукової літератури з 

питань вербальної агресії та виходячи з основ-

них завдань профайлінгу, ми пропонуємо 

оптимізувати діагностичний комплекс дослід-

ження вербальної агресії шляхом створення 

комп'ютерної програми розпізнавання марке-

рів агресії та ворожості. До цього часу з озна-

ченої проблеми відсутні методики для визна-

чення таких маркерів із метою опису якісного і 

кількісного складу негативних емоцій, що 

викликають агресію та бажання насильства. 

Це і визначає мету нашої статті, що полягає в 

описі алгоритму розпізнавання маркерів 

вербальної агресії в діяльності профайлера. 

Науковці намагаються, насамперед, розмежу-

вати поняття «вербальна агресія» з контексту-

альними синонімами «агресія», «ворожість», 

«насилля» за допомогою уточнюючих означень 

на зразок «мовна агресія», «комунікативна агре-

сія», «мова ненависті», «мова насильства», «сло-

весний екстремізм» та ін., а також за допомогою 

пояснень певних комунікативних чинників, при 

яких відбувається словесна агресія [2–9]. Так, 

Ю. В. Щербініна впевнена, що агресивність / 

неагресивність висловлювання визначається 

лише контекстом мовної ситуації чи реальни-

ми умовами спілкування [9, с. 29]. Вербальна 

агресія має свою специфіку та повинна 

диференціюватися також з такими поняттями 

як «конфліктна мовленнєва взаємодія», «спон-

танні реакції на стрес», «імітація мовленнєвої 

агресії», «мовне насильство», «інвектива», 

«комунікативний тиск» тощо [там само, с. 16–

46]. Частотність використання таких терміно-

позначень доволі висока в так званих дискур-

сах ненависті та ворожості. 

Проаналізуємо, насамперед, низку визначень 

поняття «вербальна агресія». Так, Л. М. Семенюк, 

вивчаючи методи дослідження агресії серед 

підлітків, посилається на відому дефініцію 

А. Басса: «Вербальна агресія – це вираження 

негативних почуттів як через форму (сварка, 

крик, визг), так і через зміст словесних відпо-

відей (прокляття, погрози)» (переклад із рос. 

наш. – К. Н., Р. А.) [6, с. 7]. Ю. В. Щербініна, 

посилаючись на праці відомих психологів та 

лінгвістів, визначає вербальну (мовленнєву, 

словесну) агресію як «словесне вираження не-

гативних почуттів, емоцій, намірів у неприй-

нятній у певній мовленнєвій ситуації формі» [9, 

с. 15]. Автори навчального посібника «Язык сов-

ременных СМИ: средства речевой агрессии» 

розуміють під вербальною агресією «форму 

мовної поведінки, що спрямована на образу чи 

навмисне заподіяння шкоди людині, групі 

людей, організації чи суспільству загалом» [5, с. 

8]. Більшість дослідників цього феномену пов'я-

зують його з таким чинником, як маніпуляцій-

ний вплив, наприклад, такий підхід представле-

но в посібнику Г. О. Копніної «Мовленнєва 

агресія» [2], статті О. П. Сковороднікова «Мовне 

насилля в сучасній російській пресі» та ін., де 

вербальна агресія трактується як «неаргументо-

ваний зовсім або недостатньо аргументований 

відкритий або прихований (латентний) вербаль-

ний вплив на адресата, що має на меті зміну йо-

го особистісних установок (ментальних, ідеоло-

гічних, оцінних тощо) або поразку в полеміці – 

на користь адресата» [7, с. 35]. 

Вплив вербальної агресії на свідомість люди-

ни виявляється як в усному мовленні, так і пись-

мових текстах. Саме в останніх лінгвістичні 

засоби вираження агресії (ворожості) як прийом 

«інтенсифікації та експресивізації» змісту тексту 

спрямовані «на підвищення ефективності праг-

матичних завдань самого тексту, результатом 

чого є збільшення експресивності тексту та, як 

наслідок, посилення на читача» [8, с. 29]. 

Найбільша інтенсивність форм вербальної агре-

сії фіксується в засобах масової комунікації, в 

політичній комунікації (піар-тексти, пропаганди-

стські тексти, контрвиступи опозиції тощо), в 

рекламних дискурсивних практиках, а також у 

сфері правопорядку. Художні тексти також 

ряснюють прикладами мовної агресії (див., 

наприклад, «Кайдашева сім'я» І. Нечуй-

Левицького, «Чорна рада» П. Куліша та ін.). 

Виокремлюють наступні характеристики 

вербальної (ширше – мовної) агресії: 1) інтен-

сивність (від грубої лайки до непрямого засуд-

ження, непрямої образи, прихованого закиду); 

2) ступінь усвідомленості/неусвідомленості адре-

сантом агресії та цілеспрямованість мовного 

впливу (поділяється на усвідомлену, цілеспря-

мовану, ініціативну, мотиваційну, інструмен-

тальну та неусвідомлену, нецілеспрямовану, 

реактивну); 3) за характером та способом ви-

разності: явна (відкрита, пряма) та прихована 

(неявна, непряма); 4) за ставленням до об'єкта 

агресії: перехідна та неперехідна (зміщена); 5) 

за числом учасників комунікативної ситуації: 
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масова та соціально замкнута (групова/ 

міжособистісна) [3; 9]. 

Основними формами прояву вербальної 

агресії є сварка, погроза, зауваження, образа, 

звинувачення, груба вимога, докір, насмішка 

та ін. [9, с. 132–204]. Вербальна агресія як 

психолінгвістичний феномен знаходить своє 

відображення у виборі експліцитно представ-

лених мовних і мовленнєвих засобів. При 

цьому маркерами мовної агресії виступають, 

як правило, стилістично марковані лексеми 

(експресивно-забарвлена лексика, расові епіте-

ти, слова з семантикою ультимативності, по-

гроз, звинувачень, а також інвектива, грубо-

просторічні слова та словосполучення, вульга-

різми, жаргонізми, слова у переносному 

значенні, критичні висловлювання тощо). 

Також словесну агресію можуть виражати 

фонетичні та граматичні засоби мови. Так, 

автори статті «Вербальная агрессия: способы ее 

предотвращения и преодоления последствий 

(на материале английского языка)» наводять 

низку граматичних індикаторів агресії, поси-

лаючись на автореферат дисертації А. П. Костя-

єва «Дискурсивные маркеры вербальной агрес-

сии в профессиональной коммуникации»: 1) 

займенники 2-ї особи «ти» і «ви» та дієслів-

ні форми 2-ї особи однини та множини; 

займенники «він» та «вона» по відношенню 

до учасника інтеракції; 2) імперативні 

конструкції доконаного виду, частки, вводні 

слова, спеціальні синтаксичні структури в 

невластивих їм денотативних значеннях 

(фразеосхеми); 3) суфікси суб'єктивної (нега-

тивної) оцінки з відтінками іронічності, знева-

ги, приниження та грубості [4, с. 126]. Т. С. Лі-

хачова та її співавтори роблять висновок, що 

«знаючи основні маркери комунікативної агре-

сії, а також фактори, що підштовхують спів-

розмовника до її застосування, можна вибрати 

правильні способи запобігання агресії або 

скористатися практичними рекомендаціями 

щодо її подолання» [там само, с. 125]. 

На основі вивчення маркерів вербальної 

агресії (сфера використання – профайлінг) на-

ми пропонується наступний алгоритм (як база 

інтерфейсу об'єктивно-орієнтованої програми) 

їх автоматичного розпізнавання за допомогою 

компютерної програми, умовно названої VAP 

(за першими літерами слів вербальна, агресія, 

профайлінг): 

Модуль І. Формування словника (бібіліоте-

ки) маркерів вербальної агресії: 

=маркери лексичного рівня; 

=маркери граматичного рівня; 

Модуль ІІ. Обробка інформації: 

=вибірка маркерів вербальної агресії з тексту; 

=аналіз данних; 

=висновки (% маркерів вербальної агресії). 

Програма, що побудована на основі запро-

понованого алгоритму, може бути використа-

на у сфері багатьох видів профайлінгу – інфор-

маційної безпеки, антитерористичному, кримі-

нальному та ін. Вербальна агресія заважає 

реалізації ефективної мовленнєвої інтеракції 

між членами соціуму. Тому вивчення різних 

аспектів цього деструктивного явища сприяє 

своєчасному вияву явної чи прихованої 

загрози безпеці людини. 
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Коч Н.В., Романюк А.А.  

К ВОПРОСУ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ В ПРОФАЙЛИНГЕ 

В статье предпринята попытка описания алгоритма распознавания маркеров вербальной агрессии в деятельности 

профайлера. Актуальность исследования вербальной агрессии как активного компонента современной 

коммуникации определяется необходимостью изучения функционирования ее видов и форм в специфических 

условиях общения, а также разработки системы специальных методов и приемов ее определения и предупреждения 

в конкретных речевых ситуациях. Такую методологическую систему эффективно разрабатывать внутри 

инновационных коммуникативных технологий, в частности профайлинга, с применением методов прикладной 

лингвистики. На основе изучения маркеров вербальной агрессии предлагается алгоритм их автоматического 

распознавания с помощью компьютерной программы VAP. 

Ключевые слова: профайлинг, конфликтная коммуникация, вербальная агрессия, речевые маркеры вербальной 

агрессии, автоматическое распознавание слов. 
 

Koch N.V., Romaniuk A.A.  

TO THE RESEARCH METHODOLOGY ISSUE OF VERBAL AGGRESSION IN PROFILING 

The article attempted to describe an algorithm for recognizing markers of verbal aggression in profiler activity. The relevance 

of the study of verbal aggression as an active component of modern communication is determined by the need to study the 

functioning of its types and forms in specific communication conditions, as well as the development of a system of special 

methods and methods for determining and preventing it in specific speech situations. Such a methodological system can be 

effectively developed within innovative communication technologies, in particular profiling, using the methods of applied 

linguistics. Based on the study of verbal aggression markers, an algorithm is proposed for their automatic recognition using 

the VAP computer program. 

Key words: profiling, conflict communication, verbal aggression, speech markers of verbal aggression, automatic word recognition. 

 

 


