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І. Іванов 

СЕМАНТИКА ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ»  

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Резюме 

У статті представлено результати теоретичного аналізу феномену 

«соціальне дистанціювання» та емпіричного дослідження його 

психосемантичного змісту. Мета дослідження полягає в теоретичному 

обґрунтуванні специфіки………. Проведено предметний аналіз поняття 

«соціальне дистанціювання» в ………..Констатовано, що даний феномен 

розглядається як соціальний атитюд;………. Емпіричне дослідження 

проводилося упродовж червня-липня 2020 р., протягом діючого в Україні 

карантину. З використанням методу семантичного диференціала отримано 

результати …………………...в результаті чого було виділено фактори, які 

розкривають семантичну наповненість категорії у свідомості 



досліджуваних. Результати. Виявлено, що ………Отримана трифакторна 

структура поняття свідчить про масовидність уявлень про соціальне 

дистанціювання, його низьку внутрішню диференційованість, що є 

нормальним з огляду на новизну поняття для масової свідомості громадян. 

Зроблено висновок, що ознаки переважно позитивного ….. У поточній 

пандемічній обстановці в ……………сильної суспільної невизначеності. 

Ключові слова: масова свідомість; пандемія; семантичний 

диференціал; соціальне дистанціювання   
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SEMANTICS OF “SOCIAL DISTANCING” PHENOMENON 

IN PANDEMIC SITUATION 

Abstract 

The article presents the results of a theoretical analysis of the phenomenon of 

"social distancing" and an empirical study of its psychosemantic content. 

(……….1800 characters………..) 
Keywords: mass consciousness; pandemic; semantic differential; social distancing 
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