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ОЦІНКА ПОПУЛЯРНОСТІ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСЬКО- 
ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ ЗАСОБАМИ GOOGLE 

У сучасних умовах Google висуває для застосовування  пошуковий 
інструментарій, який припускає можливість оцінити рівень зацікавленості або 
популярності певної теми, що може мати вагоме значення для розробки 
гуманітарних і  культурних програм, зокрема міжнародних.  

Аналіз статистики пошукових запитів у різних сферах суспільного життя і 
науки набуває певної актуальності [1]. Прикладом використання пошукового 
інструменту Google Trends була оцінка інтересу до теми інновацій через пошук 
у Google [3]. Google Trends був також використаний як інструмент для 
документування та дослідження інформаційних потреб щодо хвороб під час 
пандемії. Одним з останніх представлено  використання Google Trends у зоології 
в Австралії [4], де науковці наголошують, що Google Trends не може чітко 
визначити мотивацію пошуку, але пошукові запити підтверджують раціональну 
потребу в інформації або хвилюванні через якусь тему. 

Мета дослідження – оцінити стан пошукових запитів щодо сучасного 
філософсько-гуманітарного дискурсу. 

Для одержання здобутку застосовано Google Trends − пошуковий сервіс, 
що надає статистику зацікавлення тією чи іншою темою за різними регіонами 
світу або країн у встановлені часові періоди [2]. Відмінністю  Google Trends є 
надання користувачам не тільки кількісних, але і якісних показників щодо 
популярності запиту до загальної суми запитів у Google. Автор здійснив 
пошуковий запит у Google Trends тем щодо філософії і культури за ознакою 
«весь світ» за декілька часових періодів. Пошук теми філософія здійснювався в 
оригіналі українською мовою і в перекладі російською. Додатково визначено 
пошуковий запит UA.Культура, тому що культура українською і російською 
мовами не має відмінностей. Але під час застосування функції порівняння 
використано тему філософія і культура російською мовою щодо регіону «весь 
світ». Результати  пошуку представлені в табл.1, з якої  видно, що тема як 
філософії, так і культури є статистично значущою щодо запитів, також є варіації 
щодо країн. Тим часом у топ-запитах російською мовою теми філософії України 
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немає, але цікавим є те, що перше місце стабільно в часі посідає Киргизія, що 
може бути предметом додаткового дослідження.  

Порівняльне сполучення теми філософія і  культура у світі за останні п’ять 
років показало тренд, що повністю збігається в коливаннях і за рухом, але з 
різною амплітудою, отже це є спорідненими темами, які відрізняються тільки 
рівнем пошукової активності, інтерес до культури в середньому у 1,8 раза 
більший від запитів щодо теми філософії. Цікавим є те, що на першому місці в 
розподілі країн до інтенсивності порівняльних запитів за питомою вагою 
культури стосовно філософії перебуває Україна, і за спадною: Велика Британія, 
Франція, США, Німеччина, Ізраїль, Турція, Грузія, Нідерланди, Латвія та ін. 

 
Таблиця 1 

Порівняльний аналіз пошукових запитів філософсько-гуманітарного дискурсу в 
Google Trends з різним часовим періодом за ознакою «весь світ» 

Часовий період 
Розподіл країн з найбільшою кількості запитів за темами 

різними мовами 
Філософія Философия UA.Культура 

30 березня 2021 року 
Україна, острів Св. 
Олени, Польща, 
Росія  

Киргизія, Росія, Болгарія, 
Казахстан, Таджикистан  Україна  

Останні  
12 місяців до  
30 березня 2021 року 

Україна, Росія, 
Польща, Італія 

Киргизія, Болгарія, 
Казахстан, Росія, 
Таджикистан  

Україна 

Останні 5 років  

Україна, 
Нідерланди, 
Польща, Німеччина, 
Росія  

Киргизія, Казахстан, 
Росія, Таджикистан, 
Болгарія 

Україна 

Джерело: власні розробки автора на основі [2] 
 
Висновок. Розв’язання завдання з оцінки стану пошукових запитів у 

Google стосовно сучасного філософсько-гуманітарного дискурсу показало, що 
тематика філософського та культурного напряму є значущою у всьому світі. 
Україна має високий рівень зацікавленості, що свідчить про її культурні традиції 
та велику філософську спадщину. Особливості сприйняття цієї теми в різних 
країнах потребують подальшого додаткового дослідження, зокрема, наприклад, 
лідерство пошуків у Киргизії щодо філософської тематики.  
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ РОЗМОВНОЇ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Найважливішим засобом регулювання діяльності людей у різних сферах є 
мова. З огляду на те, що мова є засобом комунікації, вона досить швидко реагує 
на всі зміни в суспільстві й безпосередньо відображає особливості своїх носіїв, 
їх історію та культуру. Всі події, які відбуваються в сучасному соціумі, так чи 
інакше впливають на природний розвиток мови, отримують відгук у мовах світу 
і додають нові вирази в лексикон людства. Комунікація ‒ один із найважливіших 
показників освіченості та ерудованості кожної людини. Від того як буде 
відбуватися спілкування, залежить сприйняття людини суспільством, його 
авторитет у громадській та професійній діяльності. Основним засобом 
спілкування є мова. 

Загальнонаціональна мова має складну та різноманітну структуру. 
Центром її є стандартна літературна мова, до складу якої входить нейтральна, 
загальновживана лексика. Важливу роль при вивченні іноземної мови відіграє 
розмовна мова. Диференційоване володіння нормами культури мовлення 
необхідне для безпосереднього побутового спілкування, для розуміння 
повсякденної мови, читання художньої літератури, для розширення 
лінгвокраєзнавчого кругозору.  

В. Девкін зазначає, що без знання розмовно-забарвленої лексики обійтися 
неможливо. Ця лексика становить досить вагому, абсолютно невідʼємну частину 
лексикону кожної мови. Вона доступна і знайома будь-якому носієві мови. 
Розмовну мову опановують природно, стихійно, без особливих зусиль [1]. 

У мовленні будь-якої мови є діалектне забарвлення, яке формується 
завдяки багатьом факторам, незважаючи на це, нормативною є тільки 
літературна вимова. 
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