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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ МОВ 

 

На сучасному етапі розвитку термінознавства увагу широкого кола 
науковців привертає нова хвиля досліджень когнітивних аспектів 

терміносистем різних фахових мов. Зокрема, І. Л. Туманова наголошує, що 
такі роботи привертають увагу науковців тим, що показують, наскільки 

ефективним є моделювання тих ментальних процесів, які з самого початку 
задають певну структуру мовним елементам відповідної системи і 

пояснюють «поведінку» термінологічних одиниць у мовленні, а також 
адекватність вибору терміна з кола одиниць, близьких за змістом, відповідно 

до комунікативного завдання повідомлення [6: 7]. Саме такий підхід до 
розуміння когнітивної лінгвістики в рамках термінознавства уможливлює 

вивчати закономірності формування термінів. Значний внесок в 
обґрунтування ключових теоретичних засад цього напрямку зробили такі 

відомі вчені, як К. Я. Авербух, М. М. Володіна, О. І. Голованова, 
В. З. Дем’янков, Л. В. Івіна, В. М. Лейчик, Л. О.  Манерко, С. Л. Мішланова, 
В. Ф. Новодранова та інш. 

Зацікавленість когнітивним напрямом пояснюється ще й тим, що 
активізувався інтерес до динамічних аспектів мови, відбувся перехід до 

антропоцентричної лінгвістики, яка вивчає мову невідривно від людини, її 
свідомості, мислення, діяльності [3: 94]. Як досить слушно зазначає 

В. Ф. Новодранова, «когнітивні аспекти дослідження, які характерні для 
сучасної лінгвістики, особливо цікаві для термінологій, де за кожним 

терміном стоїть чітка, точна структура знання» [4: 13]. Отже, термін 
розглядається як особлива когнітивно-інформаційна структура, в якій 

зосереджується репрезентоване в певній мовній формі фахове знання, яке 
акумулювалося протягом усього існування носіїв означеного колективного 

знання і слугує для оптимізації комунікації та пізнавальної діяльності [1: 30], 
тобто термін сам стає інструментом пізнання, закріплюючи отриману 
інформацію у своєму змісті. Він дає можливість узагальнювати і 

примножувати наукову інформацію, передаючи її наступним поколінням [5: 
68-69]. Таким чином, підкреслюється, що термін несе основне навантаження 

в процесі передачі та є представником концепту в мові й засобом осмислення 
особливостей відповідного концепту, встановлення його зв’язків, передачі й 

адекватного сприйняття інформації [1; 3; 5]. З огляду на вищезазначене, 
можна дійти висновку, що термін у межах сучасного  когнітивного напрямку 

термінознавства розглядається не тільки як знак, який несе певну інформацію 
про конкретне значення, явище, процес, він спирається на сукупність знання і 

досвіду, накопиченого людством. Терміном вважають мовну одиницю, яка 
склалася на основі професійного досвіду в результаті процесу 

концептуалізації фахового знання. Вважається, що термінологія будь-якої 
фахової мови є об’єктивним результатом діяльності фахівців певної галузі 



знання чи професійної діяльності, тобто виступає продуктом професійної 
когніції та інструментом фахової комунікації представників відповідного 

фаху. Фахова мова розглядається в якості системи лінгвістичних засобів, що 
репрезентує структури знань, які склались у певний період розвитку науки й 
демонструють досягнутий особливий рівень розвитку відповідної предметної 

галузі знань, що є важливою для соціуму та забезпечує його власний 
розвиток і прогрес [2; 4; 5].  

Таким чином, прихильники цієї концепції розглядають термін як  явище, 
у якому реалізуються механізми пізнання певної галузі знання чи діяльності 

та в якому представлені структури фахового знання, які, у свою чергу, 
виступають поштовхом до осмислення професійного простору та сприяють 

збалансованій  організації діяльності фахівців. У руслі зазначеного підходу 
термін характеризується  в його дії. Окрім того, стверджується, що учасники 

професійного спілкування застосовують як мовні та фахові наукові знання, 
так і індивідуально-особистісний досвід (фонові знання), а це, у свою чергу, 

уможливлює дослідити семантику терміна, його використання в дискурсі та 
взаємозв’язок з людською діяльністю.    
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