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АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК УМОВА 
ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕКСПЛАНАТОРНОСТІ 

Статтю присвячено питанням антропоцентричної орієнтації сучасної лінгвістики. В роботі викладена 
інформація про становлення, актуалізацію та розвиток когнітивного напрямку в лінгвістиці. Розглянуто 

можливіть підвищення експланаторних можливостей когнітивної лінгвістики в умовах її виходу на 
трансдисциплінарний рівень пізнання. Мову висвітлено як унікальний інструмент доступу до пізнання процесів 

отримання, організації,  зберігання та вербалізації інформації.  

Початок нового тисячоліття характеризується модернізацією та вдосконаленням антропоцентричної парадигми в 
мовознавстві, яка усе більше набуває рис трансекспланаторності. Як зазначають дослідники, "зміни в мові, 
насамперед, служать відбитком змін у мисленні її носіїв", а "мовна картина світу лише фіксує зміни, що 
відбуваються в концептуальній картині світу як кожного індивіда, так і всіх її носіїв" [1: 101]. В наш час наука постає 
визначальним фактором розвитку всього людства. Наразі лінгвісти-когнітологи ставлять собі за головну мету 
аналізувати мову та мовні феномени у нерозривному зв’язку зі всіма ментальними процесами, що відбуваються в 
людському розумі у процесі обробки інформації, а також у зв’язку із основними принципами будови Світу. 

Підвищення зацікавленості трансдисциплінарністю як засобом розширення наукового світогляду зумовлює 
актуальність нашого дослідження. Когнітивну науку, услід за Р. Шепардом, можна визначити як науку про 
загальні принципи керування ментальними процесами [2: 45]. Метою даної роботи є розгляд когнітивної 
науки, як тієї, що здійснює поступовий перехід від міждисциплінарної спрямованості і починає відповідати 
параметрам, що висуваються до досліджень трансдисциплінарного характеру. Мета обумовлює необхідність 
вирішення наступних завдань: висвітлити роль когнітивної лінгвістики у процесах антропоцентричної 
орієнтації сучасної лінгвістики; окреслити питання становлення, актуалізації та розвитку когнітивного 
напрямку як новий етап організації наукової думки; визначити можливіть підвищення експланаторних 
можливостей когнітивної лінгвістики в умовах її виходу на трансдисциплінарний рівень пізнання.  

Антропоцентрична орієнтація сучасної лінгвістики детермінує інтерес дослідників до проблеми взаємозв'язку 
мови і культури – двох взаємодетермінованих системних утворень, що характеризують існування певного соціуму.  
При цьому "як будь-яка нова парадигма наукового знання, когнітивна парадигма в лінгвістиці пробиває собі дорогу 
не без опору…" [3: 4]. Лінгвістичні дослідження "характеризуються яскраво вираженим поліпарадигматизмом, тобто 
одночасним існуванням і розвитком декількох головних напрямів наукових досліджень" [4: 3]. 

Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується тенденцією розгляду явищ і процесів у сукупності їх 
взаємозв’язків. Мова розглядається не тільки як унікальний об’єкт, що вивчається в ізоляції, а і як засіб доступу 
до всіх ментальних процесів у людській свідомості, які визначають власне буття даної людини та її місце в 
суспільстві [5: 9]. В наш час можна спостерігати активну реалізацію когнітивного підходу до інтерпретації 
мовних явищ в різних напрямках лінгвістики. Частиною когнітивної науки є когнітивна лінгвістика, в центрі 
уваги якої постає мова як загальний когнітивний механізм, як когнітивний інструмент – система знаків, що 
грають роль в репрезентації і в трансформації інформації [6: 53].  

Наразі лінгвісти займаються проблемами співвідношення знань про мову і знань про світ. Когнітивний 
підхід до дослідження словотвірного моделювання, що ґрунтується на принципі мовної експлікації фрагментів 
досвіду людини застосовувався у працях І. В. Андрусяк, Н. А. Беседіної, М. М. Болдирева, С. А. Жаботинської, 
О. С. Кубрякової, А. Е. Левицького, Л. О. Манерко, О. М. Позднякової, М. М. Полюжина та ін. 

Когнітивна наука – це наука про знання та пізнання, про результати сприйняття світу та предметно-
пізнавальної діяльності людей, що були накопичені у вигляді обміркованих та зведених у певну систему даних, 
котрі якимось чином репрезентовані в нашій свідомості та складають основу ментальних, або когнітивних 
процесів [5: 34]. Лінгвоконцептологічний аналіз дозволяє осмислити процеси пізнавальної діяльності 
(концептуалізацію) та виявити умовні ментальні одиниці, здатні забезпечити комплексне вивчення мови, 
свідомості, культури [7: 8]. Зміни в світовій лінгвістичній науці є наслідком стрімкого розповсюдження 
наукових програм трансдисциплінарних досліджень, що стосувались будови і організації людського розуму і 
здійснюваної ним діяльності пізнання світу. Відомості про мову стали розглядатися як невід’ємний і органічний 
компонент при аналізі сприйняття, пам'яті, уваги, мислення і т. д. [8: 26].  

До проблем, які входять до кола інтересів когнітивної лінгвістики, належать наступні: пошуки кореляцій 
між когнітивними структурами та одиницями мови, що їх об'єктивують; дослідження структур представлення 
знань; пояснення тієї ролі, яку відіграє мова в пізнавальній діяльності людини, у процесах концептуалізації і 
категоризації людського досвіду, тощо [9: 1]. Такий підхід надає змогу не тільки розкрити особливості 
збереження мовної й немовної інформації в людській пам’яті, а й розмежувати індивідуальні та системні 
характеристики мовної компетенції індивіда, пояснити конкретні прояви індивідуальних особливостей у 
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мовленнєвих актах. У сферу когнітивної лінгвістики входять ментальні основи розуміння та продукування 
мовлення, за яких мовне знання бере участь у обробці інформації [4: 109]. Тим самим когнітивний підхід до 
мовних досліджень характеризується не лише новими пізнавальними принципами, а й "новою реальністю" для 
відображення картини світу [10: 47]. 

О. С. Кубрякова зазначає, що прояви будь-якої людської діяльності відбуваються за участі мови [5: 37]. 
С. А. Жаботинська, пропонує "пояснення мовних явищ з опорою на феномени мислення – його концептуальні 
структури і вживані до них когнітивні операції" [11: 55]. О. В. Тарасова та Л. М. Черноватий  розглядають мову, 
передусім, як інструмент організації, обробки та передачі інформації і наголошують на тому, "що інформація і 
комунікація – це дві сторони одного й того ж явища. Тому питання значення та змісту закономірно знаходяться 
в центрі уваги когнітивного напрямку" [12: 112]. Здібність до орієнтування в світі охоплює комунікативну та 
пізнавальну діяльність мовної особистості й втілюється в ментальних структурах різного ступеня узагальнення 
– когнітивних схемах співвіднесення референтів [13: 2;  14: 173]. Отже, мова перебуває в центрі всієї свідомої 
діяльності людини, оскільки в ній зберігаються найрізноманітніші світоглядні, морально-етнічні, побутові та 
інші структури знання.  

Слід пам’ятати, що мова – одна з найважливіших складових людського мислення, центр всієї когнітивної 
діяльності, в ній відображаються всі когнітивні процеси. Тому М. Болдирєв наголошує, що виділяючи завдання 
когнітивної лінгвістики, як науки про відношення мовних і когнітивних структур, варто враховувати складові 
роботи мозку, а саме мислення, пам’ять, уяву і з’ясувати, яку роль грають мовні одиниці і форми у здійсненні 
всіх цих процесів [15: 11]. 

Останнім часом когнітивний підхід проявив свої універсальні властивості як в тому, що діалектично 
увійшов у всі складові спектру наукової дійсності, (при цьому ще раз підкресливши його генетичну цілісність), 
так і в тому, що стрімко продовжує абсорбувати і перерозподіляти методологічну сутність одних наукових 
підсистем в інші [16: 434]. Все зростаюча кількість робіт, що присвячені тенденціям трансдисциплінарного 
характеру, підтверджують активізацію процесів інтеграції центральних складових методологічного базису. Під 
методологічним базисом ми розуміємо певну сукупність знань про прийоми отримання і використання 
інформації. Все це свідчить про початок нового етапу еволюції людського знання. Отримання знань про певну 
підсистему мови, передусім, вимагає цілої серії досліджень, орієнтованих на окремі складові його об'єкти. 
Надалі, найвагоміші результати відкривають можливості проведення подальших лінгвокогнітивних досліджень 
у більш широкій площині методів і об'єктів.  

Мова, як дзеркало ментальної та матеріальної культури народу та основний засіб спілкування її носіїв – 
результат тривалого історичного розвитку суспільства. Вона перебуває в постійному русі, водночас зберігаючи 
ознаки іманентної стабільності та цілісності. За історією мовних знаків, як відомо, простежується життя та 
історія народу, його зв’язки з іншими культурами. Мова, зазвичай, розглядається вченими як первинна 
моделююча система в тому розумінні, що за її допомогою може бути досягнуте найбільш повне розуміння 
переданої інформації, оскільки саме мова виступає як ємний і прийнятний засіб зв’язку між різними знаковими 
системами, а також як одна з основних умов, що забезпечують можливість розвитку нових знаків і нових 
знакових систем [17: 23]. 

Тенденція до взаємопроникнення та взаємодоповнення різних галузей наукового знання – одна з 
визначальних тенденцій нового століття в науковій сфері. Це можна підтвердити тезою О. С. Кубрякової про те, 
що "яскравий міждисциплінарний характер когнітивної науки, як тієї,  що об’єднує з метою вирішення задач 
що в ній постають, найяскравіші науки, і з самого початку свого становлення проголосившої неможливість 
адекватного опису самої людської когніції без звернення до тих різних наук, відбився, передусім, в теоретичних 
роботах з лінгвістики. Крім того,…ефект міждисциплінарності в лінгвістиці в її когнітивній версії полягає в 
розширенні бази її експланаторних можливостей" [18: 25].  

Традиційно міждисциплінарність трактується як осмислення, здійснюване за рамками конкретної певної 
наукової дисципліни. Варто особливо зазначити, що міждисциплінарність в лінгвістиці проявляється у 
практично прямому перенесенні методів дослідження з інших дисциплін. Мультидисциплінарний підхід 
ґрунтується на розгляді узагальненої картини предмета дослідження, по відношенню до якої інші 
дисциплінарні картини постають в якості частин. При цьому перенесення методів дослідження з однієї 
дисципліни в іншу, як правило, не відбувається. Практична значимість цього підходу дуже висока. Саме тому 
його часто порівнюють з трансдисциплінарним підходом. Однак, трансдисциплінарний системний підхід 
використовує лише знання, сформовані і накопичені різними дисциплінами, у тому числі й тими, в основу яких 
покладено міждисциплінарний та  мультидисциплінарний підходи. 

Отже, впровадження трансдисциплінарних аспектів дослідження у сферу лінгвістики постає, на наш погляд, 
необхідною реалією розвитку наукового пізнання, що уможливлює її "генетичний розвиток" на шляху 
динамічної уніфікації. У цьому плані доречною, на наш погляд, є теза сучасних дослідників, що "вся загадкова 
краса лінгвістики й полягає в тому, що вона здатна висвітлити широкий спектр людського буття, оскільки мова 
є самостійним виміром і своєрідним 'другим' тілом людини, за яким ми пізнаємо діяльність свідомості 
(когнітивістика), мозку (нейролінгвістика), психіки, емоцій (психолінгвістика), національних особливостей 
мовлення (етнолінгвістика), поведінки (лінгвістична педагогіка – популярний американський напрям) та інших 
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сфер, для яких рано чи пізно з’являються інтердисциплінарні терміни" [19: 4]. Тим самим в центрі 
лінгвокогнітивного напряму перебуває мова, як універсальний когнітивний механізм, специфіка якого полягає 
у сприйнятті, організації, зберіганні, відтворенні та передачі різнорідної інформації в колі тріадної секвенції 
ДІЙСНІСТЬ – ДУМКА – МОВА. Тобто, когнітивна лінгвістика перебуває у пошуках відповідей на питання про 
природу людської свідомості та природу мови, розвитку людства та розвитку мови, можливостей людського 
пізнання та спілкування, чим і зумовлюються перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. 
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Гармаш Е. Л. Актуализация трансдисциплинарности когнитивной лингвистики как условие повышения 
ее экспланаторности. 

Статья посвящена вопросам антропоцентрической ориентации современной лингвистики. В работе изложена 
информация о становлении, актуализации а также развитии когнитивного направления в лингвистике. 

Рассматривается возможность повышения експланаторных возможностей когнитивной лингвистики в условиях 
ее выхода на трансдисциплинарный уровень познания. Язык освещается как уникальный инструмент доступа к 

познанию процессов получения, организации, хранения и вербализации информации. 

Garmash O. L. The Actualization of Transdisciplinarity of Cognitive Linguistics as a Condition of Increasing its 
Interpretative Power. 

The paper is dedicated to the issues of anthropocentric orientation of modern linguistics. This paper provides you with 
the information about the formation, updating and development of cognitive trend in the linguistics. The possibility of 
increasing the interpretative power of cognitive linguistics in conditions of its transition to a transdisciplinary level of 

knowledge is under the consideration. The language is highlighted as a unique tool to access the knowledge of the 
processes of reception, organizing, storing, and verbalization of information. 


