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і вмінь, а також ставлень, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, тобто 
усього того, що можна мобілізувати для активної дії [1, с. 12]. Тоді всі види 
п ереклад ац ько ї д іял ьн о сті разом  роблять свій  вн есок  на ш ляху 
до інтегрованого накопичення перекладацької компетентності. Однак 
визначення її компонентного складу все ще залишається актуальним 
питанням, незважаючи на той факт, що його дослідженням займалося 
достатньо багато науковців.

У світовій практиці навчання перекладу відбувається перехід від підходів, 
які спрямовані на викладача і лише передають знання, до особистісно- 
діяльнісних підходів. Навчання перекладу відбувається за моделями, 
у центрі уваги яких: 1) перекладацький аналіз тексту; 2) переклад, як процес 
і професійна діяльність; 3) формування компетентностей майбутнього 
фахівця. Слід зазначити, що вони не є взаємовиключними, а насправді 
доповнюють одна одну. У моделях навчання перекладу, прослідковується 
тенденція до застосування основних дидактичних підходів: особистістісно- 
д іял ьн існ о го , ко м п етен тн існ о го , р еф лекси вн о го  і п р о ф ес ій н о - 
орієнтованого.

Література
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БАЗОВЫЕ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРИНЦИПЫ
КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ
Мартышек А.П. (Харьков)

1. Коммуникативная деятельность ингерентно стратегична, поскольку 
она всегда подчинена целям, мотивированным исконными социально
биологическими потребностями человека.

2. Этот взгляд вводит в фокус внимания исследователей коммуникации 
стратегию, придавая ей статус базового понятия коммуникации и единицы 
структурирования коммуникативной деятельности. Коммуникативную 
стратегию следует представлять в терминах паттернов коммуникативного 
поведения, связанны х с реш ен ием  задач, возникаю щ их по ходу 
разворачивания коммуникативного взаимодействия -  в текущий момент
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реального времени, и контролируемых сознанием лишь на уровне 
рациональной оценки происходящего.

3. Коммуникативное взаимодействие обеспечивается «концептуальной 
сетью», представляющей собой модель нейронной сети мозга. Смысл 
единицы языка, актуализирующийся в акте коммуникации, не заключен 
в самой единице языка. Роль единицы языка состоит в: а) активации 
конвенционального концептуального содерж ания («лексического 
концепта»), являющегося частью сложно организованной «концептуальной 
сети» и б) «запуске» когнитивных операций инференционной природы, 
позволяющих осмыслить это конвенциональное концептуальное содержание 
на базе «концептуальной сети».

4. Смысл единицы языка, актуализирующийся в акте коммуникации, 
есть продуктом инференционной деятельности коммуникантов. Продуктом 
инференционных операций, осуществляемых в ходе коммуникативной 
деятельности, есть не только достижение интерсубъективности или 
простыми словами взаимопонимания, но и новое знание, получаемое 
коммуникантами в результате переосмысления имеющейся информации 
на основе нового  опы та, при обретаем ого  в каж дом  новом  акте 
коммуникации. Для реализации такого рода задач «концептуальная сеть» 
не может мыслиться как стабильное образование, хранящееся в памяти 
и ожидающее активации в «готовом виде». Более адекватным представляется 
толкование ее как структуры , о бразую щ ей ся/п реобразую щ ей ся  
непосредственно в момент активации с целью обеспечения конкретных задач 
коммуникативной деятельности в реальном времени.

5. «К онцептуальная сеть», обеспечиваю щ ая коммуникативную  
деятельность, с необходимостью включает не только когнитивный опыт 
(т.е. энциклопедические знания разного типа), но также и аффективный, 
перцептивный и волеизъявительный опыт, участвующий в инференционной 
деятельности. Характер инференционной деятельности также определяется 
фокусом внимания коммуникантов. Разумеется, следует учитывать, что 
бьлыная часть инференционной деятельности протекает в подсознании.

6. И нф еренции м ы слятся как осознаваем ы е / неосознаваем ы е 
психические операции получения интроспективного выводного знания 
в акте интерпретации высказывания и как продукты этих психических 
операций.

7. Инференции могут иметь когнитивную рациональную причинно- 
следственную основу, когда они делаются на основе энциклопедических 
знан ий  разн ого  типа (он то л о ги чески х  -  о закон ах  м ироздания; 
аксиологических -  о ценностных ориентирах; отологических -  о нормах 
соц и альн ого  п оведения; ли н гво это л о ги ч ески х  -  о при нци пах 
коммуникативного поведения); аффективную основу, когда они есть
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результатом определенного эмоционального состояния / переживания; 
волевую основу, когда они есть продуктом волеизъявления; перцептивную 
основу, когда они возникают как результат непосредственного сиюминутного 
перцептивного опыта. Кроме того, инференции зависят от фокуса внимания 
коммуникантов. Следует учитывать, что осознаваемые инференции 
представляю т собой лиш ь «верш ину айсберга» инф еренционной 
деятельности.

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 
ДО АНАЛІЗУ ФАТИЧНОЇ 

МЕТАКОМУНІКАЦІЇ
Матюхіна Ю.В. (Харків)

Фатична метакомунікація охоплює ритуалізовані форми мовленнєвої 
поведінки, контакт в яких є самоцінним. Мовленнєвий вплив мовця на слухача 
полягає у виклику відповідних прогнозованих соціальних дій з урахуванням 
прийнятих соціально-культурних конвенцій поведінки. В ідповідно 
до загальної теорії систем в її сучасному розвитку в напрямку синергетики, 
найважливішим об’єктом вивчення є дисипативна система -  відкритий 
динамічний функціональний комплекс, який обмінюється інформацією 
та енергією з навколишнім середовищем [4]. Фатичну метакомунікацію 
як систему відрізняє наявність діалектичного протиріччя, асиметрія, 
дискурсивність, інтерактивність, здатність до саморозвитку.

У діахронічному дослідженні принципи суперечності і саморегуляції 
дозволяють розглядати окремі синхронні стани системи як результат 
попереднього розвитку, як «діахронію синхроній» [1], що служить виявленню 
історичних постійних і змінних фатичної метакомунікації. Вивчення фатичної 
метакомунікації як системи в історичній прагмалінгвістиці акцентує увагу 
дослідника на системних відносинах, що виникають між ними в певний період 
часу (вісь синхронії), і на їх історичному варіюванні (вісь діахронії). 
Синергетичний підхід, заснований на ідеях системності, нелінійності, 
глибинного взаємозв’язку хаосу і порядку [2, с. 8], дає можливість пояснити 
це історичне варіювання принципом нелінійності -  множинності вибору, 
альтернативності ш ляхів розвитку, і зосереди ти ся на м еханізм ах 
самоорганізації систем -  їх утворення і руйнування, переходу від хаосу 
до порядку і назад, простежити стадії їх еволюції.

Системність фатичної метакомунікації можна глибше зрозуміти 
з урахуванням  одного з принципів  сучасн о ї п арадигм и  знань -  
експансіонізму [3, с. 205], який розкриває природу взаємодії системи 
і середовища як вплив на комунікацію факторів, що не входять в систему
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