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ДИСКУРС НАУКОВИХ МОВОЗНАВЧИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

 

Стаття присвячена проблемі вивчення Інтернет-комунікації і комунікації в реальному житті у сфері 

наукових конференцій. У статті дається порівняльна характеристика наукових віртуальних конференцій і 

конференцій у реальному житті. Розглядаються особливості дискурсу наукових конференцій віртуальних 

конференцій у галузі лінгвістики. Дослідження проводилося на матеріалі лінгвістичних Інтернет-

конференцій он-лайн та міжнародних наукових конференцій. 
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Данная статья посвящена проблеме изучения Интернет-коммуникации и коммуникации в реальной 

жизни в сфере научных конференций. В статье дается сравнительная характеристика научных 

виртуальных конференций и конференций в реальной жизни. Рассмартриваются особенности дискурса 

виртуальных конференций и конференций в реальной жизни в области лингвистики. Исследование 

проводилось на материале лингвистических Интернет-конференций он-лайн и международных научных 

конференций. 
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This article is devoted to the problem of the Internet communication and communication in real life in the field 

of scientific conferences. There are given comparative description of scientific virtual conferences and conferences 

in the real life in this article. The features of discourse of virtual scientific conferences and conferences in the real 

life are considered from point of linguistics. The research based on material of the Linguistic Internet Conferences 

online and international scientific conferences. 
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У сучасному мовознавстві активно розвиваються нові напрями досліджень. Одним з них є 

«мововедення» – галузь знань, що охоплює фонетику, психологію, фізіологію, акустику, соціолінгвістику, 

комунікативну лінгвістику. В дослідженнях також переважає тенденція до вивчення зв’язного тексту, що 

враховує не тільки статичний, але і динамічний аспект (комунікативний). Розвиток даної тенденції призвів 

до створення теорії дискурсу, де мова розглядається як цілеспрямована соціальна дія, а зв’язний текст не 

відділяється від прагматичних, соціокультурних, психологічних і інших екстратекстових чинників.
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Сучасна концепція дискурсу будується з урахуванням граматики тексту, прагматики, із залученням в 

аналіз соціальних чинників (думок і установок комунікантів, їх етнічної і соціокультурної приналежності та 

ін.). Особлива увага надається особовим характеристикам носіїв мови (намірам, відчуттям, емоціям тощо).
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Усі ці екстралінгвістичні чинники беруть активну участь в процесах як породження, так і сприйняття 

дискурсу. У лінгвістиці все більша увага приділяється вивченню дискурсу опосередкованої комунікації з 

погляду мовної комунікації і теорії мовлення. Велика увага приділяється мові як носію інформації. 

Вивчення даної проблеми сприяє виділенню багатьох аспектів, які зараз перебувають у стадії розгляду. 

Наукові Інтернет-конференції розглядаються як особливий комунікативний жанр з низкою специфічних рис, 

що відрізняють його від інших споріднених жанрів.  

Загальна жанрова характеристика наукових Інтернет-конференцій складається з трьох компонентів: 1) 

мережевий жанр; 2) жанр конференцій; 3) діалогічний (полілогічний) жанр. 

Що стосується стильової характеристики даного виду комунікації, то наукові віртуальні конференції і 

наукові конференції в реальному житті об’єднанні одним головним функціональним стилем – науковим. 

Основна функція наукового стилю – інтелектуально-комунікативна, інші функції факультативні.
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Дослідження наукових конференцій, присвячених мовознавству, є науково вагомим. Існує багато питань 

вивчення дискурсу, які на даному етапі розвитку лінгвістики є актуальними й обговорюються на сучасних 

лінгвістичних конференціях, а саме: 

1. Розвиток концепції дискурсу протягом двох сторіч, спадкоємність і сучасні тенденції в 

дослідженнях різних форм дискурсу, які обумовлені особливостями когнітивної діяльності членів 

мовного співтовариства і соціокультурних характеристик їх мовної взаємодії.  

2. Найважливіші характеристики дискурсу (мовне оформлення зв’язного тексту, його обумовленість 

екстралінгвістичними чинниками, аспект дії, цілеспрямована соціальна дія) та його мовне 

оформлення. 

3. Прагмалінгвістичний аспект вивчення дискурсу, який зосереджений на особових чинниках мовного 

спілкування, на віддзеркаленні цих чинників у мовних структурах мови. 

4. Формування нових наукових підходів у стилістичних дослідженнях, спрямованих на вивчення 

різних мовних жанрів, авторського стилю, розвиток генристики і т. п. 

5. Базові в лінгвістичній теорії характеристики дискурсу, релевантні для лінгводидактики і для 

методики викладання іноземної мови. 

6. Текст і дискурс як об’єкти гуманітарних досліджень. 

Окрім питань, що стосуються безпосередньо вивчення дискурсу, сучасні лінгвістичні конференції 

надають велику увагу обговоренню наступних проблем:  

1. Функціональний і когнітивний опис природної мови та її одиниць. 

2. Варіативність мов, методологічні і гносеологічні проблеми сучасної лінгвістики. 

3. Семантика і мовна концептуалізація світу. 

4. Актуальні проблеми граматики. 

5. Взаємодія мов у сучасному світі. 

6. Методичні аспекти викладання лінгвістичних дисциплін. 

У процесі вивчення дискурсу наукових конференцій у галузі лінгвістики для отримання ефективних 

результатів дослідження виникає необхідність відповісти на деякі питання:  

– чому саме даний тип дискурсу вибраний для вивчення; 

– яка мета аналізу даного типу дискурсу; 

– що саме необхідно з’ясувати при дослідженні дискурсу; 

– які види робіт варто чи не варто виконувати при вивченні дискурсу наукових конференцій; 

– що саме слід робити з дослідженим матеріалом, як і в якій галузі слід застосувати виявлені 

особливості даного дискурсу; 

– яка інформація виявлена про мову і його носіїв у результаті дослідження. 

Беручи до уваги досліджений матеріал, можна зробити наступний висновок: наукові Інтернет-

конференції і наукові конференції в реальному житті мають загальні і відмінні ознаки, свої особливості, які 

необхідно враховувати при участі в науковій комунікації. 
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