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ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ
ЯК КОГНІТИВНИЙ ФЕНОМЕН
Липко І.П., Липко З.М. (Харків)

Останні десятиліття відзначені в лінгвістиці зростанням інтересу
науковців до проблем дискурсу. У круг наукових розвідок попадають
самі різні типи дискурсу, що обумовлено загальним “антропологічним
поворотом” лінгвістичних досліджень – підходом до мови та спілкування.
Мова розглядається в першу чергу як процес, взаємодія, актуалізація
системи в конкретному соціокультурному контексті. Відмінною рисою
сучасного антропоцентризму в мовознавстві є поліпарадигмальність.
Вимога інтеграції лінгвістичного, когнітивного, психологічного
в лінгвістичних дослідженнях висуває на перший план вивчення
матеріалізованого в мові світогляду мовної особистості, її свідомості,
мислення, емоцій.
Особлива увага приділяється вивченню діалогічного дискурсу

в рамках антропоцентричної парадигми в лінгвістиці, що свідчить
про важливе методологічне зрушення в сучасній лінгвістиці – вивчати
мову в тісному зв’язку з людиною, з її свідомістю, мисленням та духовно-
практичною діяльністю. Проблематика дослідження діалогу складає
ядро окремих наукових напрямків – аналізу діалогу, або конверсаційного
аналізу,  теорії мовних актів , діалогизму як філософії мови,
інтеракціональної соціолінгвістики – і входить у більш загальний
напрямок комунікативних досліджень (communication studies). Цей
напрямок являє собою міждисциплінарну область досліджень,
що склалася у другій половині ХХ століття із самостійних напрямків
у таких соціальних дисциплінах, як лінгвістика, риторика, соціологія,
політологія, педагогіка, соціальна психологія, антропологія.
Діалогізм у наукових дослідженнях розглядається як мовний

та культурний феномен, тому що саме через діалог здійснюється зв’язок
людини з оточуючим світом, створюється основа для взаєморозуміння
між окремими людьми та людськими співтовариствами. Діалогічна
взаємодія в комунікативному плані визначається і як сукупність логічно
та змістовно зв’язаних висловлень комунікантів і як процес обміну
думками, почуттями, відношеннями між партнерами по спільній
для них проблем. Діалог як природна форма спілкування перебуває
в точці перетину дослідницьких інтересів представників багатьох
суспільних наук, що вивчають різні аспекти людської діяльності, так чи
інакше зв’язаних із реальною комунікацією.
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Діалог – взаємодія його учасників, їх когнітивних систем, що строго
індивідуалізовані і, отже, не ідентичні один одному. Ця обставина
є надзвичайно актуальною для дослідження діалогічного спілкування,
формою якого є діалогічна єдність, яка визначається як взаємозалежна
послідовність реплік, частини якої пов’язані за визначеними
правилами синтаксичної залежності. Це сполучення реплік у цілому
є комунікативною одиницею діалогу і являє собою закономірний об’єкт
синтаксичного дослідження. Специфіка діалогічної єдності полягає
в  тому,  що визначені  правила  побудови лінії  синтаксичного
підпорядкування виявляються у формах другої репліки, у той час
як перша репліка у своїх формах відносно вільна.
Діалогічна єдність як мінімальна одиниця діалогу розглядається

при структурному, структурно-семантичному та функціональному
підходах. Основними характеристиками визначаються структурно-
семантична та тематична цілісність.
При комунікативно-прагматичному підході  виявляється

прагматичний зв’язок, який обумовлює інтенціональну погодженість
реплік. В основі виділеного типу зв’язку лежить підпорядкованість реплік
досягненню загальної комунікативної мети – розумінню.

ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ У КОНТЕКСТІ

МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ООН:
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Лисичкіна О.О., Ленець Д.В. (Харків)
Сучасні проблеми перекладознавства тісно пов’язані із між-

культурною комунікацією і відбивають динаміку соціального життя
людини. Розвиток та глобалізація суспільства зумовлюють актуальність
лінгвістичних досліджень жанрів офіційного спілкування для з’ясування
умов ефективності останнього. У наш час швидкого розвитку ділових
стосунків з різними державами дослідження переговорів набуває
особливої актуальності. Мета цього дослідження полягає в окресленні
лінгвокомунікативних особливостей офіційних переговорів у контексті
миротворчої діяльності ООН, які зумовлюють специфіку їх перекладу.
У миротворчому контексті метою переговорів є досягнення

домовленості про участь сторін у діяльності, результати якої будуть
використані для вирішення конфлікту. Аналіз матеріалу дослідження
дає підстави виокремити такі види переговорів у миротворчому
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