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    постановка проблеми та її значення.  актуальність статті обумовлена 

тим фактом, що кібернетика є джерелом поповнення сучасного лексикону. Це 
надзвичайно складний процес, зміст якого значною мірою визначається багатьма 
аспектами. 

   Метою статті є представлення комплексного опису кібернетики як 
важливого джерела поповнення лексики сучасних слів, вивчення особливостей 
її виникнення, сутності, функціонування та зв’язок з когнітивною лінгвістикою. 
Дана мета передбачає розв’язання таких завдань:

1)  проаналізувати погляди лінгвістів-науковців на питання кібернетики;
2)  розглянути та встановити зв’язок кібернетики з когнітивною лінгвістикою;
3) визначити роль кібернетики як важливого джерела поповнення сучасного 

лексикону.
  Об’єкт дослідження – вивчення взаємозв’язку кібернетики з когнітивною 

лінгвістикою.
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 Достижения науки за последние годы. Новые наработки 

  предметом дослідження – кібернеологізми та когнітивна лінгвістика
  Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 

дослідження. Загальновідомо, що кібернетика – наука про керування складними 
динамічними системами, процеси збору, переробки і передачі інформації в живих 
організмах і технічних комплексах [1, c. 5]. Основним засобом переробки інформації 
є сучасні елекронно-обчислювальні машини (ЕОМ), яким вдається передати низку 
функцій інтелектуальної діяльності людини  [2, c. 201].

Першочерговою метою кібернетики було обчислення інформації, але згодом 
вона віднайшла своє відображення в лінгвістиці шляхом утворення словників з 
обчислювальної техніки, Інтернету та програмування, прикладної лінгвістики. 

   Одним із головних завдань прикладної лінгвістики є удосконалення електронних 
словників, які полегшують роботу лінгвістів та перекладачів, сучасним джерелом 
поповнення словникового складу англійської мови.    Вважаємо, що кібернетика 
може слугувати як джерело неологізмів мови, а саме – кібернеологізмів, що виникли 
як потреба позначити нові пристрої, явища, процеси, які відображають розвиток 
науково-технічного прогресу. Вони економлять ресурси мислення, інакше кажучи, 
виконують енергозберігаючу функцію, на основі трансформації загальної лексики 
для того, щоб не перевантажувати людський мозок абсолютно новими лексичними 
одиницями.

   Вирішальне значення для становлення кібернетики мало створення в 40-х рр. 
ХХ ст. електронних обчислювальних машин, або комп’ютерів (Дж. фон Нейман 
тощо). Завдяки ЕОМ виникли принципово нові можливості для дослідження і 
створення складних систем задля управління різними процесами у багатьох галузях 
науки і техніки. Американський учений Норберт Вінер у 1948 р. проголосив світові 
про народження нової науки – кібернетики (термін походить від грецького слова 
“kybernзtзs” – “керманич”, яке зустрічається ще у Платона для позначення мистецтва 
управління кораблем) [3, c.3]. 
   Кібернетичне (інформаційне) моделювання функціональних механізмів лежить 
в основі діяльності мозку (апарату відображення) і належить до процесів вищої 
нервової діяльності, перетинаючись з когнітивною лінгвістикою, яка досліджує 
виникнення мовленнєвих моделей, зокрема способи отримання, обробки, зберігання 
і використання інформації, яку приймає людина через різні канали, а також загальні 
принципи, що керують (оперують) процесами мислення, забезпечують передавання 
знань, створюючи концептуальну картину світу [3; 4; 5; 7; 8].

   Загальне значення кібернетики в когнітивній науці можливо визначити в таких 
аспектах:

─ філософський (кібернетика дає нам нове уявлення про світ), ґрунтується на 
ролі зв’язку, управління інформації, організованості, взаємозв’язку та ймовірності, а 
когнітивна лінгвістика пов’язана з мовною картиною світу);

 ─ соціальний (кібернетика дає нову ідею про організацію суспільства в цілому,  
а функція когнітивної лінгвістики науки базується на антропоцентричному 
системному підході ); 

─ загальнонауковий відображається  у трьох напрямках: по-перше, кібернетика 
пропонує загальнонаукові поняття для когнітивістики, а саме у когнітивній 
лінгвістиці, тому що управління, складні динамічні системи є спільними процесами; 
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по-друге, кібернетика дає науці нові методи дослідження ймовірності, стохастичності, 
моделювання на ЕОМ тощо, перегукується з когнітивною лінгвістикою, через процеси 
зберігання, обробки інформації; по-третє, на основі функціонального підходу 
“сигнал-відповідь” кібернетика формує гіпотези про внутрішній зміст та побудову 
систем, які згодом можуть бути перевірені в процесі детального дослідження, 
порівнюючи людину зі складною системою, яка оперує як комп’ютер (отримує, 
зберігає, обробляє інформацію та продукує готовий результат) і тому все, що 
стосується положень когнітивної лінгвістики можна застосувати й до кібернетики. 
Когнітивістика абсорбує різні науки, щоб пояснити як працює мислення людини;

─ методологічний (вивчення когнітивної системи мислення, її функціонування 
використовується для висунення гіпотез про механізми роботи загальних 
ментальних процесів, що відбуваються в когнітивній науці – вербалізація картини 
світу, концептуалізація тощо);

─ технічний напрям кібернетики (створення принципів ЕОМ, роботів, ПЕОМ, 
що розвинули тенденцію кібернетизації та інформатизації не тільки наукового 
пізнання, але й усіх сфер життя). 

   Отже, аналіз теоретичного матеріалу дозволяє зробити такі висновки:
1) кібернетика може слугувати як джерело неологізмів мови, а саме – 

кібернеологізмів;
2) кібернетика як наука має філософське, соціальне, методологічне, загальнонаукове 

та технічне значення в усіх сферах життя;
3) зв’язок кібернетики з когнітивною лінгвістикою є цілком природнім, тому що 

когнітивістика акумулює знання різноманітних галузей наук, в тому числі і 
кібернетики. 

література:
4. Анисимов А. В. Вопросы кибернетики. Прикладные аспекты лингвистической 

теорий /А. В. Анисимов. – М. : 1987. – 157с. 
5. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / Н. Винер 

. –  М.: Наука, 1983. –  341  с.
6. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории // В.З. Демьянков/ 

Язык и наука конца ХХ века – М.: Ин-т языкознания РАН. -Жаботинская С.А. 
Концептуальная картина мира в контексте когнитивистики // С.А. Жаботинская/ 
Сознание как условие форм жизнедеятельности человека. – Алмата: Алматинский 
ГУ им. Абая. -Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: 
лингвистика – психология – когнитивная наука // Е.С. Кубрякова/ Вопр. 
языкознания. – 1994. – № 4. – С.34-47.

7. Свинцицкий В.Н., Арутюнов В. Х. Соціально-психологические проблемы 
научно-технической революции // В.Н. Свинцицкий, В.Х. Арутюнов. – К.: изд-во 
Знание УССР, 1975. – 18с.

8. Shank R., Birnbaum L. Memory, Meaning and Syntax // R.Shank, L. Birnbaum/ Talking 
Minds: The Study in Cognitive Science. – Cambridge (Mass.): MIT Press, 1984. –  P. 
209-251.

9. Shepard R.W. George Miller’s Data and the Development of Methods for Representing 
Cognitive Structures // R.W. Shepard/ The Making of Cognitive Science: Essays in 
Honor of G. Miller. – Cambridge (Mass.): Cambridge Univ. Press. -


