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Вступ 

Глобальні методологічні та світоглядні зміни сприяють генеруванню нових 

наукових парадигм пізнання.  В науковому просторі  поширюється тенденція до 

синтезу наукових  доробок,  до пошуку нових методів дослідження. 

Розвиток постнекласичної наукової картина світу  фундується на  

принципах універсального еволюціонізму, системному підході й теорії 

самоорганізації (H. Haken, B. Mandelbrot,    G. Nicolis, I. Prigogine, I. Stengers, 

В.И. Аршинов, Е.Н. Князєва, Л.П. Киященко та ін.), які пов’язані між собою 

концептуально, де об’єднувальною ланкою виступає універсальний 

еволюціонізм. Основним постулатом універсального еволюціонізму є 

твердження про єдність світу, який виник в процесі загального розвитку            

– еволюції, яка передбачає поступове адаптивне пристосування систем до змін 

середовища. Системний підхід розглядає об’єкти будь-якої природи як системи 

і за традицією зосереджений на аналізі їх структури. Синергетику, що виникла 

як логічне продовження загальної теорії систем, цікавлять швидкі 

стрибкоподібні механізми розвитку систем [6, c. 15]. 

Слід підкреслити, що еволюційно-синергетичний підхід ґрунтується не 

лише на принципах філософії, але поєднує  в собі й досягнення як 

природничих, так і гуманітарних наук. Ідеї синергетики стрімко проникають в 

сферу філологічних досліджень. В мовознавстві констатується становлення 

нової наукової парадигми – лінгвістичної синергетика або лінгвосинергетики  

як різновиду трансдисциплінарних досліджень, пов’язаного з формуванням 

сучасного наукового світогляду. Вчені-лінгвісти неоднозначно ставляться до 

нової наукової галузі. Однак слід зауважити, що «відсутність узгоджених 

позицій про доцільність використання синергетики в філологічних 



дослідженнях повністю відповідає, з позицій синергетики режиму з 

загостренням, у який ступила сьогодні допитлива дослідницька думка, 

напрацювавши і накопивши достойний і достатній багаж знання в рамках 

попередніх – класичних – наукових парадигм, активно шукаюча шляхи виходу 

на новий аттрактор, яким нам вважається на цей час нова методологія пізнання 

[16 с. 162 – 163].  

Отже, слід зазначити,  що  лінгвістика є частиною масштабного  наукового 

знання, тому її проблеми слід розглядати в рамках загальнонаукових проблем і 

загальної наукової картини світу.  

1. Мова і синергетика: трансдисциплінарний підхід  

В сучасній науці формується новий нетраційний погляд на світ –

синергетичне світобачення [18, с. 4].    В синергетичній картині світу основна 

увага фокусується на становленні, коеволюції, когерентності, кооперації 

елементів світу. Як вважає Е. Ласло «... найбільш плідний підхід  до 

трансдисциплінарної уніфікації наук може полягати в прийнятті еволюції в 

якості основного поняття» [18 c. 80 – 89].  А «... методологічною основою може 

стати  синергетика – теорія  самоорганізаційних систем». Синергетику 

цікавлять загальні закономірності еволюції (розвитку в часі) систем будь-якої 

природи, які вона здатна описувати інтернаціональною мовою» [4].  

Відомо, що у вивченні феномена «синергії» простежуються не лише 

відмінності, але і загальні тенденції східного і західного мислення, що надає 

синергетиці статусу виступити підставою для міждисциплінарного           

синтезу знань [5].  

 Тут слід згадати твердження Е. Ласло: «Ми маємо сьогодні численні 

високоспеціалізовані і проведені незалежно дослідження еволюції конкретних 

сутностей – таких, як зірки, метелики, культури або особи, але у своєму 

розпорядженні досить небагатьма (якщо маємо взагалі) істинно універсальними 

поняттями еволюції як фундаментального процесу» [19]. Філософ робить 

висновок, що теорії, «в яких робиться спроба трансдисциплінарної уніфікації 



нашого розуміння фізичних, біологічних і психологічних явищ, породжують 

фундаментальні зміни в наших поглядах на самих себе і на світ. 

Найфундаментальніші передумови вузькодисциплінарних теорій зазнають дуже 

тонкі, але значні зміни. Цей процес детально описаний в літературі за 

парадигмами; нова парадигма має, на наш погляд, важливе значення,       

вносячи зміни в відомі найглибші припущення щодо природи                      

досліджуваних явищ» [ там само]. 

Лінгвістична наукова картина світу являє собою  величезну мозаїку, в якій 

кожна частина відповідає окремому дослідженню: без якогось з цих досліджень 

мозаїка буде неповною, але, щоб побачити картину в повному обсязі, треба 

об’єднати в свідомості всі частини цієї складної мозаїки. За останнє десятиліття  

опубліковано достатню кількість фундаментальних праць, присвячених 

дослідженню глибинних процесів, що відбуваються в мовах [22],  опису 

сучасних  мовних процесів і явищ, а також реставрації минулих станів [9],   

виявленню прихованих механізмів функціонування тієї чи іншої                 

мовної системи [25].  

А з’ясувати такі  складні аспекти існування мовних систем виявляється 

можливим лише при інтегративному підході до дослідження.  Інтегративне 

вивчення передбачає залучення даних інших наук, зіставлення прикладних і 

фундаментальних теорій. В результаті «посилюються процеси взаємодії 

принципів і уявлень картин реальності, що формуються в різних науках. Все 

частіше зміни цих картин протікають не стільки під впливом 

внутрішньодисциплінарних чинників, скільки шляхом «парадигмального 

щеплення» ідей, що транслюються з інших наук. У цьому процесі поступово 

стираються жорсткі розмежувальні лінії між картинами реальності, що 

визначають бачення предмета тієї чи іншої науки. Вони стають 

взаємозалежними і постають в якості фрагментів цілісної загальнонаукової 

картини світу» [32]. 



Таким чином,  лінгвістика є частиною величезної наукової картини світу, і, 

отже, на цю область науки поширюється дія загальнонаукових тенденцій і 

законів. 

В рамках постнекласичної науки слід говорити про те, що «мова – така 

відкрита система, яка має ймовірнісний фактор розвитку, вона відображає всю 

складність реального світу» [26].  Така складна система як мова стоїть в центрі  

дослідження сучасної науки, оскільки «об'єктами сучасних міждисциплінарних 

досліджень все частіше стають унікальні системи, що характеризуються 

відкритістю і саморозвитком. Такого типу об'єкти поступово починають 

визначати і характер предметних областей основних фундаментальних наук, 

детермінуючи образ сучасної,  постнекласичної науки» [32]. 

Ідеї еволюціонізму, функціоналізму, структуралізму, взаємодіють між 

собою, трансформуються в ідеї формування неоднозначних і різнопланових 

відношень всередині самої мовної системи і зовнішнього впливу на неї, 

взаємозв'язку існування мови з існуванням суспільства, в ідеї пошуку смислу 

мови [27, c. 119]: як соціогенез «дозволяє зрозуміти єдність організації та 

розвитку соціуму, роль в цьому розвитку людини, взаємозалежність його 

життєвих сил і життєвого простору» [14, с. 21], так і лінгвогенез повинен 

дозволити зрозуміти єдність організації та розвитку мови, роль в цьому 

розвитку самої мови, людини і суспільства, взаємозалежність його 

життєздатності та поширення.   

Ці ідеї некласичної лінгвістики повинні доповнюватися постнекласичними 

ідеями саморозвитку і самоорганізації мови: «На підставі зіставлення рядів 

можна виділити архетип – узагальнений образ досліджуваного об'єкта, що 

поєднує характеристики внутрішньої логіки, генезису і розвитку, і показники, 

що характеризують специфіку функціонування та розвитку у взаємодії з 

середовищем існування, зовнішнім світом» [14, с. 14.]. 

Таким чином, мову в рамках нової постнекласичної наукової парадигми 

слід розглядати як відкриту, складну, нелінійну систему людського мислення і 

спілкування, пізнання світу і конструювання його моделі. Мова як система, що 



постійно розвивається,  формується під дією таких механізмів: 1) центризму, 

спрямованого на універсалізацію системи і 2) поліцентризму, спрямованого на 

індивідуалізацію вербального уявлення про світ.  Нестабільність мовної 

системи викликає дія різноспрямованих процесів, і саме це є 

системоутворювальним чинником, що визначає розвиток і функціонування 

мови, оскільки «віддаленість від рівноваги, нелінійність може слугувати 

причиною виникнення упорядкованості в системі»  [27, c. 120].   

 Свідченням нелінійності розвитку мовної системи і її самоорганізації є 

поява дисипативних структур, точок фуркації, біфуркації і поліфуркації. 

2.  Лінгвістична синергетика як наукова парадигма 

Розвиток лінгвістичної науки на сучасному етапі характеризується 

пошуком нового «інтегрального» підходу, формуванням нових парадигм 

знання, які передбачають відхід від ідей «структурної» парадигми.  

Багатоаспектність та складність мови як об’єкту наукового аналізу 

зумовлює поліпарадигмальний характер лінгвістичних студій  [33, с. 150]. 

Сучасний стан мовознавчої науки можна охарактеризувати   і як «мозаїку 

фактів, поодиноких експериментів, усталених штампів і <...> набір гіпотез, 

кожна з яких пояснює системні відношення всередині окремих граматичних, 

фонетичних, лексичних та інших лінгвістичних сукупностей»  [29, c. 137].  

Намагання розкрити сутність і  пояснити механізми еволюційних 

динамічних процесів в мові сприяло появі у просторі філологічної науки нового 

напрямку, що знаходиться на перехресті двох дисциплін –  «лінгвістики» і 

«синергетики», а саме лінгвістичній синергетиці. Дослідження в ракурсі нової 

наукової парадигми  «орієнтовані перш за все на побудову моделей 

самоорганізаційних систем, проте терміни, ідеї та методи синергетики 

використовуються лише в тій мірі, в якій це необхідно для досягнення цілей 

дослідження» [24, c. 86]. 

Перші серйозні спроби залучення понятійного апарату і методологічного 

підходу синергетики до вивчення фактів мови вже зроблені в роботах таких 

українських вчених як  Л.С.  Піхтовнікова,  С.М. Єнікєєва, Т.І. Домброван, а 



також російських вчених таких як  Р.Г. Піотровський, І.А. Герман,                  

В.А. Пищальникова, О.В. Пономаренко, Л.В. Броннік і небагатьох інших 

дослідників. Роботи цих вчених заклали міцний фундамент для нового 

інтегративного міждисциплінарного напряму в науці про мову – лінгвістичної 

синергетики, або лінгвосинергетики. 

Лінгвосинергетика як різновид трансдисциплінарних досліджень, об'єднує 

вчених, яких цікавлять прояви загальних закономірностей розвитку в мові. 

Головними напрямками пошуків є механізми мовної саморегуляції і 

самоорганізації. Для їх пояснення залучаються знання як власне лінгвістичного 

плану, так і релевантні відомості з інших дисциплін (фізики, математики, 

біології, психології, соціології та ін.). Синтез різнорідної інформації забезпечує 

синергетична метамова [7, c. 15]. 

В сучасній лінгвосинергетиці чітко визначаються такі напрямки:                

1) психолінгвістичний підхід, або психолінгвістика (І.А. Герман,                     

В.А. Пищальникова,  О.О. Залевська, І.Ю. Моїсеєв, Г.Г. Москальчук та ін. ), 

інтегрує синергетику і теорію мовленнєвої діяльності; 2) функціональна 

лінгвосинергетика, запропонована О.В. Пономаренко, поєднує              

системно-функціональну і синергетичну перспективи мови і мовлення / 

дискурсу (Н. Давидова, І.В. Савіна, Д.С. Храмченко та ін.); 3) лінгвістична 

синергетика  (Р.Г. Піотровський, Л.К. Бабурін, І.А. Крилова) відрізняється тим, 

що орієнтована, першочергово, на кількісні дані про синергетичні механізми 

мови / мовлення та їх статистичну обробку; 4) діахронічна лінгвосинергетика    

(Т.І. Домброван,  Ж. Багана, О.В. Бондаренко) концентрується  на моделюванні 

еволюції конкретної мовної системи з прогнозуванням варіантів її подальших 

змін у залежності від багатовекторних біфуркацій та різноманіття потенційних 

атракторів; 5) контрадиктно-синергетичний підхід (контрадиктно-синергетична 

лінгвістика) (Н.Л. Мишкіна, О.С. Гребьонкіна та ін.), яка вводить в 

лінгвосинергетичну перспективу мови енергетичний вимір;                                  

6) лінгвосинергетичний підхід в жанроведенні прагне розкрити механізми 

розвитку різних мовних жанрів – щоденника (В.К. Харченко), байки             



(Л.С. Піхтовнікова), притчі (С.Д. Курінна); 7) за допомогою                    

гештальт-синергетичного підходу (Л.В. Кушніна, Л.В. Энбаєва) розробляють 

прикладний аспект лінгвосинергетики з метою створення синергетичної 

смисловий моделі перекладу – перекладацького простору, яке розглядається як 

відкрита, динамічна система, що розвивається; 8) семіотико-синергетичний 

підхід інтегрує синергетичні і семіотичні принципи, що, зокрема, дозволило 

дослідити постмодерністський художній дискурс як семіотичний простір, що 

самоорганізується (Н.С. Олізько). 

 Обгрунтовуючи теоретико-концептуальні засади лінгвосинергетики 

українська дослідниця Т.І. Домброван  схематично зображує концептуальну 

основу лінгвосинергетики у вигляді  радіальної діаграми, що вміщує  три базові 

компоненти, які репрезентують основні методологічні принципи трьох 

складових лінгвосинергетики: філософії, лінгвістики, синергетики (рис.1.).

 

Рис. 1. Концептуально-методологічна платформа  лінгвосинергетики                

(за Т.І. Домброван) 

Діаграма відображує інтегративний підхід до пізнавальної діяльності в 

рамках лінгвосинергетики, об’єднання методологій дослідження гуманітарних і 

природничих наук [17, с. 69]. 

Отже, як бачимо зі схеми, основною підвалиною лінгвістичної синергетики 

є філософія,  оскільки «область наукової творчості, пов’язана з будівництвом 

наукових теорій, наукових космогонії і наукових гіпотез, знаходиться в тісному 

лінгвосинергетика 

філософія лінгвістика синергетика 



зв'язку з філософською думкою. У ній неминучий, для неї необхідний 

філософський аналіз основних наукових положень» [12, c. 251]. Логічно, що 

«синергетичний підхід до філософського осмислення мови можливий і 

плідний» [15, с. 216], так як обумовлений самою природою мови, її 

багатофункціональністю і властивостями відкритої системи, що розвивається.  

Однією зі складових структури концептуально-методологічної платформи 

лінгвосинергетики є сама  лінгвістика, оскільки очевидним є той факт, що 

«наука на черговому зламі століть потребує нової парадигми, тому що всі 

аспекти мовної структури не існують автономно, а, навпаки, фундаментально 

залежать від механізмів реальної мовної діяльності і від когнітивних структур, 

якими володіє мислячий індивід» [11, c. 13]. Це приводить до необхідності 

розвитку концепції мови як складної ієрархічно організованої мегасистеми, 

компоненти якої когерентно пов’язані: «На зміну лінійному (послідовному) 

типу зв'язку, коли одне випливає з іншого, підкоряючись впливу           

зовнішніх причин, пропонується уявлення про одночасне цілісному характері         

зв'язків» [там само , с. 15]. 

  Екскурс в історію мовознавства засвідчує, що ідеї, подібні 

синергетичним проголошувались ще в першій чверті 19 ст. в роботах 

німецького вченого В. фон Гумбольдта.  Це ідея про саморегуляцію мови:   

«мови виникли не довільно і не за домовленістю, але вийшли зі схованок 

людської природи і є (можна додати: як відносно самостійні сутності, властиві 

певній особистості) саморегульованими та розвиваючимися звуковими 

стихіями» [12, с. 324]; а також ідея про спонтанну самоорганізацію мови: 

«Яким би природним не здавалося припущення про поступове утворення мов, 

вони могли виникнути лише відразу. Людина є людина лише завдяки мові; а 

для того щоб створити мову, вона вже повинна бути людиною» [13, с. 80]. І 

далі: «мову неможливо уявити собі як щось наперед дане, бо в такому випадку 

абсолютно незбагненно, яким чином людина могла зрозуміти цю даність і 

змусити її слугувати собі. Мова, безумовно, виникає з людини і, звичайно, 

мало-помалу, але так, що організм мови не лежить мертвим вантажем в 



потемках душі, а є законом, що обумовлює розумову функцію людини, тому 

перше слово вже визначає і передбачає існування всієї мови. Якщо цю 

унікальну здатність людини спробувати порівняти з чим-небудь іншим, то 

доведеться згадати про інстинкт тварин і назвати мову інтелектуальним 

інстинктом розуму» [там само]. 

Слід підкреслити, що  В. фон Гумбольдт віддає перевагу           

еволюційно-динамічного підходу до мови порівняно зі структурно-статичним, 

розглядаючи мову не стільки як продукт діяльності (ergon), скільки як саму 

діяльність (energeia) [12, с. 7]. 

Звернення до синергетики в процесі дослідження мовної системи є 

повністю виправданим, оскільки зумовлюється ознаками мови як динамічної, 

складноорганізованої синергетичної системи.   

3. Основні положення еволюційної  лінгвістичної синергетики  

В останні десятиліття основна увага в лінгвістичних розвідках    

сфокусована  на синхронічному описі явищ і процесів,  внаслідок чого  

діахронічний аспект зайняв другу позицію. Однак, слід зауважити, що  

«найбільш повне розкриття протікання зміни в будь-якій мові з точки зору 

джерел, процесів і механізмів переходу можливо тільки шляхом зіставлення 

декількох його станів, а не початковою і кінцевою точками трансформацій. <...> 

Особливий інтерес і актуальність мають причини, умови та наслідки змін, а 

також численні перехідні процеси, градаційні простори, зони і механізми, 

завдяки наявності і дії яких при безперервному оновленні структурних 

елементів мови і їх відношень, на всіх рівнях зберігається етапність 

найближчих відрізків її історії» [29, c. 181]. 

На думку  І.Р.  Буніятової,  принципово значущим є встановлення 

кореляції внутрішніх і зовнішніх чинників і аналіз з цих позицій відповідних 

змін, які відбувалися в системі мови на різних етапах її розвитку . Розглядаючи 

сучасні теорії мовних змін, І.Р. Буніятова приходить до висновку про 

перспективність звернення до теоретичних моделей і концепцій 



природознавства (в тому числі і до синергетичної концепції Іллі Пригожина) 

для послідовного пояснення природи мовних явищ [7, c. 8; 8, c. 11]. 

 В.О.  Плунгян  підкреслює, що «залучення діахронічного аспекту дозволяє 

багато чого зрозуміти в природі мови, <...> але звернення до діахронії на 

практиці відбувається набагато рідше, ніж варто було б»  [30, c. 8].  К. Ажеж 

зауважує,  що «для будь-якого напряму лінгвістичних досліджень характерна 

амнезія стосовно ґенези мов, уперте намагання замкнутися у          

теперішньому» [1, c. 30 – 31]. 

За словами Н. Л. Мишкіної,  «мовознавство ... завжди проявляло інтерес до 

досягнень точних і суміжних наук в дослідженнях складних динамічних 

систем. Адже одна з найважливіших мовознавчих проблем – це вироблення 

методів діахронічного і синхронічного дослідження динамічних процесів у 

мовній системі» [24, c. 88].  

Важливо, що вивчення мовної еволюції необхідне не лише для досягнень в 

області історичного мовознавства, але й для прогностичних досліджень. 

Розуміння закономірностей розвитку мовної системи дає нам ключ до розгадки 

багатьох, здавалося б, непояснених явищ в мовах світу [2, c. 5]. Не викликає 

сумніву той факт, що мова, еволюціонуючи, змінюється невпинно. 

Дослідження будь-якого мовного елемента в його функціонуванні дозволяє 

виявити різні процеси, які можуть зрештою привести до того, що дана мова 

стане абсолютно невпізнанною» [21, с. 184 – 185].  

Еволюцію в широкому філософському сенсі слід розуміти як видозміну 

систем в напрямку максимальної  пристосованості до існування. Відбувається 

ця зміна за рахунок вибіркового збереження більш пристосованих і знищення 

менш пристосованих систем. При цьому, наприклад, біологічна еволюція – 

лише окремий випадок еволюції в широкому сенсі слова, оскільки системи, що 

еволюціонують не обов’язково повинні бути живими і навіть матеріальними. 

Наприклад, ідеї і комп’ютерні віруси підкоряються тим самим 

закономірностям. Підпорядковується їм, судячи з усього,  і людська             

мова [2, c. 5 – 6].   



 Як слушно зазначає Т.І.  Домброван, «розробка синергетичного напряму в 

лінгвістиці не є прямою механічною трансляцією метамови природничих наук у 

площину філологічних студій, це опрацювання нових підходів і дослідницьких 

процедур для вивчення мовної системи у новому ракурсі» [16, с. 163]. 

 Очевидним є факт, що одним із пріоритетних завдань синергетики 

виявлення внутрішніх і зовнішніх законів еволюції системи. З цих позицій 

еволюційна лінгвістична синергетика або еволюційна лінгвосинергетика, що 

лежить в основі принципу універсального еволюціонізму вбачається нами ще 

одним прийнятним методологічним підходом  до вивчення мовної системи у її  

динаміці. Предмет еволюційної  лінгвістичної синергетики становить феномен 

спонтанного виникнення – самоорганізації структур на різних діахронічних 

зрізах  розвитку мовної системи. Основна задача еволюційної 

лінгвосинергетики  полягає у розкритті внутрішніх і зовнішніх законів еволюції 

мовної системи. Понятійний та термінологічний апарат синергетики  знаходить 

своє застосування для   досліджень в ракурсі лінгвосинергетики,  а також є 

релевантним і для наукових розвідок в контексті еволюційної 

лінгвосинергетики. Коротко розглянемо зміст базових понять зазначеної теорії. 

Механізми самоорганізації і саморегуляції, що діють в системі мови, а 

саме флуктуації і відбір, перебудовують її наближаючи до оптимально 

стабільного стану і оптимальної адаптації до середовища. Саме флуктуації 

вважаються в синергетиці рушійною силою розвитку мовної системи, саме від 

них залежить можливість утворення нового порядку [23, с. 119]. 

Одними з ключових понять синергетики є точки біфуркації і аттрактори. 

Точки біфуркації визначаються як точки нестабільності системи, в яких 

виникає спектр можливостей переходу в інший стан,  багатоваріантність шляхів 

розвитку. Вибравши найбільш оптимальний варіант, система може 

продовжувати свій поступовий розвиток до виникнення наступної точки 

біфуркації.  Аттрактор  –   це відносно стійкий стан системи, який ніби 

притягує до себе всю множину  траекторій системи, визначених різними 

початковими  умовами. Із цього випливає, що якщо нестійка система потрапляє 



в поле тяжіння певного аттрактора, то вона неминуче еволюціонує до 

стабільного стану і може перебувати в ньому до того часу, доки за певних 

причин знову не перейде у стан нестабільності. Нестабільність стану 

зумовлюється підвищеним рівнем ентропії [там само] . Ентропія (від грец. 

«перехід, перетворення») – фізичний термін, введений математиком                   

К. Шенноном, який в лінгвосинергетиці  застосовується для опису нестійких 

станів мовних систем. У цьому контексті термін ентропія виступає як показник 

рівня невизначеності того чи іншого аспекту мови [3]. 

Отже, слід підкреслити, що  «залучення синергетичних принципів до 

аналізу багатовекторного спектру альтернатив у розвитку мовної системи на 

різних етапах самоорганізації допоможе розкрити і описати природу й «роботу» 

так званих внутрішніх чинників розвитку мови, які й досі залишаються в «тіні», 

а комп’ютерне вирішення окреслених задач сприятиме поглибленню нашого 

знання в цій області дослідження й, напевно, допоможе спрогнозувати можливі 

шляхи розвитку мовної системи в границях заданого просторово-часового     

діапазону» [16, 162 – 163]. 

Висновки 

Глобалізаційні процеси торкаються не лише різних областей 

життєдіяльності суспільства, науки й техніки, але й впливають на розвиток 

мовознавчої науки, в якій на засадах філософського принципу єдності світу 

відбувається становлення нового інтегрального підходу, в рамках якого  мова 

виступає як складна синтетична система, а її дослідження неможливе без 

одночасного звернення  до свідомості,  мовної  системи, культури та соціуму, а 

отже повинно проходити в широкому системному контексті [28, с. 188; 33].  

Синергетика позиціонує себе як трансдисциплінарна єдина теорія 

самоорганізації і складності.  Інтегрування ідей, методології та понятійного 

апарату синергетики в царину лінгвістичних студій виявляється плідним і 

перспективним, оскільки значно розширює дослідницький простір і збагачує 

науку про мову новими методами і прийомами аналізу.  



Лінгвосинергетика як різновид трансдисциплінарних досліджень 

займається з’ясуванням загальних закономірностей мовної еволюції. 

Головними напрямками пошуків є механізми мовної саморегуляції і 

самоорганізації. 

Еволюційна лінгвістична синергетика, на нашу думку, є  прийнятним 

методологічним підходом  до вивчення мовної системи у її розвитку. Предмет 

еволюційної  лінгвістичної синергетики становить феномен спонтанного 

виникнення – самоорганізації структур на різних діахронічних зрізах  розвитку 

мовної системи. Розкриття внутрішніх і зовнішніх законів еволюції мовної 

системи – основне завдання  еволюційної лінгвосинергетики.   

Вважаємо, що еволюційна лінгвістична синергетика стане новим ракурсом 

дослідження мови в її історичній динаміці, що дозволить внести важливі 

доповнення у теорію еволюції мови. 

Синергетика як трансдисциплінарна методологія дозволяє переосмислити 

проблеми розвитку мовної системи в межах певного просторово-часового 

діапазону.  Вона виявляє нові грані існування системно-структурної організації 

мови як в синхронії, так і в діахронії, що становить інтерес для подальшого 

розвитку лінгвістики в рамках лінгвосинергетичної  наукової парадигми. 
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