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Основна увага в роботі зосереджена на дослідженні теоретико-методологічних 
принципів вивчення інноваційної освітньої комунікації в цифровому 
середовищі (інноваційна освітня комунікація в цифровому просторі у 
розумінні трансформаційних інноваційних шарів та комунікативного 
застосування, опосередкованого сучасними європейськими та східними 
мовами глобального спілкування – англійська, іспанська, французька, 
китайська, японська, відповідно). Проблема теоретичного та методологічного 
обґрунтування наскрізних принципів, напрямів, механізмів та результатів 
якісного моделювання макро- та мікроструктур вербальних засобів та 
засобів процесування у сфері цифрового освітнього спілкування, як 
консолідованого мовного та технологічного об’єкта, досліджується ґрунтовно. 
Мозаїчний, імітаційний, багатовимірний та рамковий підходи до розуміння 
складних динамічних лінгвістичних явищ та сутностей, пріоритетні для 
цього методологічного контексту, дозволили нам виявити онтологічну 
природу навчальних комунікаційних одиниць глобалізованих мов у сфері 
інноваційного освітнього спілкування. Тезаурус ІКТ, електронного навчання, 
гібридного навчання, цифрових компетенцій, що сприяє інноваційному 
освітньому спілкуванню, побудований для визначення та категоризації 
ключових компонентів інноваційної кібертермінології, які своєю чергою 
сприяють побудові та функціонуванню середовища електронного навчання. 
Запропоновано моделювання макро-, мікро- та надструктур інноваційної 
освітньої комунікації та їх цифрову обробку на основі трьох основних 
принципів: 1) Інтернет-освітня антропосфера (антропне середовище 
у Всесвітній павутині); 2) зовнішньо-мережева антропосфера освіти 
(компоненти електронної реальності, функціонують поза сферою Всесвітньої 
павутини); 3) техногенна освітня антропосфера (переорієнтовані компоненти 
антропогенного середовища із заміщеним онтологічним параметром на 
однорідний антропний). Динамічна взаємодія структурних рівнів змістовного 
рівня ІКТ у шарах інноваційної освітньої комунікації характеризується 
антропогенними та когнітивними параметрами змістовної площини, 
опосередкованими суб’єктивним та колективним когнітивним досвідом 
стейкхолдерів цифрової освіти, втіленого в рамках цифрової трансформації 
інноваційних комунікативних освітніх сценаріїв.

Ключові слова: інноваційна 
освітня комунікація, ІКТ, 
тезаурус цифрової освіти, 
гібридного навчання та 
цифрових компетентностей, 
моделювання, 
феноменологічна 
неолінгвістика.
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The paper main focus is the inquiry into the theoretical and methodological 
principles of the study of the innovative educational communication in the 
digital realm (innovative educational communication in the digital ambient 
as construed by the transformative innovative strata and communicative 
application, facilitated by the modern European and Oriental languages 
of global communication – English, Spanish, French, Chinese, Japanese, 
accordingly). The problem of theoretical and methodological substantiation 
of cross-cutting principles, directions, mechanisms, and results of qualitative 
modeling of macro- and microstructures of verbal means and processing tools 
in the realm of digital educational communication, as a consolidated linguistic 
object, is investigated in depth. Mosaic, simulation, multidimensional, 
and framework approaches to understanding complex dynamic linguistic 
phenomena and entities, prioritized by this methodological context, allowed 
us to identify the ontological nature of educational communication units of the 
globalized languages in the sphere of innovative educational communication. 
The ICT, e-learning, hybrid learning, digital competencies thesaurus, that 
facilitates innovative educational communication, is structured to define and 
categorize the key components of innovative cyberterminology, instrumental 
to e-learning environment construction and functioning. Suggested are the 
innovative educational communication macro-, micro- and supra-structures 
modeling and digital processing based on three groundwork principles:  
1) Intranet educational anthroposphere (the anthropic environment within 
World Wide Web); 2) Outernet educational anthroposphere (e-reality 
components, functions outside the realm of World Wide Web); 3) Technogenic 
educational anthroposphere (transoriented anthropic environment components 
with an anthropic-for-congenerous substituted ontological parameter). The 
dynamic interaction of the structural tiers of the ICTs content plane within 
the strata of innovative educational communication is characterized by 
the anthropogenic and cognitive parameters of the content plane, mediated 
by the subjective and collective cognitive experience of digital education 
stakeholders, embodied in the framework digital transformation of innovative 
communicative educational scenarios.
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modelling, phenomenological 
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Постановка проблеми. На новітньому етапі 
розвитку людства мова (як суспільний феномен) 
здебільшого являє собою індикатор тих техноло-
гічних змін, що відбуваються в суспільстві. Осо-
бливим чином це стосується сучасної англійської, 
яка на зламі тисячоліть набула функції своєрід-
ної «метамови» цифрового середовища для різ-
них культур [2; 5; 15; 18]. Це, безперечно, сприяє 
процесам «глобалізації» та всесвітньої інтеграції 
[1; 3; 9; 17; 35; 37], що своєю чергою призводить 
до зміцнення позиції англійської мови як мови 
інтернаціональної комунікації [32; 33] та стано-
вить основи процесів гібридизації європейських 
та східних мов глобального спілкування у цифро-
вому середовищі.

Саме тому в останні роки значною мірою 
зросли темпи збагачення словникового складу 
англійської мови та, як наслідок, інших мов між-
національного спілкування у цифровому про-
сторі (іспанська, французька, німецька, китай-
ська тощо). Як ніколи актуального змісту набуло 
поняття «неологізму» як рушійна сила прогресу 
мови [13; 32, c. 5]. Слід зазначити також, що осо-
бливо бурхливого розвитку в умовах всесвітніх 
карантинних обмежень 2020–2021 років набуває 
та сфера лінгво-комунікативних новоутворень 
мов глобального міжнародного спілкування, яка 
безпосередньо співвідноситься з науково-техніч-
ним прогресом та застосуванням цифрових техно-
логій у сфері освіти [14].

Проблема теоретико-методологічного обґрун-
тування наскрізних принципів, напрямів, меха-
нізмів та результатів якісної динаміки макро- й 
мікроструктур словникового складу в царині 
комп’ютерного буття як консолідованого лінгваль-
ного об’єкта ще чекає на всебічне вивчення. Ана-
ліз цього питання потребує залучення феномено-
логічного ракурсу [20; 23; 29; 34; 52] дослідження 
комплексних мовних об’єктів з огляду на магі-
стральне завдання феноменологічної епістемоло-
гії – пізнання повної системи фактів свідомості 
(термін Мераба Мамардашвілі – [39; 40]), що кон-
ституюють дійсність. У межах окресленого мето-
дологічного виміру «феноменологічність» мовної 
одиниці визначається як її кодифікативна спро-
можність до фіксації результатів пізнавального 
досвіду та вияву в ній субстантних характерис-
тик пізнаваних об’єктів та явищ. Запропонована 
у нашому доробку [13–15] лінгвістична адаптація 
феноменологічного підходу до теоретико-мето-
дологічного осмислення динаміки словникового 
складу сучасних мов глобального спілкування в 
комп’ютерному бутті спирається на поняття гло-
бальної логосфери, синтетично усвідомленої як 
1) множинність мовних одиниць, які є умовно 
вичерпними феноменологічними реалізаціями 
абстрактних та емпіричних елементів різних сфер 

буття [25; 38]; 2) зона інтеграції мисленнєво-мов-
леннєвих континуумів (лінгво)культур [26].

Робоча гіпотеза дослідження полягає у тому, 
що: 1) феноменологічна природа інноваційної 
освітньої комунікації в цифровому середовищі 
передбачає нерозривне, обопільне поєднання її 
лінгвального та субстантного (онтологічного, 
епістемічного та антропологічного) аспектів у 
вертикальній площині взаємовиявлення діади 
явище :: сутність; 2) консолідовані субстантні 
характеристики макроструктури інноваційної 
освітньої комунікації в глобальному цифровому 
середовищі визначають феноменологічну специ-
фіку конфігурації у статиці, наскрізної взаємодії 
та формально-змістових конституентів й інстру-
ментів її мікроструктури в динаміці.

Об’єктом дослідження виступає освітня кому-
нікація в глобальному цифровому середовищі. 
Предмет аналізу – інноваційні мовно-техноло-
гічні моделі, засоби та механізми освітньої кому-
нікації в цифровому середовищі. Метою статті є 
визначення теоретико-методологічного підґрунтя 
моделювання засобів та мовно-технологічних 
механізмів інноваційної освітньої комунікації в 
глобальному цифровому середовищі.

Виклад основних матеріалів та результатів. 
Методологічно дослідження базується на таких 
вихідних положеннях:

– інноваційна одиниця мови (неологізм) та 
комунікації (оказіоналізм, неолемма) з погляду 
сучасних теорій номінації [45; 48; 49], неології 
[32; 33], термінології [31] та словотвору [33; 51] 
позиціонується як амбівалентний мовний знак, 
властивості якого задовольняють діалектичній 
єдності у протиставленні діад фіксованість :: від-
критість, консолідованість :: дисипативність, ста-
тика :: динаміка форми та змісту як онтологічного 
витоку механізмів високодинамічного розвитку 
систем сучасних мов глобальної комунікації в 
цифровому просторі;

– проблематика мовного кодування та карти-
нування різнотипних сфер актуальної та цифро-
вої соціальної дійсності визначається в лінгвоон-
тологічному [19; 30; 42; 50], лінгвокогнітивному  
[11; 12; 16; 24; 36; 43; 46; 47], лінгвокультурному 
[10; 21; 22; 26], синергетичному [17; 18; 33] ракур-
сах, у межах яких мова інтерпретується як інстру-
мент накопичення, ієрархічного підпорядкування 
та трансляції знань про оточуючу дійсність – 
соціально-культурне явище, конституенти якого 
беруть участь у конструюванні цілісних та фра-
гментарних образів дійсності різного ступеня 
абстракції; як відкрита нелінійна система, здатна 
до формально-змістової самоорганізації у процесі 
розвитку;

– вивчення складних динамічних мовних та 
комунікативних явищ зумовлене методологічним 
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контекстом постмодерністської парадигми нау-
кового мислення другої половини ХХ – початку 
ХХІ ст. загалом [2–4; 7; 28; 44] та лінгвістичної 
науки зокрема [13; 25; 50; 48], визначається моза-
їчністю та міждисциплінарним характером мето-
дологічних підходів до досліджуваних об’єктів.

До вивчення вибраного об’єкта – інноваційної 
освітньої комунікації в глобальному цифровому 
середовищі – як методологічна база залучаються 
принципи феноменологічної неолінгвістики [13], 
яка передбачає консолідацію лінгвального та суб-
стантного аспектів досліджуваних інноваційних 
мовних, комунікативних та технологічних явищ, 
що підпорядковані нерозривній, взаємозворотній 
єдності понять феномен :: сутність.

Застосована в дослідженні адаптація феноме-
нологічного підходу до теоретико-методологіч-
ного осмислення інноваційної освітньої кому-
нікації в цифровому середовищі спирається на 
синтетичне усвідомлення низки понять: поняття 
про логосферу як 1) множинність мовних оди-
ниць, які є умовно вичерпними феноменологіч-
ними реалізаціями абстрактних та емпіричних 
елементів різних сфер буття (М. Бахтін, Е. Пауе-
раннен; Р. Махачашвілі; Д. Кранц), 2) зону інтегра-
ції мисленнєво-мовленнєвих континуумів (лінгво)
культур (Р. Барт, Г.Д. Гачев, А.Ф. Лосєв), семі-
осферу – множинність культурно-релевантних 
універсальних смислів та значень (Ю. Лотман), 
пневматосферу – множинність трансцендентних 
духовних смислів (П. Флоренський), ноосферу – 
множинність інтегральних інтелектуальних смис-
лів та комунікативних практик, породжених 
функціональним синтезом культури та технології 
(В. Вернадський).

У межах феноменологічного підходу (Е. Гус-
серль, Р. Інгарден, М.К. Мамардашвілі, Г. Шпет) 
глобальна семіотична інтегрованість макро- і 
мікроструктур інноваційної освітньої комунікації 
в глобальному цифровому середовищі ідентифі-
кується як забезпечена та реалізована за рахунок 
детермінаційної взаємодії різносубстратних (мов-
них, часопросторових, ессенціальних, антрополо-
гічних та соціальних) параметрів цієї інновацій-
ної комунікативної логосфери, з огляду на значну 
синхронну щільність темпів та результатів пара-
лельного розвитку вербального, онтологічного та 
антропологічного континуумів глобального циф-
рового середовища [2–4; 6–9; 24; 27; 35; 37]. Лого-
центричний ракурс [25; 38; 39] розгляду освітньої 
комунікації в глобальному цифровому середовищі 
визначає її феноменологічну природу через іден-
тифікацію знакового (структурно-змістового) суб-
страту як емпіричного джерела та результату про-
яву субстантних характеристик реальності.

У новому тисячолітті система інновацій при-
родних мов та комунікації, яка співвідноситься 

зі сферою новітніх комп’ютерних технологій та 
динаміки комп’ютерного буття загалом набу-
ває бурхливого та інтегрованого розвитку, що 
забезпечується низкою лінгвальних та екстра-
лінгвальних передумов:

1) синхронізованість темпів оновлення різ-
норівневого складу природних мов глобального 
спілкування у відповідній галузі та темпів і обся-
гів виникнення та розгалуження субстантної, 
об’єктної, феноменологічної, антропологічної 
сфер цифрової дійсності [37], що виявляється у 
значних, порівняно з іншими буттєвими сферами 
в досліджуваний період, кількісних покажчиках 
обсягів поповнення інноваційного (узуального 
та потенціального) вербального інструментарію 
мов глобального спілкування в різних соціаль-
них сферах: ≈20 узуальних новотворів сфери 
цифрового буття на 1 міс., що становить середню 
кількість 180 узуальних новотворі на 1 рік  
(≈49–60% загальної вибірки узуальних новотво-
рів сучасних мов глобального спілкування за 
даними конвенційних лексикографічних джерел 
та автоматизованих лексикографічних реєстрів 
WordSpy, WorldWideWords, The Merriam-Webster 
Online тощо);

2) ізоморфізм мовного кодування різносуб-
стратних структур (онтологічної, гносеологічної, 
антропологічної) комп’ютерного та некомп’ютер-
ного буття [13];

3) гнучкість та адаптивність розвитку бага-
торівневого складу глобалізованих мов спілку-
вання у цифровому середовищі [15], що актуа-
лізується шляхом інформоємності, семіотичної 
гібридизації лінгвальних новотворів мов глобаль-
ного спілкування у цифровому середовищі, вияву 
потенції до трансформації їх ознак морфологіч-
ного статусу, морфологічної функції тощо.

Означений стан наочного та доступного для 
спостереження ситуативного паралелізму про-
цесів виникнення та розвитку інноваційних ессен-
ційних елементів (простір, час, субстанція), гносе-
ологічних елементів (інформація, епістема тощо), 
антропологічних елементів (екзистенційний стан, 
тип ідентичності тощо) цифрового буття та їх 
лінгвальних й комунікативних корелятів (мовний 
знак, мовна форма, мовне значення, мовний зміст) 
визначає методологічну релевантність позиціону-
вання означеного сегмента лінгво-комунікатив-
ної та соціальної (зокрема освітньої) дійсності як 
особливого типу логосфери, зокрема інноваційної 
логосфери, що становить собою синхронну пери-
ферію логосфери сучасної глобальної лінгвокуль-
тури у цифрову добу.

Вважаємо за доцільне виділити з конфігурації 
зазначеного макрофеномена окремий галузевий 
об’єкт розвідки – інноваційну освітню комуні-
кацію в глобальному цифровому середовищі.  
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Інноваційна освітня комунікація в глобаль-
ному цифровому середовищі розуміється як 
вертикально інтегрована на макро- та мікрорівні 
множинність узуальних мовних інновацій та інно-
ваційних комунікативних практик, що за своєю 
типологічною специфікою є умовно вичерпними 
феноменологічними корелятами різносубстрат-
них елементів та технологій цифрового буття.

Виокремлюємо характеристики інноваційної 
освітньої комунікації:

(1) спроможність до феноменологізаії суб-
стантної своєрідності глобального цифрового 
середовища на рівні сигніфікативних характерис-
тик вербальних одиниць, що конституюють відпо-
відну профільну комунікативну сферу. Наведена 
характеристика логосфери інноваційної освітньої 
комунікації у цифровому середовищі виявляється 
на рівні зовнішньої форми її дискретних одиниць. 
Напр., за рахунок комбінації конфігурацій зовніш-
ньої та внутрішньої форми дискретних одиниць 
логосфери інноваційної освітньої комунікації: 
напр., e-learning 2.0 (e-learning N.0) – візуальні 
та технологічні конфігурації Інтернет-про-
стору, що уможливлюють освітню взаємодію 
згідно відповідного етапу розвитку технологій,  
де 2.0/N.0 – метонімічна семіотична репрезентація 
змістового елемента «нова (удосконалена) версія» 
(операційної системи, програмного забезпечення, 
програмного продукту тощо);

(2) змістова та структурна щільність обсягу, 
рівномірність та умовна вичерпність інноваційної 
кодифікації загалу різносубстратних елементів 
цифрового середовища. Ця характеристика зумов-
лює принцип інтегрованості макроструктури 
інноваційної освітньої комунікації в глобальному 
цифровому середовищі, який визначається фено-
менологічною (екстенсіональною, сигніфікатив-
ною) корельованістю її дискретних елементів із:

1) конструктивними елементами цифрового 
середовища загалом – простір, час, субстанція, 
явище, сутність (напр.: феноменологічна коре-
ляція елементу «субстанція» – Webrarian (теле-
скопне зрощення Web+(lib)rarian – суб’єкт іннова-
ційної освітньої комунікації, фахівець з архівації 
цифрових баз даних);

2) конструктивними елементами знання/
пізнання – інформація, епістема, поняття, кон-
цепт (напр.: феноменологічна кореляція елементу 
«інформація» – information demise – руйнування 
систем збереження даних; data spill – перенаси-
чення комунікативного простору даними);

3) конструктивними елементами люд-
ської свідомості/самосвідомості ідентифікація, 
ідентичність, індивідуальність, соціальність 
(напр., низка новотворів – маніфестацій елементу 
«суб’єкт»/«самість» за рахунок різнотипних меха-
нізмів субстантивізації семантичної та референт-

ної ознаки «я» – narb (телескопне зрощення від 
nar(rative)+(b)it – фрагмент особистої інформації 
про комуніканта, який можна відстежини у циф-
ровому середовищі).

Основна увага в межах розвідки зосереджена 
на дослідженні моделей та інструментів всебіч-
ного структурування інноваційної освітньої кому-
нікації в цифровому середовищі (інноваційна 
освітня комунікація в цифровому середовищі в 
розумінні трансформаційних інноваційних шарів 
та комунікативного застосування, опосередковані 
сучасними європейськими та східними мовами 
міжнародного спілкування – англійська, іспан-
ська, французька, китайська, японська відпо-
відно).

Мозаїчний, імітаційний, багатовимірний та 
рамковий підходи до розуміння складних динаміч-
них лінгвістичних явищ та сутностей, пріоритетні 
для цього методологічного контексту, дозволили 
нам виявити онтологічну природу комунікацій-
них одиниць глобалізованих мов у сфері іннова-
ційного освітнього спілкування.

Висновки. Тезаурус інформаційно-комуні-
кативних технологій, електронного навчання, 
гібридного навчання, цифрових компетенцій як 
лінгвокогнітивна пресупозиція інноваційної освіт-
ньої комунікації побудований для визначення та 
категоризації ключових компонентів інноваційної 
кібертермінології, що сприяють побудові та функ-
ціонуванню середовища електронного навчання. 
Запропоновано моделювання макро-, мікро- та 
супра-структур інноваційної освітньої комуніка-
ції та їх цифрову обробку в координатах трьох 
основних вимірів: 1) Інтернет-освітня антропо-
сфера (антропне середовище у Всесвітній паву-
тині); 2) зовнішньомережева антропосфера освіти 
(компоненти електронної реальності, функціону-
ють поза сферою Всесвітньої павутини); 3) тех-
ногенна освітня антропосфера (переорієнтовані 
компоненти антропогенного середовища із замі-
щеним онтологічним параметром на однорідний 
антропний).

Динамічна взаємодія структурних рівнів зміс-
товного рівня ІКТ у шарах інноваційної освітньої 
комунікації характеризується антропогенними та 
когнітивними параметрами змістовної площини, 
опосередкованими суб’єктивним та колективним 
когнітивним досвідом стейкхолдерів цифрової 
освіти, втіленим у рамках цифрової трансформа-
ція інноваційних комунікативних освітніх сцена-
ріїв. Тезаурус ІКТ, електронного навчання, гібрид-
ного навчання, цифрових компетенцій виявляє 
феноменологічну (номінативну, референційну, 
денотативну, сигніфікативну) здатність до кон-
вергованого кодування на рівні системи елементів 
своєї внутрішньої та зовнішньої форми всіх зазна-
чених вище параметрів.
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Специфіка Тезаурусу ІКТ, електронного нав-
чання, гібридного навчання, цифрових компетен-
цій визначається ізоморфним характером інтегро-
ваності структури його зовнішньої та внутрішньої 
форми та інтегрованості макроструктури іннова-
ційної освітньої комунікації в глобальному циф-
ровому середовищі.

Перспективи. Перспективи дослідження 
полягають у розширенні дослідження щодо 
оцінки параметрів розвитку цифрової грамотно-
сті як складника інноваційної освітньої комуніка-
ції для окремих груп мов, для різних типів засобів 
електронного навчання, що використовуються для 
засвоєння та застосування мов глобальної кому-
нікації, а також діагностики міждисциплінарних 
тенденцій оцифрування освітніх комунікативних 
форматів у країнах Азії, Північної та Південної 
Америки та Європи.
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