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Анотація. Актуальність роботи зумовлена значною 
щільністю інноваційної вербалізації поняттєво-змістової 
сфери глобалізованої лінгвокультури у царині цифрово-
го буття та комунікативною релевантністю цієї поняттє-
во-змістової сфери для глобальної спільноти. Застосова-
ний лінгвофеноменологічний підхід до вивчення об’єкта 
дослідження сприяє вирішенню наукової проблеми ціліс-
ного моделювання процесів та результатів оновлення 
моделей та механізмів високодинамічної системи комуні-
кації у галузі отримання нових знань у цифровому середо-
вищі в цілому, її окремих форматів на початку ХХІ століття 
та в умовах карантинної цифровізації зокрема. Об’єктом 
дослідження виступає інноваційна комунікація в глобаль-
ному цифровому середовищі. Предмет аналізу – іллоку-
тивне профілювання та пресупозиційні механізми інно-
ваційної освітньої комунікації в цифровому середовищі. 
Матеріалом дослідження слугують практики інноваційної 
комунікації у галузі освітньої діяльнсті – інновації євро-
пейських та азійських варіантів англійської мови глобаль-
ного спілкування, що співвідносяться з різносубстратни-
ми сферами, об’єктами та феноменами отримання нових 
знань у цифровому середовищі.

Наукова новизна роботи випливає з висновків та уза-
гальнень та полягає в тому, що в ній, у межах запропо-
нованого напряму, вперше визначено та параметризовано 
інноваційну освітнюд комунікацію у глобальному цифро-
вому середовищі як консолідований на макро- та мікро-
рівні об’єкт аналізу, що кваліфікується специфічними 
феноменологічними та динамічними ознаками, власти-
востями та інструментами реалізації. Зокрема, у роботі 
вперше: визначено інтегративні теоретико-методоло-
гічні засади дослідження комунікації у галузі отриман-
ня нових знань; параметризовано інноваційну освітню 
комунікацію в умовах глобальних карантинних обме-
жень; запропоновано методологічну рамку моделювання 
інноваційної комунікації у галузі отримання нових знань 
у цифровому середовищі в онтологічній, мовній та когні-
тивній площинах; ідентифіковано макроструктуру інно-
ваційної комунікації у галузі отримання нових знань як 
сукупний загал лінгвокомунікативних та інструменталь-

них новотворів у системній змістовій єдності їх рефе-
рентної співвіднесеності із субстантними (онтологічни-
ми, епістемічними, антропологічними, технологічними) 
вимірами та елементами глобального цифрового середо-
вища та цифрового дискурсу, вичерпна, надщільна інно-
ваційна маніфестованість яких визначає феноменоло-
гічну своєрідність досліджуваної лінгвокомунікативної 
сфери; визначено та інвентаризовано типологію лінгво-
когнітивних сценаріїв інноваційної комунікації у галузі 
отримання нових знань у цифровому середовищі.

Ключові слова: інноваційна освітня комунікація, циф-
рове середовище, тезаурус цифрової комунікації, моделю-
вання, мови глобального спілкування.

Постановка проблеми. Актуальність роботи зумовлена: 
по-перше, значною щільністю інноваційної англійськомовної 
вербалізації поняттєво-змістової сфери глобалізованої лінгво-
культури у царині цифрового середовища; по-друге, комуні-
кативною релевантністю цієї поняттєво-змістової сфери для 
глобальної спільноти; по-третє, орієнтацією роботи на дослі-
дження інноваційної комунікації у галузі отримання нових 
знань у світлі визначення лінгвістичної наукової проблема-
тики філогенезу, соціогенезу та техногенезу глобалізованих 
мовних спільнот, що зумовлює ідентифікацію цієї комуні-
кативної сфери як інтегративної побудови, що визначається 
внутрішньою єдністю її компонентів на макро- та мікрорівнях 
і у площині знакового субстрату (формальних та змістових 
елементів, локутивних та пресупозиційних структур) синтезує 
ознаки буттєвої, когнітивної, технологічної та антропологіч-
ної субстанції. Застосований лінгвофеноменологічний підхід 
до вивчення об’єкта дослідження сприяє вирішенню наукової 
проблеми цілісного моделювання процесів та результатів онов-
лення моделей та механізмів високодинамічної системи іннова-
ційної англійськомовної комунікації у галузі отримання нових 
знань у цифровому середовищі в цілому, та її окремих форматів 
на початку ХХІ століття та в умовах карантинної цифровізації 
2020–2021 рр. зокрема.
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На новітньому етапі розвитку людства мова (як суспільний 
феномен) здебільшого являє собою індикатор тих технологіч-
них змін, що відбуваються в суспільстві. Особливим чином це 
стосується сучасної англійської, яка на зламі тисячоліть набула 
функції своєрідної “метамови” цифрового середовища для різ-
них культур [1; 2; 3]. Це, безперечно, сприяє процесам “глобалі-
зації” та всесвітньої інтеграції [4; 5; 6; 7; 8; 9], що, в свою чергу, 
призводить до зміцнення позиції англійської мови як мови 
інтернаціональної комунікації [10; 11] та становить основи 
процесів англомовної гібридизації європейських та східних 
мов глобального спілкування у цифровому середовищі.

Саме тому в останні роки в значній мірі зросли темпи зба-
гачення словникового складу англійської мови, та, як наслі-
док – інших мов міжнаціонального спілкування у цифровому 
просторі (іспанська, французька, німецька, китайська тощо). 
Як ніколи актуального змісту набуло поняття “неологізму” 
в якості рушійної сили прогресу мови [12; 13]. Слід зазначити 
також, що особливо бурхливого розвитку в умовах всесвіт-
ніх карантинних обмежень 2020–2021 років набуває та сфера 
лінгво-комунікативних новоутворень мов глобального міжна-
родного спілкування, яка безпосередньо співвідноситься з нау-
ково-технічним прогресом та застосуванням цифрових техно-
логій у сфері освіти.

Проблема теоретико-методологічного обґрунтування 
наскрізних принципів, напрямків, механізмів та результа-
тів якісної динаміки макро- й мікроструктур словникового 
складу в царині цифрового середовища як консолідованого 
лінгвального об’єкта ще чекає на всебічне вивчення. Аналіз 
цього питання потребує залучення феноменологічного ракурсу 
[14; 15; 16; 17; 18] дослідження комплексних мовних об’єктів 
з огляду на магістральне завдання феноменологічної епісте-
мології – пізнання повної системи фактів свідомості (термін 
Мераба Мамардашвілі – [19]), що конституюють дійсність. 
У межах окресленого методологічного виміру “феноменоло-
гічність” мовної одиниці визначається як її кодифікативна 
спроможність до фіксації результатів пізнавального досвіду 
та вияву в ній субстантних характеристик пізнаваних об’єк-
тів та явищ. Запропонована у нашому доробку лінгвістична 
адаптація феноменологчного підхіду до теоретико-методоло-
гічного осмислення динаміки словникового складу сучасних 
мов глобального спілкування в комп’ютерному бутті спирається 
на поняття глобальної логосфери, синтетично усвідомленої як 
1) множинність мовних одиниць, які є умовно вичерпними 
феноменологічними реалізаціями абстрактних та емпіричних 
елементів різних сфер буття [20; 21]; 2) зона інтеграції мислен-
нєво-мовленнєвих континуумів (лінгво)культур [22].

Робоча гіпотеза дослідження полягає у тому, що: 1) фено-
менологічна природа інноваційної комунікації у галузі отри-
мання нових знань у цифровому середовищі передбачає нероз-
ривне, обопільне поєднання її лінгвального та субстантного 
(онтологічного, епістемічного та антропологічного) аспектів 
у вертикальній площині взаємовиявлення категорій сутніть: 
явище; 2) інноваційна природа англійськомовної комунікації 
у галузі отримання нових знань у глобальному цифровому 
середовищі визначається феноменологічною консолідованістю 
субстантних (онтологічних, пресупозиційних) характеристик 
макроструктури комунікації у статиці та наскрізної взаємодії 
формально-змістових конституентів і технологічних (цифро-
вих) інструментів її мікроструктури у динаміці.

Об’єктом дослідження виступає інноваційна комунікація 
в глобальному цифровому середовищі. Предмет аналізу – ілло-
кутивне профілювання та пресупозиційні механізми іннова-
ційної освітньої комунікації в цифровому середовищі. Метою 
статті є визначення та огляд основоположних іллокутивного 
та пресупозиційного моделювання інноваційної освітньої 
комунікації в глобальному цифровому середовищі.

Виклад основниних матеріалів та результатів. Гло-
бальна пандемія та наступні карантинні заходи та обмеження 
поставили низку проблем для структури та процедури комуні-
кації у галузі отримання нових знань на інституційному (фор-
мальному) та позаноменклатурному (неформальному) рівні. 
Інноваційна комунікація в галузі отримання нових знань у циф-
ровому середовищі, зокрема, сладається з унормованих сцена-
ріїв, які передбачають різні комунікативні етапи та види мовно- 
комунікативної діяльності (усні та письмові завдання, усні 
та письмові іспити, підготовка й захист поточних та фінальних 
проектів, внутрішнє та зовнішнє рецензування тощо).

Глобальна пандемія COVID-19 являє собою своєрідний 
сценарій чорного лебедя для різних сфер суспільного кому-
нікативного буття. Теорія чорного лебедя – це метафора, яка 
описує подію, яка стала несподіваною, має великий вплив на 
суспільство і часто недоречно раціоналізується після цього 
з користю заднім числом (Н. Талеб). В сфері глобалізованої 
англійськомовної комунікації у галузі отримання нових знань, 
за нашими оцінками, результатом розвитку пандемії COVID-
19 стали такі елементи інноваційного моделювання освітньої 
комунікації: а) адаптація та реновація існуючих комунікатив-
них сценаріїв в до цифрових, віддалених та змішаних форма-
тів; б) підвищення обсягів та змісту пресупозиції усіх суб’єк-
тів комунікації у галузі отримання нових знань у цифровому 
середовищі та цифрову грамотність як складову пресупозиції 
цифрової комунікації.

Методологічна передумова розробки дослідження вклю-
чала виявлення та принципів синтетичної цифрової комуні-
кативної компетентції, похідної від навичок ХХІ століття для 
субєктів інноваційної комунікації у галузі отримання нових 
знань (згідно з різними структурами компетенції ІКТ) та про-
гнозовані вимоги до цифрової грамотності як складової пре-
супозиційного фонду інноваційної комунікації та інноваційної 
іллокуції/локуції/перлокуції в цифровому середовищі: 1) рамка 
UNESCO (компетенція UNESCO в галузі ІКТ) наголошує, що 
недостатньо володіти ІКТ-компетенцією та мати можливість 
ретранслювати її у комунікативному процесі отримання нових 
знань. Адресант комунікації має вміти допомагати адресатам 
стати свідомими груповими суб’єктами інноваційної комуін-
кації, вирішувати проблеми, бути креативними за допомо-
гою використання цифрових технологій; 2) було проведено 
опрацювання вибірки профілю пресупозиції (обсягу знань 
з ІКТ та цифрового середовища) для інноваційної комуніка-
ції у галузі отримання нових знань у сфері вільних мистецтв 
(цифрова гуманітаристика) відповідно до рамки Європейської 
Комісії з електронної комунікативої грамотності. Профіль 
інноваційного англійськомовного комуніканта у галузі освіти 
у цифровому середовищі включає такі іллокутивні компоненти 
(комунікативні завдання): Досягати заздалегідь визначених 
стандартів та перлокутивних цілей технічної/ділової комуні-
кації в цифровому середовищі; Надавати в процесі комуніка-
ції додаткові обсяги пресупозиції (знання та навички), необ-
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хідні для того, щоб адресати могли ефективно виконувати 
комунікативні завдання та завдання з обробки мовних даних 
на робочому місці/в процесі навчання; Визначти та впрова-
джува стратегію цифрової грамотності та цифрової комуніка-
ції для вирішення потреб та прогалин організаційних навиків; 
Структурувати, організовувати, планувати оцінювання якісті 
отримання нових знань в контексті інноваційної комуінкації 
за допомогою процесу зворотного зв’язку як комунікативної 
тактики і комунікативної технологіхї у цифровому середовищі; 
Адаптує комунікативні стратегії отримання нових знань з ура-
хуванням мінливого попиту інноваційної індустрії 4.0; Органі-
зовує визначення когнітивних потреб в інноваційній комуінка-
ції; Творчо діє для аналізу прогалин у пресупозиції; розробляє 
конкретні вимоги та визначає потенційні джерела забезпечення 
інноваційної комунікації у галузі отримання нових знань. 
Володіє спеціальними знаннями про ринок освітніх послуг 
та встановлює механізм зворотного зв’язку для оцінки доданої 
вартості альтернативних форм комунікації у галузі отримання 
нових знань; Моніторть потреби комуінкативного розвитку 
індивідуальних та групових суб’єктів інноваційної комуніка-
ції у галузі отримання нових знань; 3) єдина рамка відповід-
ності між ключовою комунікативною компетенцією та різними 
аспектами ІКТ компетенції в інноваційній цифровій комуінка-
ції, розроблена для цілей цього дослідження (табл. 1).

Таблиця 1
Відповідність між комунікативною компетенцією  

та різними аспектами компетенції  
у вільних мистецтвах/цифровій гуманітаристиці

Компоненти 
комунікативної 

компетенції
Відповідність компонентів компетенції ІКТ 

у цифровому середовищі

Мовна компетенція 
Участь у групових інформаційно-комунікативних 
та технологічних ініціативах регіонального та 
національного рівнів

Соціолінгвальна 
компетенція Створення курсів/завдань електронного навчання

Дискурсивна  
компетенція

Системне використання інформаційно-комунікатив-
них технологій

Стратегічна  
компетенція

Презентація громаді результатів власної дослід-
ницької діяльності за допомогою використання 
інформаційно-комунікативних технологій

Наше дослідження, серед інших параметрів, визначає кому-
нікативні перешкоди в обсягах пресупозиції (для синтезованих 
жорстких, технічних та м’яких навичок суб’єктів комунікації, 
які всі учасники інноваційнох комунікації у галузі отримання 
нових знань розвивали за допомогою різних інноваційних 
освітніх сценаріїв у цифровій сфері).

Для всіх інструментів ІКТ, що використовувались у про-
цесі цифрової комунікації у галузі отримання нових знань, 
визначено такі відповідні ключові види мовно-комунікатив-
ної діяльності (на основі масиву проаналізованих конкрет-
них англійськомовних комунікативних практик): Комунікація 
(синхронна); Комункація (асинхронна); Співпраця; Обмін 
інформацією/даними; Підсумкова оцінка; Формувальна оцінка; 
Експертна оцінка; Презентація; Оцінка якості мовлення; Моз-
ковий штурм. Обмін інформацією та презентація є провід-
ними видами мовно-комунікативної діяльності для таких типів 
інструментів, як e-mail, Google Suite, Microsoft Office ToolKit. 
Синхронне та асинхронне спілкування та співпраця як види 

мовно-комунікативної діяльності розподіляються пропорційно 
між службами електронної пошти, LMS (learning management 
system) та videoconferencing.

Інструментами, які фасилітують оцінку як ключовий 
вид інноваційної мовно-комунікативної діяльності у галузі 
отримання нових знань, є Google Forms та LMS (learning 
management system). Формувальна оцінка як тип мовно-кому-
нікативної дільності не домінує в оцінці інструментів ІКТ, що 
використовуються у процесі інноваційної комунікації у галузі 
отримання нових знань.

Елементарний рівень цифрової грамотності оцінюється 
як домінуючий компоеннт пресупозиції та локуції для таких 
інструментів, як електронна пошта, Google диск, відеокон-
ференції, інтерфейси трансформації усного мовлення у текст 
та платформи соціальних медіа.

Для різних інструментах ІКТ для процесу цифрової комуні-
кації у галузі отримання нових знань в були визначені наступні 
компоненти комунікативної пресупозиції (компетентності 
комунікативної природи), які найбільш широко впроваджу-
ються та практикуються в інноваційній комунікації у галузі 
отримання нових знань, виявлені у різних відповідних рам-
ках навичок ХХІ століття: Комунікація; Співпраця; Робота 
в команді; Цифрова грамотність; Емоційний інтелект; Міждис-
циплінарні знання; Критичне мислення; Лідерство; Гнучкість 
та адаптивність; Прийняття рішень; Навчання та інновації.

Комунікація та співпраця відносяться до типу пресупозії, 
яка найчастіше активується при використанні таких інструмен-
тів інноваційної комунікації у галузі отримання нових знань, як 
електронна пошта, послуги Google, послуги відеоконференцій 
та платформи соціальних медіа.

Спільна робота в команді займає друге місце серед провід-
них компонентів пресупозиції, які активуються за допомогою 
використання хмарної технологіх Google Disk, LMS (learning 
management system) та videoconferencing.

Гнучкість та адаптивність як компоненти пресупозиції 
(навички навчання та інновацій) активуються у використанні 
таких засобів ІКТ, як LMS (learning management system), 
automated testing systems (в автономному режимі, в Інтернеті 
та на хмарі), AndroidApps та Microsoft Office ToolKit.

Творчість як комунікативна інтерактивна тактика займає 
3-е місце у використанні сервісів Google і 1-е місце у викорис-
танні інструментів Microsoft Office.

Профілювання та подальше моделювання складних інно-
вативних форматів комунікації в галузі отримання нових 
знань в цифровому середовищі, визначали зміст та структуру 
польового опитування, проведеного серед суб’єктів іннова-
ційної комунікації та основі глобалізованих (європейських 
та азійських) варіантів анлійської мови для оцінки особистого 
досвіду параметрів та цифрових моделейотримання нових 
знань в цифровому середовищі: 1) складність; 2) суб’єктивна 
ефективність; 3) ефективність інформації та локутивного ком-
понента комунікації; 4) ефективність результатів отримання 
нових знань (перлокутивного компонента комунікації).

Якісне метаоцінювання інновативних форматів комунікації 
в галузі отримання нових знань в цифровому середовищі було 
проведено шляхом ретроспективної оцінки особистого досвіду 
респондентів у період з березня 2020 року по січень 2021 року 
з метою виявлення та відбору бажаних функцій та елементів 
інноваційної комунікації у галузі отримання нових знань серед 
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наступних: Можливість комунікації в одному локусі; Мож-
ливість налаштування цифрового простору отримання нових 
знань (комунікативної ситуаці); Адаптація та гнучкість робо-
чого графіка; Заощадження часу; Паралельне виконання кіль-
кох комунікативних завдань та видів комунікативної діяльності; 
Можливість технологічно урізноманітнити комунікативну 
діяльність, зміст та формати комунікації; Можливість адапту-
вати структуру та зміст отримання нових знань до умов циф-
рового простору; Можливість активувати та вдосконалювати 
різні типи компонентів пресупозиції (м’які навички); Можли-
вість покращити цифрову грамотність; Можливість самостійно 
інтерпретувати локуцію в цифровому просторі; Відсутність 
потреби в постійній міжособистіснії синхронній комунікації.

Кількісна оцінка продемонструвала, що суб’єкти іннова-
ційної комунікації в період карантинних обмежень оцінили 
ступінь переваги комуінкативних особливостей та елементів 
електронного навчання та гібридного навчання у метанавчанні 
та визначили такі високорейтингові компоненти: можливість 
брати участь в освітній комунікації з дому (75,3 % респонден-
тів); Паралельне виконання кількох завдань та видів комуніка-
тивної діяльності (51,2 %); Адаптивність та гнучкість часових 
рамок комунікації (48,8 %); Можливість самостійно інтерпре-
тувати локуцію в цифровому просторі (43,4 %).

Наступні іллокутивні елементи інноваційної комунікації 
в галузі отримання нових знань в цифровому середовищі були 
визначені та відібрані респондентами, складаючи модель мета-
дизайну інноваційої цифрової комуінкації: Проведення лек-
цій; Практична комунікація; Розробка навчальних матеріалів 
та матеріалів для оцінювання; Виконання завдань (томи, фор-
мат, спосіб викладу); Організація групової комунікації; Органі-
зація самостійної комунікації; Організація творчої комунікації; 
Організація науково-дослідної комунікації; Поточна консуль-
таційна комунакація; Дорадча консультаційна комуінкація; 
Неформальне комунікація поза в цифровому сеердовищі отри-
мання нових знань; Оцінювальна комунікація (формувальна, 
підсумкова, кваліфікаційна).

Кожен елемент іллокутивного проектування інноваційої 
комуінкації в галузі отримання нових знань піддавався ран-
жуванню усіма групами респондентів за 5-бальною шкалою 
Лайкерта з точки зору його ефективності для електронного 
навчання та гібридного забезпечення якості навчання.

Респонденти визначили такі елементи метадизайну 
та менеджменту інноваційої комуінкації в галузі отримання 
нових знань як найвищі за рейтингом (5-потенційно найбільш 
сприятливі для якості електронного навчання та гібридного 
навчання в індивідуальному досвіді): Проведення лекцій 
(51,5 % респондентів); Організація групової комунікації 
(40,4 %); Оцінювальна комунікація (37,7 %); Організація 
самостійної Оцінювальна комунікація (27,1 %); Поточна кон-
сультаційна комунакація (24,3 %).

Стандартне відхилення діапазону елементів іллокутивного 
проектування інноваційої комуінкації в галузі отримання нових 
знань з найбільшою оцінкою становить 9,7.

Респонденти найвище (5 за шкалою Лайкерта) оцінили такі 
елементи іллокутивного планування та стратегічного управ-
ління інноваційною комуінкацію в галузі отримання нових 
знань, як емпірично найбільш ефективно адаптовані для циф-
рового середовища: Проведення лекцій (52 % респондентів); 
Організація самостійної комунікації (41,4 % респондентів); 

Оцінювальна комунікація – усі форми (34 % респондентів); 
Практична комунікація (33 % респондентів).

Стандартне відхилення діапазону елементів іллокутивного 
проектування інноваційої комуінкації в галузі отримання нових 
знань, адаптованих до цифрового середовища з найбільшою 
оцінкою становить 8,3.

Мета-оцінка обов’язкових компонентів комунікативної пре-
супозиції (програмних компетенцій) у процесі цифрової кому-
нікації у галузі отримання нових знань зайняла наступне місце 
у параметризації локутивного компонента інноваційної кому-
нікації та л застосуванні м’яких навичок комунікації: Цифрова 
грамотність – 48 % (респондентів); Саморозвиток – 42,6 %; 
Самоорганізація – 39,5 %; Володіння письмовою англіською 
мовою глобального спілкування – 36,6 %; Тайм-менеджмент – 
32,8 %; Критичне мислення – 30,3 %.

Стандартне відхилення діапазону елементів комунікатив-
ної пресупозиції інноваційої комуінкації в галузі отримання 
нових знань в цифровому середовищі з найбільшою оцінкою 
становить 6,5.

Висновки. В роботі визначено та параметризовано іннова-
ційну комунікацію в галузі отримання нових знань у глобаль-
ному цифровому середовищі як консолідований на макро- 
та мікрорівні об’єкт аналізу, що кваліфікується специфічними 
феноменологічними та динамічними ознаками, властивостями 
та інструментами реалізації. Зокрема, у роботі вперше: визна-
чено інтегративні теоретико-методологічні засади дослідження 
комунікації у галузі отримання нових знань; параметризовано 
інноваційну комунікацію в умовах глобальних карантинних 
обмежень; запропоновано методологічну рамку моделювання 
інноваційної комунікації у галузі отримання нових знань 
у цифровому середовищі в онтологічній, мовній та когнітивній 
площинах; ідентифіковано макроструктуру інноваційної кому-
нікації у галузі отримання нових знань як сукупний загал лінг-
вокомунікативних та інструментальних новотворів у системній 
змістовій єдності їх референтної співвіднесеності із субстант-
ними (онтологічними, епістемічними, антропологічними, тех-
нологічними) вимірами та елементами глобального цифро-
вого середовища та цифрового дискурсу, вичерпна, надщільна 
інноваційна маніфестованість яких визначає феноменологічну 
своєрідність досліджуваної лінгвокомунікативної сфери; 
визначено та інвентаризовано типологію лінгвокогнітивних 
сценаріїв інноваційної комунікації у галузі отримання нових 
знань у цифровому середовищі; здійснено лінгвопрагматичне 
профілювання інноваційної комунікації у галузі отримання 
нових знань у глобальному цифровому середовищі; параметри-
зовано статичні та динамічні якісні характеристики різнорівне-
вих та різносубстратних елементів структури плану змісту оди-
ниць інноваційної комунікації у галузі отримання нових знань 
у цифровому середовищі; запроваджено методику та інстру-
менти емпіричної вимірюваності ефективності інноваційної 
комунікації у галузі отримання нових знань у цифровому серед-
овищі; реалізовано експериментальну верифікацію ефектив-
ності інноваційної комунікації у галузі отримання нових знань 
у глобальному цифровому середовищі в період надзвичайних 
карантинних обмежень; ідентифіковано принципи універсаль-
ності міждисциплінарного моделювання комунікації у галузі 
отримання нових знань у цифровому середовищі; визначено 
антропоцентричні засади інновативності комунікації у галузі 
отримання нових знань у глобальному цифровому середовищі; 
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систематизовано інструментальні механізми реалізації інно-
ваційної комунікації у галузі отримання нових знань у цифро-
вому середовищі.

Обґрунтування поняття інноваційної мовної комунікації 
в глобальному цифровому середовищі як консолідованого, 
макро- та мікроінтегрованого лінгвокогнітивного об’єкта, 
зокрема, окреслення субстантних, денотативних, сигніфіка-
тивних меж зазначеного поняття, формування моделей, з’ясу-
вання джерел, механізмів та інструментів динаміки її побудови 
й успішної ефективної реалізації, визначення та параметриза-
ція одиниці мікроструктури інноваційної комунікації у галузі 
отримання нових знань становлять суттєвий внесок у розбу-
дову теоретичних платформ теорії комунікації, комунікатив-
ної лінгвістики та неології сучасної англійської мови глобаль-
ного спілкування.

Одержані результати визначення знакової природи інно-
ваційної комунікації у галузі отримання нових знань, іденти-
фікований принцип надщільної маніфестації цього лінгвоко-
мунікативного сегменту глобального цифрового середовища 
в умовах надзвичайних карантинних обмежень мають суттєву 
значущість для подальшої теоретичної розбудови лінгвокогні-
тивістики, уточнення ідентифікаційних механізмів та індек-
саційного інвентарю мовної категоризації та мапування дійс-
ності шляхом її феноменологізації інноваційними мовними 
засобами. Здобутки роботи, що стосуються моделювання 
конфігурації та з’ясування засад динамічної взаємодії зміс-
тових та інструментальних елементів інноваційної комуніка-
ції у галузі отримання нових знань у цифровому середовищі 
є внеском у сучасний стан розробки теорій семантики, онома-
сіології та словотвору.

Перспективи. Перспективи дослідження полягають у роз-
ширенні дослідження щодо оцінки параметрів розвитку циф-
рової грамотності як пресупозиційної складової інноваційної 
комунікації для окремих груп мов, для різних типів засобів 
електронного навчання, що використовуються для засвоєння 
та застосування мов глобальної комунікації, а також для діа-
гностики міждисциплінарних тенденцій оцифрування пізна-
вальних комунікативних форматів в країнах Азії, Північної 
та Південної Америки та країнах Європи.
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Makhachashvili R., Semenist I. Illocutive modelling 
of innovative educational communication in the digital 
environment (based on European and Asian Englishes)

Summary. The topicality of the study is due to: 
firstly, the significant density of innovative verbalization 
of the conceptual and semantic sphere of globalized linguistic 
culture in the digital realm; secondly, the communicative 
relevance of this conceptual and semantic sphere for the global 
epistemic and educational community; thirdly, the focus 
of research on innovative communication in the field of obtaining 
new knowledge in the light of determining the linguistic scientific 
issues of phylogeny, sociogenesis and technogenesis of language 
communities, which determines the identification of this 
communicative sphere as an integrative structure determined by 
the internal unity of its micro- and macro-structures, which in 
the plane of the sign substrate (formal and semantic elements 
and structures) synthesizes the features of existential, cognitive, 
anthropological and technological substance.

Applied linguophenomenological approach to the study 
of the object of inquiry contributes to solving the scientific 
problem of holistic modeling of processes and results 
of updating models and mechanisms of highly dynamic 
communication system in the field of acquiring new knowledge 
in the digital environment as a whole and its individual formats 
at the beginning of the XXI century in particular. The object 
of research is innovative communication in the global digital 
environment. The subject of analysis – illocutive modelling 
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of communication in the field education in the digital environment. 
The material of the research is the practices of innovative 
educational communication – innovations of European 
English and Asian English in global communication, related to 
different substrates, objects and phenomena of acquiring new 
knowledge in the digital environment, procured form digital 
social networking and educational platforms, respondent 
surveys, lexicographic sources of modern languages, four 
automated digital lexicographic registers of language 
innovations for the 2018–2021 period.

The scientific novelty of the inquiry is derived from 
the conclusions and generalizations and is that it identified 
and parameterized innovative communication in the field 
of acquiring new knowledge in the global digital environment as 

a consolidated macro- and micro-level object of analysis, which 
is qualified by specific phenomenological and dynamic features, 
properties and tools of implementation. In particular, for the first 
time in the study: the integrative theoretical and methodological 
bases of research of communication in the field of acquisition 
of new knowledge are defined; the innovative communication 
in the digital realm is parametrized in the conditions 
of global quarantine restrictions; the methodological framework 
of modeling of innovative communication in the field of obtaining 
new knowledge in the digital environment in the ontological, 
linguistic and cognitive planes is introduced.

Key words: innovative educational communication, digital 
realm, presupposition of digital communication, modeling, 
globalized languages.


