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ДИСКУРС ЯК ПОЛІДИСЦИПЛІНАРНА ОДИНИЦЯ 

DISCOURSE AS A POLYDISCIPLINARY UNIT 

Анотація 

Спираючись на енциклопедичні й словникові праці авторкою розкрито 

тлумачення поняття «дискурс» із погляду мовознавства, лінгводидактики, 

літературознавства та інших гуманітарних наук, зʼясовано його складники, 

визначено основні ознаки.  

Abstract 

In the article the author reveals the interpretation of the concept «discourse» 

from the point of view of linguistics and linguodidactics; its components are 

clarified and the main features are determined. 
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Складним і багатовимірним поняттям сучасної гуманітарної науки є 

дискурс, котрий досліджується в різних напрямаї лінгвістики (когнітивної, 

прагмалінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики 

комунікативної, лінгвістики тексту, лінгвокультурології та ін.), філософії, 

логіки, психології, етнографії, теорії комунікації, літературознавства. 

Загальні питання дискурсу висвітлюються також у такій молодій мовознавчій 

галузі як дискурсологія.  

У наукових концепціях сучасних досліджень виокремилися різні 

підходи щодо трактування маргінального терміна «дискурс». 

Метою нашої статті є зʼясування значення слова «дискурс» на 

матеріалі словників та висвітлення його методологічних засад. 

 

Отже, полідисциплінарний термін, в основі якого лежить вивчення 

функціювання мови, представлений різними гуманітарними науками – 

лінгвістикою і літературознавством, філософією і логікою,психологією й 



соціологією, педагогікою і лінгводидактикою, теорією комунікації. 

схарактеризовані словникові статті містять наукові концепції провідних 

зарубіжних і вітчизняних учених із дослідження дискурсу (Е. Бенвеніст, 

Т. ван Дейк, В. Дресслер, М. Фуко, З. Харрис та ін., Н. Арутюнова, М. Бахтін, 

Ф. Бацевич, С. Єрмоленко, О. Земська, Ю. Лотман, О. Сиротиніна, 

О. Селіванова, К. Серажим, Л. Синельникова, Ю. Степанов, Г. Яворська), де 

ключовими поняттями (поруч із дискурсом) постають «висловлювання», 

«міркування», «текст», «звʼязний текст», «звʼязне мовлення», «комунікативна 

ситуація», «комунікативна подія» та ін. 
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