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ТЕКСТ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ДИСКУРСОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ 

Тема статті присвячена питанню тексту та дискурсу із позицй' 

соціальної теорії у сучасному розумінні. Взаємозв 'язок тексту та 

дискурсу покликаний відобразити сучасні зміни у свідомості -
антропоцентричну направленість. Автор статті окреслює 

особливості, характеристики тексту та дискурсу, головні аспекти 
ключових теорій, що слугують підвалиною для дослідження та 

пропонує власні висновки у вияві визначальних особливостей тексту 

та дискурсу, модель положення іх по відношенню один до одного та 
взаємодію. 

Ключові слова: текст, дискурс, теорія, модель, 

антропоцентризм. 

Текст, який є одним із основних об' єктів сучасних досліджень, 

вимагає як термінологічного визначення, так і виокремлення його 

рушійних ознак, що дозволять найповніше розкрити його 

особливості, аспекти та рівні, а також побудувати його базову модель, 

що буде основним завданням статті. 
Наявність змін, що полягає в появі нових форм та конструкцій в 

мові, появі нових підходів до вивчення мовних одиниць, 

взаємопов'язана із застосуванням антропоцентричного підходу до 

нових лінгвістичних об' єктів. Мовномисленнєва діяльність людини є 
одним з найв·ажливіших питань сучасної науки, оскільки саме вона у 

середовищі постійних змін та впливів виявляє особливості які є 
одними з найцікавіших для науки. 

В ментальності людини знаходять "системоутворююче ядро 

культури'', а в самій людині - її суб'єкта і носія, вбачаючи в них 

"відображення єдиної сутності". Мовні структури описуються в їх 
кореляцн з когнітивними структурами, які репрезентують у 

свідомості зовнішній світ і представляють собою його ментальні 
моделі [6, с. 140]. Текст є однією із таких структур. 

Людина отримує дуже важливий статус у якості "джерела 
інформації". Когнітивні підходи до тексту розробляються і 
літературознавцями, і лінгвістами [6, с. 141]. Текст як головна форма 
презентації в художній, публіцистичній та науковій літературі 
виявляється основною сферою відображення нових концептуальних 
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Kpome11.Ko H. E. TeKcm KaK llUH.Z6ucmur1ecKa11 oucf<Ypcua11.a11 
eoimuu,a. TeMa cmambU noC65f.U{eHa eonpocy meKcma u oucrypca c 
no3ut/UU COtfUCJJlbHOU meopuu 6 coepeMeHHOM noHUMaHuu. B3aUMOC65f.3b 
meKcma u oucrypca npU3eaHa ompmumb coepeMe1mbie U3MeHeHUfl e 
C03HaHuu - aHmpono4eHmpu'lecry10 HanpaeJleHHOCmb. Aemop cmambu 
onpeoe1mem oco6eHHocmu, xapaKmepucmuKu meKcma u oucrypca, 
ocH06Hble acneKmbt KllTO'le6blX meopuu, Komopbie CJ1y.>1Cam ocHoeou OllR 
uccJleooeaHUfl, u npeoJ1a2aem co6cmeeHHbte 6bZBOObZ 6 npoRBJleHuu 
onpeoeJlflTOU{UX oco6eHHocmeu meKcma u oucrypca, MOOeJlb nollo:JJCeHUfl 
UX no OmHOuteHUTO opy2 opycy U 63aU.M.OOeucmeue. 

Kmo11eab1e CJZoaa: meKcm, oucrypc, meopWl, MOOeJlb, 
aHmpono4eHmpu3M. 

Krotenko L. B. Text as a linguistic discourse unit. The article 
suggests an approach to the text and discourse study in today s linguistic 
science: anthropocentric tide and certain social theory that has its 
references to the modern text. The paper describes peculiarities of text and 
discourse definitions, main aspects of the social text theory and suggests 
the authors own text-discourse model. 
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