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ВСТУП 

 

 

Автор тексту ЗМІ – це «володар слова», який із великим пієтетом 

ставиться до «знаряддя» своєї праці, дбайливо добираючи кожне слово для 

компетентного, коректного, репрезентативного оформлення інформації й 

передачі експресивно-оцінної характеристики описуваного. Його професійна 

діяльність пов’язана зі «шліфуванням» такого різновиду мови, як 

публіцистичний стиль, що реалізує дві провідні функції мови: повідомлення 

інформації й вплив на масового адресата. Взаємодія цих двох функцій формує 

мовну специфіку стилю: інформативна функція сприяє формуванню 

нейтрального шару словника, мовленнєвих стандартів, певної однотипності 

мовних засобів; функція впливу зумовлює наявність і формування 

експресивних мовних засобів, оцінної лексики [10, с. 21; 11, с. 36; 20, с. 312–

313]. 

Тексти сучасних ЗМІ активно вивчають О. Бакун, С. Денисова, 

Ю. Кліпатська, О. Козлова, І. Кубрак, Л. Кудрявцева, С. Онуфрів, 

Н. Рудніченко, О. Рябініна, О. Семенюк, К. Серажим, С. Сереброва, 

В. Філатенко, Г. Черненко, І. Черська й ін. 

Актуальність теми зумовлена наявністю в сучасній мові ЗМІ таких 

мовленнєвих одиниць, що демонструють оцінний потенціал слів, ужитих, як 

правило, у переносному значенні, а отже, потребують детального 

інтерпретаційного аналізу з позицій сучасної лінгвістики в ракурсі прагматики 

та такого важливого відгалуження прагмалінгвістики, як аксіологічна 

прагмалінгвістика. 

Об’єкт дослідження – категорія оцінки в сучасній мові ЗМІ. 

Предмет вивчення – оцінно марковані слова й словосполучення, що 

функціонують у сучасній мові ЗМІ. 

Джерельною базою послугували словник метафоричних словосполучень 

української преси [7] та матеріали телевізійних і електронних ЗМІ, що 
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не ввійшли до словника у зв’язку з його джерельними, тематичними та 

часовими обмеженнями. Тож до аналізу було залучено понад 

3000 метафоричних словосполучень, що репрезентують континуум ЗМІ 2000 – 

2018 рр. 

Мета дослідження – виявити оцінний потенціал метафоричних 

словосполучень, що функціонують у сучасних україномовних ЗМІ, та 

особливості його інтерпретації. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

 виявити мовностилістичні зміни у мові ЗМІ, що впливають 

на організацію мовних засобів; 

 узагальнити лінгвофілософське розуміння категорії оцінки 

в історичній і сучасній парадигмах; 

 визначити передумови й шляхи формування соціальної оцінності, 

якою наділені метафори в сучасній мові ЗМІ. 

Для досягнення поставленої мети й розв’язання завдань у роботі 

використано відповідні методи дослідження – лінгвістичного опису, що 

ґрунтується на спостереженні над мовним матеріалом; аналіз і синтез, що 

застосовуються під час опису метафоричних словосполучень; порівняльний, за 

допомогою якого визначено основні теоретичні засади дослідження; метод 

контекстуально-семантичного аналізу, що дає змогу враховувати контекст для 

з’ясування нового метафоричного значення слова (слів); метод 

контекстуального (дискурсивного) аналізу, що спрямований на визначення 

функціонального навантаження метафоричних словосполучень мови сучасної 

преси. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що аналіз здійснено на новому 

мовному матеріалі, який досліджуємо в соціолінгвістичному річищі. 

Теоретичне значення дослідження полягає у посильному внеску 

в розробку теорії лігновокреативності, оскільки метафоричні словосполучення 

можна трактувати як вияв креативності мовної системи. 
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Практична цінність роботи. Одержані результати можуть бути 

використані в практичній лінгвістиці, соціолінгвістиці, журналістиці в процесі 

вивчення засобів експресії, впливу чи маніпуляції свідомістю реципієнтів; 

у дослідженнях сфери оказіональності; під час дослідження семантичних змін, 

пов’язаних із метафоризацією. Теоретичні положення разом з ілюстративним 

матеріалом можна застосувати також і в процесі викладання курсів і спецкурсів 

зі стилістики, лексикології на гуманітарних факультетах. Ілюстративний 

матеріал може використовуватися для підготовки перекладачів; актуальність 

таких завдань зумовлена тим, що метафоричні словосполучення відображають 

когнітивну структуру мовців, відтворення якої в перекладі становить значні 

труднощі навіть для маститих перекладачів. Фактичний матеріал може бути 

залучений до тлумачних і неологічних словників, а також словників метафори, 

практика яких обмежена в україністиці. 

Мета й завдання зумовили структуру роботи. Праця складається зі 

вступу, трьох підрозділів, висновків, списку використаної літератури 

(23 позиції), анотації та ключових слів. Обсяг роботи – 35 сторінок, з них 

основного тексту – 29 сторінок. 
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1 МОВА ЗМІ У ФОКУСІ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ 

 

 

Наприкінці ХХ ст. почало формуватися нове «обличчя» українських ЗМІ. 

Цей процес простежуємо й на початку ХХІ ст. У мові ЗМІ відбуваються глибокі 

зміни, мотивовані екстралінгвальними чинниками: зміною статусу й функцій 

ЗМІ в суспільстві, скасуванням цензури й свободою слова, перебудовою 

системи ЗМІ під впливом політичного, ідеологічного розшарування 

суспільства, розвитком конкуренції між ЗМІ, потягом до міжнародних 

стандартів ділового партнерства, культурними контактами. Завдяки своїй 

значущості в житті сучасного суспільства ЗМІ впливають на повсякденне 

мовлення й відображають його розвиток. Виникла необхідність увести в 

наукове коло досліджень новий матеріал і осмислити його в контексті сучасних 

наукових знань. Особливий стан української мови кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

можна називати періодом активного оновлення мови, що відображено 

передусім у мові ЗМІ. 

Мову ЗМІ досліджують у кількох напрямах – нормативно-стилістичному 

– започаткованому в 60-х рр. ХХ ст. і репрезентованому працями С. Єрмоленко, 

М. Пилинського, О. Пономарьова, В. Русанівського, О. Сербенської й ін.; 

функціонально-стилістичному –започаткованому працею Г. Винокура 

«Культура языка» (1925 р. – перше видання, 1929 р. – друге). У 90-х рр. ХХ ст. 

мова преси привертала увагу багатьох лінгвістів, дослідження яких були 

здійснені переважно в ракурсі динаміки лексико-семантичниої системи. Це такі 

вчені, як-от: А. Григораш, О. Дорофєєва, С. Єрмоленко, Ж. Колоїз, І. Кочан, 

М. Кочерган, Т. Коць, Л. Мацько, А. Нелюба, В. Русанівький, О. Семенюк, 

О. Сербенська О. Стишов та ін., які фіксували й аналізували процеси 

неологізації словника української мови. 

Відомо, що ЗМІ є одним із засобів впливу на широкі маси, формування й 

вираження суспільної думки, поширення наукових та інших фахових знань, 

різноманітної інформації про події внутрішнього й зовнішнього життя країни. 
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ЗМІ мають змогу впливати на читача комплексно: на розум, почуття людей, 

їхній склад мислення, критерії оцінок, мотивацію поведінки й т. д., – тобто 

стали творцями соціальної реальності [12, с. 59]. 

Дослідження мови ЗМІ крізь призму впливу на суспільну свідомість 

наприкінці ХХ ст. набули особливої актуальності. Це питання досліджували 

Н. Безгодова, О. Дорофєєва, В. Іванов, О. Клєщова, Л. Кудрявцева, Д. Мілер, 

О. Пономарів, К. Святчик, О. Сербенська, Г. Солганик, І. Філатенко та ін.  

У галузі англо-американської комунікативістики виникла й розвивається 

концепція медіатизації життєвого простору суспільства. Під медіатизацією 

науковці розуміють глобальний, інтенсивний процес впливу ЗМІ на суспільну 

свідомість, що спричиняє внутрішню залежність, фрагментизацію ментальних 

уявлень людини [12, с. 59]. 

Зауважимо, що впливовий потенціал ЗМІ справді великий, але не 

безмежний. Не всі адресати ЗМІ – пасивні одержувачі інформації. Освічений, 

вдумливий читач інтерпретує інформацію: що вищий його інтелектуальний 

рівень, то важче впливати на його свідомість. 

ЗМІ безпосередньо пов’язані з повсякденним життям суспільства, їх 

використовують політичні партії як активний чинник і могутнє знаряддя 

політичної боротьби. У зв’язку із цим великого значення набуває питання 

мовного оформлення матеріалу, що публікується в газетах і журналах. 

Публіцистичний стиль, як відомо, реалізує дві провідні функції мови: 

повідомлення інформації й вплив на масового адресата. Взаємодія цих двох 

функцій формує мовну специфіку стилю [20, с. 313]. Інформативна функція 

сприяє формуванню нейтрального шару словника, мовленнєвих стандартів, 

певної однотипності мовних засобів. Функція впливу зумовлює наявність і 

формування експресивних мовних засобів, оцінної лексики [20, с. 312-313]. 

Завдяки взаємодії інформативної функції й функції впливу, а також унаслідок 

урахування умов творення публіцистичних текстів (оперативність – миттєва 

реакція на різні зміни в суспільному житті народу) мові ЗМІ властиві поєднання 

експресії й стандарту, пошук нових, незвичних засобів виразності, що нерідко 
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переходять у стандарт, штамп [20, с. 313]. Назрів «конфлікт» експресії й 

стандарту в мові ЗМІ. Це питання досліджували О. Какоріна, В. Костомаров, 

М. Пилинський, Г. Поспєлова, К. Святчик та ін. Цей «конфлікт» спричинив 

стилістичні відмінності між жанрами, що можуть бути значними, але це не 

суперечить ідеї єдності публіцистичного стилю, навпаки, функціональний 

стиль дає загальну настанову щодо використання мовних і мовленнєвих 

засобів. 

У різних групах жанрів інформативна функція й функція впливу 

виявляються неоднаково: в інформаційних жанрах визначальною є функція 

повідомлення, в аналітичних – функція впливу. 

У жанрах преси модифікується вияв авторської позиції. Автор 

публіцистичного тексту – конкретна особистість, реальна людина [20, с. 314], 

звідси – документальність, емоційність, суб’єктивність мовлення. Другий бік 

особистості автора – людина соціальна, яка зумовлює соціально-політичний, 

соціально-оцінний підхід до явищ дійсності. Взаємодія цих двох напрямів 

категорії автора визначає широкий спектр публіцистичних текстів – від 

стриманих до емоційних. Структура авторського «Я» формує й систему жанрів: 

виділяють інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні жанри [20, 

с. 314]. У жанрі замітки авторське «Я» відверто не виявляється, а в жанрі 

репортажу події висвітлюють крізь призму бачення автора, ким може бути 

тільки та людина, яка сама спостерігала події або брала в них участь. 

У різних жанрах варіюється й дія конструктивного конфлікту: експресія 

зростає від інформаційних до художньо-публіцистичних жанрів, стандарт, 

відповідно, скорочується. Жанри преси, об’єднані загальним конструктивно-

стилістичним принципом, реалізують його по-різному, змінюється кількісна і 

якісна характеристика чергувань, варіюється набір експресем. У хронікальних 

замітках, кореспонденціях, статтях використовують прості схеми, у фейлетонах 

і нарисах утілення в життя конструктивного принципу набуває витончено-

ускладненої форми. 
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З 90-х рр. ХХ ст. роботи, присвячені аналізу різних аспектів 

публіцистичного стилю, фіксують зміну інформаційної норми в стилі, із чим 

пов’язане посилення інформаційної норми ЗМІ. Зміна інформаційної норми 

трансформувала функцію впливу й інформативну функцію, вплинула на 

жанрову систему преси [4]. 

Взаємовідношення інформаційної функції й функції впливу, їх сутність, 

вага в мові ЗМІ, а також засоби реалізації цих функцій помітно змінилися. 

У мові сучасних ЗМІ ці дві функції все більше виступають у своїй головній ролі 

– інформування й експресивність [4]. Інформування прагне до достовірності, 

фактичності. Функція впливу відходить від одноплановості й імперативності: 

у комунікативному акті ніби врівноважуються ролі адресанта й адресата [20, 

с. 314]. У мові ЗМІ матеріалізація функції впливу урізноманітнюється, стає 

розв’язною, індивідуалізованою [4]. 

Таким чином, зміна інформаційної норми вплинула й на таку важливу 

прикмету стилю як вияв авторського «Я». «Авторське “Я” в сучасній 

публіцистиці, – пише Г. Солганик, – набуває рис м’якості, людяності, 

розкутості» [20, с. 314]. Дослідники помітили, що тепер майже кожна газета має 

своє обличчя, а кожен журналіст намагається виявити власне авторське «Я», 

свій стиль [4]. 

Глибоких змін у мові ЗМІ зазнала реалізація аксіології. Сфера дії 

соціальної оцінності, порівняно з попереднім періодом, звужується, а ступінь її 

вираження знижується [4]. В умовах змінної суспільної й політичної ситуації 

журналісту іноді важко давати об’єктивну оцінку. Як засіб непрямої оцінки 

поширена іронія, що слугує засобом зниження агресивності, категоричності й 

дає змогу в умовах відсутності в суспільстві чітких ідеологічних орієнтирів 

уникати вираження власної позиції [4; 20, с. 313]. 

У мові сучасних ЗМІ збагачується концепція адресата. Під адресатом 

розуміють не однорідну масу, а вельми різноманітну публіку з різними 

інтересами, інформаційними запитами й поглядами [4]. 



 

 

10 

 

Вплив перерозподілу статусу адресанта й адресата в сучасних ЗМІ 

відобразився на рівні тексту, спонукаючи до діалогічності, що стала 

конструктивною, фундаментальною ознакою мови ЗМІ. Щоб репрезентувати 

результати свого аналізу й переконати реципієнтів у їх достовірності, журналіст 

стимулює свою мисленнєву діяльність і мислення читачів. Автор не стверджує, 

не подає готові істини, а разом із читачем формує думку про об’єкт [20, с. 314], 

тому чужу позицію він передає цитуванням, переказуванням, а також 

включенням у свій текст інших текстів, де висвітлюється інший погляд [4]. 

Відбувається ніби інтелектуальна бесіда адресанта й адресата. 

Важливою рисою вираження діалогічності в мові ЗМІ є «використання 

деформації прецедентних текстів» [4, с. 670]. Прецедентні тексти – вияв 

інтертекстуальності. Інтертекстуальність (від лат. «inter» і «текст») – текстова 

категорія, що відображає спектр міжтекстуальних відношень, діалогічна 

взаємодія текстів у процесі їх функціонування [4]. Формально 

інтертекстуальність виражається у вигляді інтертекстів – текстуальний засіб 

інтертекстуальності, який формально виявляє зв’язки з прототекстом і містить 

його смисловий потенціал; це «чуже слово» у «своєму» тексті. 

Прецедентним текстам характерна багаторазова повторюваність 

в інтертекстуальному ряді. Такий текст можна вилучити із мовленнєвого 

повідомлення без утрати пізнавально-естетичної цінності й використовувати як 

самостійне твердження в інших текстах. Отже, прецедентні вислови 

спираються на культурні фонові знання автора й читача. 

До прецедентних текстів належать загальновідомі цитати, імена 

персонажів, назви творів і їх авторів. 

Вивчення інтертекстуальності поглиблює знання щодо тексту не лише як 

лінгвістичного, а й соціокультурного явища. Теорія інтертекстуальності дає 

змогу пояснити здатність до прирощення смислу, утворення нових смислів 

через взаємодію з іншими смисловими системами. 

Зміни, пов’язані з посиленням інформаційної функції в ЗМІ, як 

зазначалося, торкнулися жанрової системи. Сьогодні популярними виявляються 
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не конкретні назви жанрів, а визначення “матеріал”, “текст”, під яким 

розуміють практично все, що надруковано в газеті. Дослідники відзначають 

переоцінку жанрових цінностей: із друкованих ЗМІ першою зникла передова 

стаття, що вирізняється риторичністю, лозунговістю й т. д.; зникають нарис і 

фейлетон, що характеризуються найбільшою впливовістю, правила побудови 

текстів цих жанрів (ідеться про «зниження стилю» (проникнення в мову ЗМІ 

елементів розмовного мовлення, у тому числі просторіч, нелітературних 

мовленнєвих засобів), що стає загальною тенденцією публіцистичного стилю 

[20]) переходять і на інші; розвиваються жанри, в основу яких покладено діалог 

(бесіда, експрес-інтерв’ю, експрес-опитування, ексклюзивні інтерв’ю); 

поширюються жанри журналістського розслідування, версії, пов’язані зі 

специфічними способами здобуття інформації [4]. Таким чином, одні жанри 

заміщають інші, деякі трансформуються або взаємодіють і синтезуються. 

Отже, у сучасній мові ЗМІ відбуваються значні мовностилістичні зміни, 

зумовлені екстралінгвальними чинниками, що впливають на організацію 

мовних засобів. Посилення інформаційної норми ЗМІ, експлікація функцій 

повідомлення й впливу, що виражається в модифікації суб’єкта мовлення, у 

репрезентації стосунків адресанта з адресатом, спонукають до зміни жанрової 

системи. Усе це позначилося на мовному оформленні матеріалів ЗМІ. 
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2 КАТЕГОРІЯ ОЦІНКИ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ 

 

 

Сучасне мовознавство розвивається в антропоцентричному напрямі, 

вивчаючи зв’язок мови з мисленням людини, її емоційним світом, 

загальнолюдськими й національно-культурними цінностями. «Оцінка – це така 

думка про предмет, яка виражає його характеристику з огляду на категорії 

цінності, а цінність – це будь-який предмет певного зацікавлення, бажання, 

прагнення тощо» [11, с. 6]. Поняття цінності всеохопне: людина оцінює все, що 

було, є, буде, може бути і могло би бути. «Аксіологія – одна з фундаментальних 

проблем гуманітарного і соціально-наукового пізнання, оскільки аналіз 

цінностей входить як аксіологічний компонент не тільки у філософські, але й 

соціологічні, психологічні, етнологічні та інші концепти» [11, с. 6]. 

Поняття «картина світу» стало основним смисловим базисом, на якому 

тримається вся логіко-семантична система мови. Як переконливо показав ще 

О. Потебня, розмежування суб’єктивного й об’єктивного змісту думки, зміст 

самосвідомості, здатність до абстрактного мислення, вираження зв’язків, 

кількість і якість мовних категорій – явища, що перебувають у розвитку. 

Збагачення «скарбниці думки» під час пізнання об’єктивного світу зумовлює 

еволюцію самосвідомості й ставлення особистості до нього, що веде до зміни 

типів мислення – від міфічного до поетичного і, далі, до реалістичного. 

Відповідно змінюються мовна картина світу та її оцінка. Факт відображення у 

мові світогляду і світовідчуття як окремих індивідів, так і цілих людських груп 

дає змогу вважати мову специфічним знанням, поряд із знанням інтуїтивним, 

безпосереднім і науковим, теоретичним [11, с. 6]. 

В українській філософській думці поняття оцінки розроблялося під 

впливом таких важливих чинників, як антична (зокрема давньогрецька), 

міфологічна (язичницька та християнська) філософії, вчення отців церкви, 

ісихазм як аскетичне вчення про внутрішню духовну зосередженість. 
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У період Київської Русі «шкала оцінки» відбивала свідомість давніх 

українців, для якої характерними є такі оцінні опозиції, як «добро – зло», 

«добре – погане», «порядок – безлад», «своє – чуже», «світло – темрява» тощо. 

Поступово «шкала оцінки» почала заповнюватися такими позитивними 

концептами, як «святість», «мудрість», «милосердя», «подвиг», 

«страстотерпець», «смиренномудріє», «мовчання» і т. под. Абсолютним 

концептом «добра» після впровадження християнства стало «благо». Концепт 

«зла» в період Княжої Доби представлено у писемних пам’ятках не такою 

широкою палітрою, як концепт «добра». Поширення ісихазму сприяє 

подальшому розвитку концепту «благодать»(«бажане єднання з Богом шляхом 

заглиблення людини в себе»). Активно розробляються концепти позитивної 

оцінки на позначення внутрішнього духовного світу людини, у зв’язку із чим 

широко використовується лексика на позначення внутрішнього світу людини. 

Значний внесок у розробку понять негативної оцінки зробив І. Вишенський 

(ХVІ ст.). Стверджуючи відносний характер оцінки, він наголошував на 

суб’єктивних відмінностях критеріїв понять «добро» і «зло» [11, с. 7]. 

Діячі братських шкіл, серед яких Лаврентій і Стефан Зизанії, Мелетій 

Смотрицький, Йова Борецький, Кирило Ставровецький, Памво Беринда та ін. 

пов’язують оцінку з інтенсіональними гедоністичними дефініціями, 

репрезентуючи її в антропоцентричному ракурсі: від людини – до світу [11, 

с. 7]. 

Розробку проблеми «Людина і Всесвіт» продовжили вчені Києво-

Могилянської академії (XVІІ – XVIII ст.). Для цього періоду характерним є 

визначення суб’єктивних відмінностей критеріїв понять «добро» і «зло». Учені 

Києво-Могилянської академії вивчали аксіологічні питання логіки і психології 

(логіко-психологічні типи оцінки); характеризували пізнавальні здатності 

людини: відчуття, сприйняття, уявлення та ін. Г. Сковорода розглянув поняття 

добра через концепт «щастя» («задоволення») – стан незалежності та 

душевного спокою і подолання бентежних пристрастей «злої волі» всередині 

людини. Щастя – це «веселість», яка є виявом «здоров’я гармонійної душі». Він 
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обстоює філософію «серця», яка знайшла яскраве відображення у подальших 

творах українських філософів. Контексти творів Г. Сковороди мають 

прагматичну насиченість. Мовленнєвою формою вияву емоційного типу оцінки 

поет обирає такі мовні структури, як-от: вигук, звертання, частки, прикметники 

із семантикою оцінки, агентивні імена морально-етичної оцінки, категорію 

стану [11, с. 7]. 

О. Потебня, з погляду якого вся мовна картина світу пройнята категорією 

оцінки, вказував на важливість прагматичної функції мови, обґрунтовував деякі 

положення теорії мовленнєвого впливу, осмислював критерії оцінки 

художнього тексту. Мета тексту й слова змусити оцінювати його зміст, 

створити відповідний «суб’єктивний настрій». Мовознавець сприймав 

категорію оцінки як таку, що виявляється на різних мовних рівнях. 

Значний внесок у розробку аксіологічних проблем здійснив І. Франко. 

У праці «Із секретів поетичної творчості» він наголосив на важливості поняття 

оцінки, особливо для літературної критики. І. Франко зазначав, що оцінка 

пов’язана із законами психіки, асоціативними образами, з духовністю й 

ментальністю. Об’єктом оцінки, на його думку, можуть бути твори, люди, ідеї. 

Критик, як зазначає І. Франко, вносить у твір свій темперамент, тобто своє 

чуття і навіть миттєві настрої. Він характеризував психологічний, емоційно-

чуттєвий і культурно-естетичний типи оцінки, писав про «гніздо пересудів» і 

«упереджень», «неясних поривів», симпатій і антипатій. 

Поняття оцінки знайшло відображення й у системі поглядів Д. Овсянико-

Куликовського. Учений пояснював специфіку вияву оцінки в мові через явище 

аперцепції. Актуальним для сучасного мовознавства є запропоноване 

Д. Овсянико-Куликовським визначення слова як результату роботи думки, 

почуття, волі. Як вважав учений, в основі оцінки міститься «сфера почуттів» і 

«сфера думки». Він розмірковував над формуванням «шкали оцінки». 

Класифікація Д. Овсянико-Куликовського дала змогу розширити семантику 

категорії оцінки й виявити лінгвальну форму вияву кожного з видів почуттів. 
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Коли йдеться про оцінку як філософську категорію, необхідно 

наголосити, що вона формувалася поступово й має всі ознаки останньої: 

1) означає найзагальніше поняття – «оцінка», що пов’язане з будь-яким 

предметом і ознаками реального світу; 2) є бінарною, тобто розрахована на 

протилежні компоненти: позитивне – негативне; 3) кожний компонент бінарної 

пари характеризується градуальністю: більшою – меншою – найменшою мірою 

(чи то позитивна, чи то негативна оцінка); 4) містить поняття «норма», що 

історично змінне й національно забарвлене [11, с. 8]. 

Категорія оцінки належить до найважливіших категорій, без яких людині 

неможливо виробити правильну орієнтацію у світі, суспільстві, належно 

розуміти явища, що виникають у процесі розвитку суспільства [11, с. 8-9]. 

Оцінка – свідчення ступеня пізнаності світу. Граматикалізуючись, 

категорія оцінки набуває статусу лінгвальної й має розгалужену мережу 

спеціальних і неспеціальних форм мовного вираження. Вона не існує 

ізольовано, а входить до системи структурно-семантичних і функціональних 

категорій мови. Оцінка передбачає наявність у мові такої думки про денотат, 

яка виражає його характеристику з огляду на категорії цінності [11, с. 9]. 

Категорію оцінки в мовознавстві Т. Космеда пропонує розглядати як 

структурно-семантичну, функціональну, прагмасемантичну, що містить такі 

концепти, як «схвалення / осуд», «згода / незгода», «симпатія / антипатія»[11, 

с. 9]. У мовній картині світу спостерігаємо своєрідний зв’язок оцінки з іншими 

поняттями. Вона пов’язана з категоріями персональності, темпоральності, 

простору, узагальненості, визначеності/невизначеності, збірності, множинності, 

загального, одиничного, особливого. 

Науці відомі різні класифікації категорії оцінки в логічному аспекті,проте 

з розвитком мови й науки про неї здійснюється все більша семантизація оцінки. 

У нових аксіологічних дослідженнях розробляють нові системи онтології 

добра, а це зумовлює виявлення нових смислів, що їх набувають предикати із 

семантикою оцінки в різних контекстах. Отже, таксонімія цінностей 
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перетворилася на таксонімію смислів, яких набувають оцінні предикати [11, 

с. 9]. 

У першому українському словнику лінгвістичних термінів Є. Кротевича й 

Н. Родзевич (1957) і «Словнику лінгвістичних термінів» Д. Ганича й 

І. Олійника (1985) міститься інформація про вияв категорії оцінки на 

фонетичному рівні крізь призму лінгвопрагматики. У монографічному 

дослідженні А. Багмут «Семантика й інтонація в українській мові» (1991) 

вивчено співвідношення семантики й інтонації в емоційно-експресивному 

мовленні. Експресивність аналізують як вияв суб’єктивно-оцінного ставлення 

мовця до висловлюваного. 

Теорія оцінки в українському мовознавстві найкраще розроблена щодо 

слова. І. Велигорський 1935 року охарактеризував вплив почуттів на зміну 

значення слів, проілюстрував зниження та підвищення «чуттєвої вартості» 

оцінного слова. А. Бурячок («Українське усне літературне мовлення», 1967, 

розділ «Оцінна лексика в українській літературній мові») запропонував своє 

визначення емоційної лексики, справедливо зазначаючи, що не можна вважати 

емоційно забарвленими ті слова, які не містять у собі інформації про оцінку 

мовцем фактів, явищ, не виражають його ставлення до них, а тільки називають 

ті чи ті почуття або повідомляють про них. Уперше в українському 

мовознавстві А. Бурячок розглядає особливості вживання оцінної лексики в 

усному літературному мовленні. Він описує структурно-семантичні типи у 

тому чи тому стилі мовлення, з’ясовує способи посилення експресії, а також 

простежує вплив діалектного субстрату на оцінну лексику носіїв літературного 

мовлення, пропонує типологію емоційно забарвленої лексики. 

Українські фразеологи В. Ужченко й Л. Авксентьєв також подають об’єкт 

дослідження крізь призму категорії оцінки, а А. Івченко серед фразеологізмів, 

описаних за ареальними зонами України, виділяє фразеосемантичні групи, що 

мотивовані категорією оцінки: «Розумова характеристика людини», «Психічно 

ненормальний», «Зовнішній вигляд», «Емоційний стан» і т. д.  
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Актуалізація уваги на функціональному аспекті категорії оцінки 

започаткувала новий етап її дослідження в українському мовознавстві. 

Працюючи над вирішенням проблем функціонального синтаксису української 

мови, І. Вихованець торкається деяких питань прагмалінгвістики, пропонуючи 

характеристику предикатів дії, процесів, стану і якості. Граматичний аспект 

прагмалінгвістики частково досліджує в україністиці й А. Загнітко, який указує 

на якісно новий процес уніфікації системних можливостей реченнєвих структур 

української мови, впливу узуальних і мовленнєвих тенденцій, що має зв’язок і 

з категорією оцінки. О. Тараненко зосереджує увагу на типах модальної 

метафори, механізм творення якої мотивується категорією оцінки, описує 

процеси абстрагування емоційних, спонукальних, оцінних та інших обертонів 

лексичних значень. 

Оцінні значення в лексико-семантичній системі мови протиставлені 

номінативним (дескриптивним). Якщо дескриптивні значення фіксують 

співвідношення висловлювання з позамовним світом, то оцінні – 

характеризують зв’язок між дійсним світом і його ідеалізованою моделлю 

(Н. Арутюнова). Оцінні значення сполучаються із сигніфікатом, унаслідок чого 

вони, зазвичай, використовуються у функції предикатних слів, що реалізують 

у висловлюванні свій сигніфікативний зміст (Д. Девідсон), і, як вважає 

А. Вежбицька, не виступають суб’єктом висловлювання.  

Про принципову можливість виділяти функціонально-семантичні поля на 

основі прагматичних функцій пише А. Бондарко. Окресливши можливі шляхи 

побудови функціональної граматики російської мови, серед інших «первинних» 

функцій Н. Шведова виділяє «функцію кваліфікації й оцінки»; Т. Маркелова 

досліджує функціонально-семантичні поля оцінки й зазначає, що воно входить 

до угрупування полів із якісно-кількісним ядром. 

В останні роки мовознавці неодноразово наголошували на важливості 

вивчення проблем емотивності, що нерозривно пов’зані з вивченням категорії 

оцінки. Причина зацікавлення зв’язком категорій оцінки й емотивності – 

в антропоцентризмі сучасних лінгвістичних досліджень, в увазі до актуалізації 
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мовленнєвих смислів слова. У працях А. Уфімцевої, В. Телії, С. Єрмоленко, 

В. Чабаненка та ін. зазначено, що емоційні чинники разом з оцінними є одним 

із джерел розвитку мови, а вираження емоційно-оцінних значень – однією 

з семіологічних функцій слова. Отже, категорію оцінки активно вивчають 

у сучасному мовознавстві, проте є ще багато проблем, що потребують 

подальшого вивчення й опрацювання. 

Семасіологічний і ономасіологічний напрями репрезентовано 

функціональним і структурним аспектами, а оцінне слово вимагає 

прагмалінгвістичного дослідження. Функціонально-семасіологічне дослідження 

лексики, зокрема, пов’язують із проблемами мовленнєвих перетворень у 

структурі лексичного значення слова. При цьому враховується, крім 

денотативно-сигніфікативного, і прагматичний компонент лексичного 

значення, і закони сполучуваності слів у синтагматичному ряді, саме 

порушення яких часто спричиняється до появи оцінного значення [11, с. 11]. 

Уявлення про те, що значення – це набір упорядкованих за родо-видовим 

принципом сем, багато дослідників оцінює сьогодні як «семасіологічний міф». 

Прихильники такого погляду виходять із нав’язування слову ознак ззовні – з 

боку слухача (у цьому випадку того, хто здійснює аналіз у семасіологічному 

напрямі). А. Вежбицька, зокрема, вважає, що компонентний аналіз часто (проте 

не завжди!) нав’язує концепту ознаки, які не відображають властивості самого 

концепту. Серед мовознавців поширеною є думка, що вивчення номінативної 

діяльності на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки вимагає гнучкішої 

моделі лексичного значення. З огляду на це, цікаві результати дають 

дослідження, які є спробою поширення нової когнітивної теорії значення на 

ономасіологічні розвідки. Структурні семантичні теорії виходили з тези, що 

значення слова існує об’єктивно – поза людською свідомістю, хоча є при цьому 

узагальненим відображенням реалій дійсності. Відповідно до цього, значення 

трактували як сукупність відмінних ознак, об’єктивно притаманних денотатові. 

Щоб визначити слово як одиницю семантичного поля, досить лише врахувати 

його інтегральні ознаки, але релевантні ознаки можуть змінюватися залежно від 
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контексту – мовного, культурологічного, національного. Сучасні вчені, що 

працюють у галузі когнітивної лінгвістики, трактують значення як 

концептуалізацію, визнають можливість, а також виправданість і плідність його 

дискретизації. Традиційний семантичний аналіз і новий, концептуальний, 

ставлять перед собою різні завдання: перший пов’язаний із висвітленням 

значення слова, другий – скерований до знання про світ. Якщо трактувати 

значення як концепт (варіант уявлень про предмет), що існує в людській 

свідомості, то полярність семантики конкретних і абстрактних назв у деякому 

розумінні нівелюється, і вони стають доступними для концептуального аналізу, 

який дає змогу виявити оцінні значення слів різного типу. Більшою мірою це 

стосується сфери художнього мовлення. Доцільною і перспективною видається 

можливість поєднання при семасіологічному й ономасіологічному 

функціонально-комунікативному аналізі структурного й концептуального 

підходів, що є перспективним для вивчення лексики із семантикою оцінки. 

До системи культурних концептів належать передусім найменування 

основних абстрактних понять життя людини типу «добро-зло», «любов-

ненависть», «воля-неволя». А. Мойсієнко зазначає, що концепт «воля» виразно 

прослідковується в процесі декодування Шевченкових поезій. Реалізований 

у творчості Тараса Шевченка концепт «воля» Т. Космеда розглядає, з одного 

боку, як художній, а з іншого – культурний, що належить до концептів пізнання 

і виявляється в емоційно-оцінному просторі як концепт духовної цінності [11, 

с. 12]. 

До культурних концептів відносять, як правило, і власні назви, що 

відображають історію, традиції, ширше – культуру певної країни, народу. 

У російській культурі до культурних концептів-топонімів слід віднести 

Петербург. Історія його створення, реформи й революція, люди, архітектура 

зафіксовані у свідомості кожного культурного росіянина. Проте місто 

характеризується одночасно з позитивного й негативного боків. Період XIX – 

початок XX ст. відрізняється від XVIII ст., коли Петербург усвідомлювався 

переважно позитивно як символ величі Росії, її духовності, пам’ятник Петру I 
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(«вікно в Європу»). На початку XIX ст. у поетичні рядки різних авторів 

вплітається мотив провини Петербурга і його засновника за тисячі жертв, на 

чиїх кістках було побудовано Північну Пальміру. Саме в XIX ст. поети, що 

присвятили рядки Петербургу, розділилися на два табори: для одних місто 

«своє», «улюблене», позитивно оцінюване, для інших – «чуже», «ненависне», 

негативно оцінюване. Такі опозиції, як зазначалося, пояснюються бінарною 

природою концептуальної картини світу – універсальністю й індивідуальністю 

[11, с. 12]. Аналіз показує, що художні концепти, втілені в творах російських 

письменників щодо Петербургу, дещо збігаються з енциклопедичними 

концептами щодо цього ж топоніма, які зафіксовані у свідомості українця (пор.: 

«Петербург побудований на козацьких кістках…», але разом із тим «став 

визначним культурно-науковим, освітнім та мистецьким центром не тільки 

росіян, а й подекуди українців…» [5]). Концептуальний аналіз, що 

застосовується до концептів різних типів, дає змогу виявити специфіку 

вираження категорії оцінки, осмислити її по-новому. 
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3 СОЦІАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОЦІННОСТІ В СУЧАСНІЙ МОВІ ЗМІ 

 

 

Останні роки (початок ХХІ ст.) відзначаються значними зрушеннями 

в політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя українського 

суспільства, що відображаються в мові. Відбулися значні зміни й у розвитку 

сучасного мовознавства, яке в ХХІ ст. увійшло з новою науковою парадигмою: 

практично досконале вивчення проблем синтактики й семантики спричинило 

необхідність глибокого дослідження прагматики [11, с. 1]. Актуальність 

розвідок у цьому напрямі зумовлена необхідністю опрацювання окремих 

відгалужень прагмалінгвістики, до яких належить аксіологічна 

прагмалінгвістика, виокремлена Т. Космедою [11]. Названа дослідниця 

наголошує, що «оцінка – “найяскравіший представник прагматичного 

значення” (Н. Арутюнова). Якщо існує семантична парадигматика оцінки 

(<…>), її граматична парадигматика (<…>), то повинна існувати і прагматична 

парадигматика оцінки, реалізація якої відбувається у межах аксіологічної 

прагмалінгвістики» [11, с. 24]. 

Одним із важливих питань аксіології є проблема структурної 

характеристики категорії оцінки. Основними елементами структури оцінки 

називають такі: суб’єкт оцінки (індивід, соціум, частина соціуму), об’єкт оцінки 

(предмет, явище, особа дійсності), власне оцінка (оцінний предикат); до 

факультативних елементів відносять такі: оцінна шкала (порівняння 

зі стандартом), оцінний стереотип (еталон, зразок норми), підґрунтя оцінки 

(критерій, мотив оцінки) [15, с. 4]. 

Необхідною умовою здійснення оцінки є існування цінності. «Оцінка – це 

така думка про предмет, яка виражає його характеристику з огляду на категорії 

цінності, а цінність – це будь-який предмет певного зацікавлення, бажання, 

прагнення тощо» [11, с. 4]. 

У проекції на мову ЗМІ оцінність набуває рис соціальності, втрачаючи 

індивідуальний характер [19, с. 10]. Це зумовлено тим, що журналіст – 
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представник, «захисник інтересів і цінностей тих чи тих соціальних груп» [3, 

с. 396-397]. Тож «аксіологічна діяльність журналіста укладається в оцінки тієї 

чи тієї соціальної групи» [3, с. 397]. Соціальна оцінність – «одна з основних 

стильових рис газетно-публіцистичного стилю, зумовлена не тільки 

інформативним, а й – переважно – впливовим характером публіцистичного 

мовлення» [3, с. 396]. Положення про те, що соціальна оцінність є головним 

принципом мовної організації ЗМІ, було закладено в працях Г. Солганика [18; 

17]. Дослідник писав: «В інших функціональних стилях проблема оцінності не 

має такого значення і такої гостроти, як у публіцистиці» [19, с. 10].  

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. були зроблені спроби переосмислити цей 

принцип, які ґрунтувалися на недооцінці впливу екстралінгвальних факторів 

на лінгвістичні характеристики текстів [3, с. 396]. Г. Солганик слушно зазначив, 

що «зміна ідеологічної парадигми не скасувала принципу соціальної оцінності» 

(цит. за [3, с. 396]). Цей принцип випливає з особливостей публіцистичного 

підходу до викладу матеріалу. Такий ракурс дослідження мовних засобів ЗМІ 

не втратив своєї актуальності: молоді вчені продовжують активно працювати 

в цьому напрямі (див. праці: М. Гнітецької [2], О. Дорофєєвої [12], О. Ільченко 

[6; 8; 9], Л. Кудрявцевої [12], Т. Лавренчук [13], І. Філатенко [12], Г. Черненко 

[12] та ін.). 

Категорія оцінки найбільш послідовно виявляється в лексиці [11, с. 24; 

15, с. 4]. Актуальності в цьому разі набуває дослідження метафори, оскільки 

«метафорична модель має прагматичний потенціал. Його реалізація 

здійснюється насамперед за рахунок закріпленої за моделлю оцінки» [12, с. 64].  

Метафора є яскравим засобом соціальної оцінності, що функціонує з 

метою надати певної оцінки суспільним процесам і явищам. Яскраві 

метафоричні образи надають текстам ЗМІ живості, своєрідності, роблять його 

цікавим для адресата, дають змогу точно передавати думку, почуття, авторське 

бачення світу [14, с. 12]. Наприклад: «Жнивний корабель Чорнобаївщини 

врізався в ціновий айсберг» (Молодь України, № 89, 2002); «Горілчані 

витребеньки. Купуючи горілку преміум-класу, споживач віддає “за імідж” від 
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200% її собівартості» (Контракти, № 41, 2006); «Інфляційні загрози. Помірне 

зміцнення гривні допоможе втриматися на плаву» (Закон і бізнес, № 15, 2010); 

«Мінські домовленості у стані коми. Євросоюз має прокинутися і почати діяти» 

(Інтер, Новини, 20.02.2015, 08:07); «Фахівці банку вважають, що Україні попри 

позитивні тенденції і надалі необхідна фінансова підтримка зовнішніх донорів і 

зокрема Міжнародного валютного фонду для макроекономічної стабільності» 

(https://www.epravda.com.ua/news, 13.11.2018). 

Завдячуючи відповідному набору властивостей, метафоричність набула 

статусу важливої ознаки дискурсу ЗМІ, що спричинило необхідність уживання 

особливого виду метафоричної одиниці – публіцистичної метафори. Під 

публіцистичною метафорою розуміємо метафору, що є мовним засобом впливу 

з метою формування в реципієнта (найчастіше в суспільства загалом) або 

позитивної, або негативної думки про те чи те суспільне явище. Оскільки, 

за свідченням Г. Солганика, «публіцистична метафора <…> реалізується 

на порівняно невеликому контексті, часто в межах словосполучення» [19, с. 15], 

маємо підстави виокремити поняття «публіцистичне метафоричне 

словосполучення». Під цим поняттям розуміємо метафоричні словосполучення, 

що функціонують у ЗМІ із оцінно-характеризувальною метою, наприклад: 

«У 2019 році українську економіку гальмуватиме “виборчий цикл“ – ЄБРР» 

(https://www.epravda.com.ua/news, 13.11.2018); «“Саша-потеряй“: невигідні 

документи для Гройсмана можуть “загубити“» (https://www.pravda.com.ua/news, 

13.11.2018); «Гривня ослабла на закритті міжбанку» 

(https://www.epravda.com.ua/news, 12.11.2018). 

Надзвичайна важливість соціальної оцінності для мови ЗМІ, зумовила 

формування й функціонування багатого й різноманітного репертуару оцінних 

засобів. Принцип соціальної оцінності реалізується в доборі мовних засобів 

з оцінним забарвленням, а також – у набутих одиницями мови соціально-

оцінних якостей. Г. Солганик стверджує: «Газета не лише добирає з мови 

соціально-оцінні засоби, але й сама “виробляє” їх» [19, с. 11]. 

https://www.epravda.com.ua/news
https://www.epravda.com.ua/news
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В іншій праці цей же дослідник розрізняє експліцитну й імпліцитну 

оцінність: до експліцитнооцінних він відносить слова, оцінність яких уходить 

у семантичну структуру слова, що зберігають оцінне забарвлення поза 

контекстом; до імпліцитнооцінних – оцінність яких простежується лише 

у відповідних умовах контексту [18,с. 35]. Так, до експліцитнооцінних слів 

можемо віднести зокрема такі, як-от: «монстр», «пастка», «зашморг», 

«камікадзе», «епідемія», «шантаж» та ін., що є компонентами таких 

публіцистичних метафоричних словосполучень: «Енергетичний монстр 

шкірить зуби»(Нація і держава, № 3, 2007); «Інтелект – у фінансовій пастці» 

(Демократична Україна, № 131, 2007); «Вигідне кредитування чи фінансовий 

зашморг» (Демократична Україна, № 12, 2009); «Сьогодні Рада проголосує за 

“Кабмін камікадзе“» (https://www.NEWSru.ua, 27.02.2014); «Епідемія 

замінувань» (1+1, ТСН, 15.05.2014, 19:45) – про замінування аеропортів 

«Жуляна» й «Бориспіль»; «Газовий шантаж Росії і прості поради українцям – як 

не замерзнути взимку» (https://www.radiosvoboda.org, 29.09.2014). 

Імпліцитна оцінність більш складна, багатогранна, оригінальна. Слова, 

що набувають оцінності в результаті функціонування в мові ЗМІ, несуть 

неоднозначне оцінне значення. Оцінки в цьому разі набувають яскравої оцінно-

характеризувальної палітри, що не вписується в традиційну диференціацію 

позитивне / негативне. Про це йдеться й у праці «Метафора в мові й тексті»: 

«Зв’язок метафори і оцінки “добре / погано” зовсім не однозначний» [14, с. 52]. 

Наприклад: «… Проти волі цієї місцевої ради більше 200 га дуже дорогої землі 

були відчужені обласною адміністрацією, а потім продані нею на нібито 

“прозорому“ аукціоні»(Комуніст, № 20, 2006). У цьому прикладі негативно-

іронічне ставлення підкреслює слово «нібито» та лапки (“прозорому“), що є 

графічним засобом вираження відповідної оцінки. Лапки, як правило, свідчать 

про іронію, що здатна «приховати» оцінність або не репрезентувати її в 

суб’єктивному вимірі, коли автор-журналіст не впевнений у соціальній позиції 

щодо описуваного: «Російські військові будуть “переконувати“ бойовиків 

прийняти вогонь, – Міноборони» (zik.ua, 26.09.2014, 21:21); «Кримський 
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“міністр“ охорони здоров’я подав у відставку. У анексованому Криму “міністр“ 

охорони здоров’я Олександр Бахарєв подаву відставку. Про це в четвер 

6 листопада повідомив самопроголошений “прем’єр-міністр“ Криму Сергій 

Аксьонов» (https://www.health.unian.ua, 06.11.2014); «“Вибори“ в Донецьку: 

ярмарки і розіграш призів» (https://www.pravda.com.ua, 11.11.2018); «Білорусь 

хоче стати “морською державою“ за допомогою України» 

(https://www.epravda.com.ua/news, 12.11.2018). 

Дії принципу соціальної оцінності підпорядковується 

інтердискурсивність – упровадження в мову ЗМІ слів, що репрезентують 

зокрема такі види дискурсу, як-от:  

 медичний – «Діагноз: гостра бюджетна недостатність» (Дзеркало тижня, 

№ 9, 2000); «Податок на хворобу. З січня ми станемо на 9% бідніші, якщо 

пільгу з ПДВ на ліки все-таки скасують» (Дзеркало тижня, № 28, 2003); 

«Лубни: “бензинова лихоманка“» (Самостійна Україна, Ч. 39, 2004); «Ерозія 

місцевої економіки триває, руйнівні процеси прискорюються й 

поглиблюються» (Комуніст, № 4, 2006); «Волгоград лихоманить. 

Передноворічний теракт у Волгограді – вибухнув вокзал» (1+1, ТСН, 

29.12.2013, 19:56); «Основна таблетка з Києва від головного болю для східних і 

західних регіонів» (1+1, ТСН тиждень, 06.04.2014, 20:03); 

 військовий – «Горілчані війни. Епізод ІІ: атака на Nemiroff» (Галицькі 

контракти, № 26, 2002); «Простір для антиінфляційної атаки» (Урядовий 

кур’єр, № 32, 2008); «Росія продовжує “бойові дії“ проти українських сирів. 

У Москві Росспоживнагляд продовжує вилучати з обігу українські сири» 

(https://www.expres.ua, 11.03.2012);  

 аграрний – «Тінь аграрної країни. Навіть перспектива експорту 

продукції в країні Євросоюзу не надихає вітчизняних харчовиків на 

впровадження високих стандартів якості» (Коментарі, № 31-32, 2009); «Надої 

з держави. Дотації, відшкодування податків і маніпуляції із землею 

залишаються трьома основними джерелами неформального збагачення 

https://www.pravda.com.ua/
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сільгоспвиробників» (Коментарі, № 34, 2009); «Кишенькові сотки. 

Держслужбовець брав хабарі землею» (Закон і бізнес, № 16, 2010);  

 культурний – «Як лакеї знищують країну» (Український тиждень, № 40, 

2012) – про членів партії Регіонів; «Харківські сепаратисти один в один 

повторюють донецький та луганський сценарій» (1+1, ТСН, 07.04.2014, 19:49); 

«Цей театр абсурду – дзеркало сучасної системи» (ICTV, Факти тижня, 

08.02.2015, 19:31) – про реформування ДАІ; «Бутафорія по-російськи. Навіщо 

Кремлю “вибори“ на Донбасі, і чим вони закінчилися» 

(https://www.pravda.com.ua/articles, 12.11.2018); «Репетиція зими: Україну вкриє 

6 сантиметрів снігу» (https://www.pravda.com.ua/news, 13.11.2018).  

Слова-компоненти метафоричних словосполучень, що репрезентують 

зокрема названі види дискурсу, набувають нових переносних, контекстуально 

залежних значень. Такі публіцистичні метафоричні словосполучення 

не залишаються поза увагою реципієнтів, оскільки вони інформаційно місткі й 

одночасно яскраві, експресивні й здатні виразити відповідну характеристику. 

Імпліцитна оцінка здатна базуватися на протиставленні «своє / чуже» – 

«Нам “імплантують“ чуже м’ясо. Обіцяні урядом “доступні м’ясопродукти“ 

можуть виявитися не такими дешевими, але вони боляче вдарять у спину 

нашому тваринницькому сектору»(Україна молода № 76, 2008). Привертає 

увагу паронімічність слів «імпортувати» й «імплантувати» і їх синомічність 

у цьому разі. Слово «імплантувати» вжите в значенні «імпортувати» 

з пейоративною семантикою, що не властива ні першому, ні другому 

нейтрально забарвленому слову. Усе «чуже», як правило, негативно 

сприймається, а «своє» позиціонується з позитивною оцінністю. Така традиція 

інтерпретації «своє / чуже» властива радянському періоду, але сучасні ЗМІ 

повністю не знехтували нею – «Гра на чужому полі» 

(https://www.tyzhden.ua/politics, 08.10.2012) – про парламентські вибори 2007 р. 

Отже, для мови ЗМІ важливими побудниками мовленнєвої діяльності є 

соціальна оцінність. Дія принципу соціальної оцінності зумовлює добір 

лексичних розрядів, тобто визначає лексичну систему ЗМІ. Лексична система 

https://www.pravda.com.ua/articles
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мови ЗМІ має відкритий характер, відносна постійність може бути визначена 

лише для певного історичного періоду, чим зумовлена постійна необхідність 

(актуальність) її вивчення, а отже, й перспектива подальших досліджень. Тож, 

здійснений аналіз публіцистичних метафоричних словосполучень у оцінній 

інтерпретації репрезентує синхронний зріз дослідження лексики ЗМІ 2000 – 

2018 рр. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Мова – живий організм, що живе й розвивається разом зі своїми носіями. 

Це – своєрідна чутлива матерія, що віддзеркалює суспільні, політичні, 

економічні та інші зміни в житті народу. Аналізуючи зміни в мові, насамперед 

звертаємося до мови ЗМІ, що є транслятором науково-популярних знань для 

широкого загалу, оскільки ЗМІ є засобом прискорення в засвоєнні термінології, 

апробації експресивних й оцінних засобів мови (мовлення). 

Важливою ознакою сучасної мови ЗМІ є метафоричність, що й 

спричинило необхідність дослідити особливий вид метафоричної одиниці – 

метафоричне словосполучення – експресивно-оцінну вербальну структуру, що 

використовується для характеристики важливих понять, реалій, персон і т. п. 

Унаслідок здійсненого лінгвістичного аналізу публіцистичних 

метафоричних словосполучень у сучасній мові ЗМІ встановлено: 

– сучасна мова ЗМІ зазнала значних мовностилістичних модифікацій, що 

мають екстралінгвальну природу, наслідком яких є зміна організації мовних 

засобів. Зміна інформаційної норми ЗМІ трансформувала функцію впливу й 

інформативну функцію, що спонукає впровадження прецедентних феноменів у 

тексти ЗМІ; вплинула на жанрову систему преси. 

– з погляду семантики, оцінка – це категорія, що об'єднує всі засоби, які 

сучасна мова має у своєму арсеналі для категоризації й позначування розмаїття 

оцінних значень, мотивованих зв’язками між мовцем і дійсністю. 

– категорія оцінки поширюється на всю мову, проймає всі її рівні, 

набуваючи статусу міжрівневої структурно-семантичної. Найпослідовніше вона 

виявляється у лексиці, що доводить оцінна потенція метафори. Різноманітні 

зв’язки об'єктивної дійсності з оцінкою, їхня ієрархічність у лексичній одиниці 

зумовлюють семантичне розмаїття, ієрархічну багатоплановість деяких 

значень, а це створює труднощі в інтерпретації семантичних компонентів 

категорії оцінки. 
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– оцінка відображається у фокусі прагматики, що зумовлює потребу 

виокремити аксіологічну прагмалінгвістику. Наголосимо, що оцінка – 

«найяскравіший представник прагматичного значення» (Н. Арутюнова). Якщо 

існує семантична парадигматика оцінки (опозиції типу «позитивний – 

негативний», «добро – зло» і т. д.), її граматична парадигматика, то повинна 

існувати і прагматична парадигматика оцінки, реалізація якої відбувається 

у межах аксіологічної прагмалінгвістики. 

Тенденції, виявлені в процесі аналізу сучасної мови ЗМІ, є змінними, 

оскільки творення метафоричних словосполучень – безперервний процес 

у мові, що може бути більш чи менш активним залежно від суспільних 

зрушень. 

У різних жанрах публіцистичного стилю функціонування метафоричних 

словосполучень має свої особливості. Цей аспект достатньо не вивчений, але 

потребує аналізу, актуальність якого зумовлена зокрема жанровою 

модифікацією преси. Це – один із перспективних напрямів дослідження 

публіцистичних метафоричних словосполучень. Другий – зумовлений 

обмеженою практикою лексикографування метафор в україністиці. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 

У науковій роботі «Оцінність у соціальному вимірі мови ЗМІ» 

досліджено аксіологічні характеристики, представлені в сучасній мові ЗМІ 

(2000-2018 рр.). Дослідження здійснено на матеріалі метафоричних 

словосполучень, що репрезентують соціальну позицію в експресивно-оцінних 

фарбах. 

Актуальність теми зумовлена наявністю в сучасній мові ЗМІ 

метафоричних словосполучень і сполучень слів, що демонструють оцінний 

потенціал слів, ужитих, як правило, у переносному значенні, а отже, 

потребують детального інтерпретаційного аналізу з позицій сучасної 

лінгвістики в ракурсі прагматики та такого важливого відгалуження 

прагмалінгвістики, як аксіологічна прагмалінгвістика. 

Мета дослідження – виявити оцінний потенціал метафоричних 

словосполучень, що функціонують у сучасних україномовних ЗМІ, та 

особливості його інтерпретації. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

 виявити мовностилістичні зміни у мові ЗМІ, що впливають 

на організацію мовних засобів; 

 узагальнити лінгвофілософське розуміння категорії оцінки 

в історичній і сучасній парадигмах; 

 визначити передумови й шляхи формування соціальної оцінності, 

якою наділені метафори в сучасній мові ЗМІ. 

Методологічну базу роботи сформували праці Т. Космеди, 

В. Костомарова, Л. Кудрявцевої, Г. Солганика та ін. 
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Для досягнення поставленої мети й розв’язання завдань у роботі 

використано відповідні методи дослідження – лінгвістичного опису, що 

ґрунтується на спостереженні над мовним матеріалом; аналіз і синтез, що 

застосовуються під час опису метафоричних словосполучень; порівняльний, за 

допомогою якого визначено основні теоретичні засади дослідження; метод 

контекстуально-семантичного аналізу, що дає змогу враховувати контекст для 

з’ясування нового метафоричного значення слова (слів); метод 

контекстуального (дискурсивного) аналізу, що спрямований на визначення 

функціонального навантаження метафоричних словосполучень мови сучасної 

преси. 

У цій праці виявлено мовностилістичні модифікації, яких зазнала мова 

сучасних ЗМІ. Зазначено, що такі зміни мають екстралінгвальну природу; їх 

наслідком є зміна організації мовних засобів. Зміна інформаційної норми ЗМІ 

трансформувала функцію впливу й інформативну функцію, що викликало 

впровадження прецедентних феноменів у тексти ЗМІ; вплинула на жанрову 

систему преси. 

У розвідці подано визначення оцінки в семантичному аспекті, це – 

категорія, що об'єднує всі засоби, які сучасна мова має у своєму арсеналі для 

категоризації й позначування розмаїття оцінних значень, мотивованих 

зв’язками між мовцем і дійсністю. Категорія оцінки поширюється на всю мову, 

проймає всі її рівні, набуваючи статусу міжрівневої структурно-семантичної. 

Найпослідовніше вона виявляється у лексиці, що доводить оцінна потенція 

метафори. Різноманітні зв’язки об'єктивної дійсності з оцінкою, їхня 

ієрархічність у лексичній одиниці зумовлюють семантичне розмаїття, 

ієрархічну багатоплановість деяких значень, а це створює труднощі 

в інтерпретації семантичних компонентів категорії оцінки. 

Тенденції, виявлені в процесі аналізу сучасної мови ЗМІ, є змінними, 

оскільки творення метафоричних словосполучень – безперервний процес 

у мові, що може бути більш чи менш активним залежно від суспільних 
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зрушень. У зв’язку із цим намічено перспективу подальших досліджень: 

вивчити особливості функціонування метафоричних словосполучень у різних 

жанрах публіцистичного стилю; продовжити обмежену практику 

лексикографування метафор в україністиці. 

Мета й завдання зумовили структуру роботи. Праця складається зі 

вступу, трьох підрозділів, висновків, списку використаної літератури 

(23 позиції), анотації та ключових слів. Обсяг роботи – 35 сторінок, з них 

основного тексту – 29 сторінок. 

Ключові слова: мова ЗМІ, соціальна оцінність, прагмалінгвістика, 

аксіологія, метафоричні словосполучення. 

 


