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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Взаємозв’язок практичної діяльності людини, її культурного рівня та 

духовно-інтелектуального наповнення постає на рівні мови як складний комплекс 
відношень, який засвідчує, що мова – універсальна форма зв’язку духовності 
людини, інтелектуальної ментальності її соціального оточення. Це зумовило увагу 
дослідників до універсальних мовних категорій, спрямованих на аналіз мовних 
елементів, що установлюють зв’язок мови з культурою та ментальністю народу. 
Категорія оцінки є своєрідним феноменом, що його виявляють на різних рівнях 
мови та дослідження якого доводить те, що питання вибору мовних засобів, їх 
організації у текстах різних функціональних стилів, інтерпретації у процесі 
сприйняття, а також вербалізації певних емоційних станів реципієнтів набуває все 
більшого значення. 

Тенденції та закономірності лексико-семантичного використання мови, 
організація тексту з позиції лінгвістичної ґенези є предметом спеціального 
дослідження функціонально-стилістичного вияву мови з урахуванням її 
соціокультурного та ситуативно-типового впливу на людину. Дослідники 
(В. Виноградов, Г. Винокур, В. Дроздовський, С. Єрмоленко, В. Кухаренко, 
Л. Лисиченко, Л. Ставицька та ін.) відзначають культурну інформаційність мови, 
яка вимагає вивчення оцінної інформативності текстів різних стилів, зокрема 
художніх. У працях сучасних українських мовознавців (Т. Мейзерська, 
А. Мойсієнко, Н. Сологуб, С. Форманова та ін.) висвітлювалися окремі аспекти 
жанрового різноманіття художньої мови, зокрема ідіостилю видатних митців. 
Проте актуальним залишається дослідження мови української історичної прози, 
оскільки саме їй належить провідна роль у розвитку української літератури 
останніх десятиліть. 

Психологічно зумовлені оцінні, культурологічні, естетичні, соціальні 
чинники, що забезпечують прагматичне наповнення слова, мають свої 
особливості в історичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Універсальна природа оцінки зумовлює її відношення до основних мовних 
категорій, що пояснює значну кількість наукових досліджень за цією тематикою. 
Вітчизняні та зарубіжні вчені досліджували лексико-семантичний вияв оцінки 
(Н. Арутюнова, О. Бессонова, В. Виноградов, Т. Космеда, В. Шаховський та ін.); 
зв’язок оцінки з експресивністю (О. Вольф, Н. Лук’янова, В. Телія та ін.); на 
морфологічному рівні досліджено різні частини мови, серед яких 
найчастотнішими репрезентантами категорії оцінки є прикметники, прислівники, 
дієслова та іменники (Н. Вишивана, І. Кононенко, О. Островська, О. Халіман); 
синтаксичний рівень зацікавив дослідників як контекст реалізації оцінного 
значення (Т. Маркелова, В. Шинкарук та ін.); у рамках лінгвістики тексту 
зреалізовано функційний підхід до вивчення оцінки (О. Вольф, Н. Гуйванюк, 
Т. Маркелова, Н. Шведова та ін.). На рівні тексту оцінку розглядали з позиції її 
комунікативно-прагматичних особливостей (І. Арнольд, В. Гак, А. Загнітко, 
В. Нагель, А. Романовська, Л. Соловйова, В. Телія, Ю. Фоміна); функціонування 
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оцінних елементів вивчали й у різних дискурсах: науковому (Л. Кудасова, 
О. Садлівська), публіцистичному (І. Онищенко), розмовному (М. Ягубова) та ін. 

Та, попри значну кількість досліджень категорії оцінки як однієї з основних 
мовних категорій, оцінні компоненти в жанрі українського історичного роману в 
лінгвокультурному аспекті ще не були об’єктом спеціального аналізу. Саме цей 
аспект необхідний для об’єктивної характеристики духовно-морального та 
ментального простору культури, який має свій вияв на мовному рівні як 
синхронні функціонально-оцінні засоби опису історичних подій через оцінне 
ставлення до них. 

Актуальність роботи зумовлена потребою поглибленого вивчення 
індивідуально-авторського сприймання та оцінювання дійсності, що 
відображається в конструкціях мови письменників, які передають модифікації 
оцінних висловлювань, наявних на психологічно-поведінковому рівні 
(лінгвістична гіпотеза Сепіра – Уорфа); зверненням до історичних романів як 
таких, що актуалізують ментальний, лінгвокультурологічний аспекти; важливістю 
аналізу функційних виявів в історичних текстах. 

Актуальність дослідження ціннісно-орієнтованих історичних текстів у 
сучасному українському мовознавстві зумовлена не лише недостатнім її 
висвітленням і певною фрагментарністю досягнутих результатів, а й тим, що, крім 
суто лінгвістичного аспекту, вона має й аспект історико-культурний. 
Лінгвокультурологічне дослідження мови українських історичних романів 
спрямоване насамперед на людину як носія мови та певних цінностей, мовну 
особистість, яка акумулює в собі особливості національного мислення, світогляду, 
ментальності, що ґрунтуються на культурно-моральному досвіді народу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в межах наукової теми кафедри української мови Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка „Дослідження 
сучасного стану стилістичної системи української мови як національної” (номер 
державної реєстрації 0110U002858).  

Тема дисертації затверджена вченою радою Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 12 від 28 грудня 
2011 р.) та Науковою радою „Українська мова” Інституту української мови НАН 
України (протокол № 63 від 27 грудня 2012 р.). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні особливостей вираження оцінки в 
українській історичній прозі, функціонування оцінних одиниць як вияву 
менталітету народу та особливостей жанру української історичної прози. 

Мета зумовила розв’язання таких завдань: 
– сформувати теоретико-методологічні засади дослідження категорії оцінки 

на матеріалі української історичної прози; 
– уточнити відомі в зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці класифікації оцінки; 
– з’ясувати роль оцінних засобів у створенні експресії художнього тексту; 
– схарактеризувати засоби реалізації та інтенсифікації оцінного значення з 

урахуванням специфіки історичних текстів; 
– виявити маркери оцінки в українському історичному тексті; 
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– висвітлити текстотвірні характеристики оцінки в сучасних українських 
історичних художніх текстах. 

Об’єктом дослідження є мова української історичної прози кінця ХХ – 
початку ХХІ ст., предметом – система мовних засобів репрезентації 
актуалізованих в історичних текстах типів оцінки.  

Матеріалом дослідження слугувала вибірка з художнього дискурсу, 
представленого текстами історичних творів Я. Бакалець, П. Загребельного, 
Р. Іваничука, Р. Іванченко, В. Кожелянка, В. Малика, М. Матіос, Ю. Мушкетика, 
П. Панча, В. Шевчука, В. Шкляра. Досліджено 33 романи, загальним обсягом 46 
тисяч сторінок, із яких відібрано 7300 речень та 3100 фрагментів тексту з 
прикладами функціонування окремих елементів. Мікроконтексти з 
експлікованими оцінними одиницями обрані засобом суцільної вибірки,  усього 
таких висловлювань близько п’яти тисяч.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених у 
роботі завдань використано комплекс методів дослідження. Базовим став 
описовий метод. Під час відбору матеріалу дослідження застосовано метод 
суцільної вибірки. Зіставний метод дав змогу порівняти значення, у яких ужиті 
оцінні лексеми. Для наочності та переконливості результатів перевагу надано 
мовним одиницям, чинникам формування оцінного тексту та залучено методику 
кількісних підрахунків. Описовий метод слугував для виявлення формальних, 
семантичних та функціональних характеристик досліджуваних одиниць. Аналіз 
словникових дефініцій забезпечив виокремлення лексичних засобів створення 
оцінки. Контекстуальний аналіз дав змогу дослідити мовні та екстралінгвальні 
чинники, які впливають на засоби вираження оцінки. Дистрибутивний аналіз 
уможливив виявлення прихованої оцінної інформації в тексті. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше 
цілісно досліджено функціонування оцінних лексичних одиниць у творах авторів 
української історичної прози кінця ХХ – початку ХХІ ст.; уперше розглянуто 
оцінні елементи як ментальні та лінгвоантропоцентричні чинники створення 
оцінних висловлювань та описів у сучасній історичній прозі та здійснено 
поглиблений аналіз негативно-оцінної та позитивно-оцінної семантики; уперше 
визначено ментальний аспект оцінки в історичних прозових творах, виокремлено 
й типізовано мовні аспекти вираження аксіосемантики оцінки, як-от: 
екзистенційний, емоційний, естетичний, психологічний, соціальний, віковий; 
уточнено поняття „маркер” щодо оцінної лексики та виокремлено прикметники, 
вставні та вставлені конструкції, прецедентні тексти як дискурсивні маркери 
сучасної української історичної прози. 

Новим є опис оцінних структур як окремого типу прагматичних 
висловлювань в історичній художній українській прозі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у з’ясуванні ролі 
оцінки в реалізації авторської настанови художнього історичного тексту, 
розкритті лінгвокультурних закономірностей її реалізації у цьому тексті, 
осмисленні специфіки функціонування оцінних лексем, вставних і вставлених 
конструкцій, оцінних висловлювань та релігійних символів як оцінних ознак 
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структури тексту українського історичного роману. Урахування в процесі аналізу 
оцінки ментального аспекту є певним внеском у лінгвокультурологію. 
Проаналізований у дослідженні матеріал допоможе уточнити класифікацію 
оцінки в українській мові та виявити маркери оцінки в українській історичній 
прозі, узагальнити функції оцінних одиниць, схарактеризувати засоби реалізації й 
інтенсифікації оцінного значення з урахуванням специфіки українських прозових 
історичних текстів. Результати дисертаційної роботи сприятимуть розширенню 
засад вивчення категорії оцінки в текстах різних жанрів, а отже, здійсненню 
кроків до з’ясування ментальних особливостей українців. 

Матеріали дослідження, основні положення дисертації, висновки можуть 
бути використані в практиці викладання мовознавчих курсів у ВНЗ, як-от: 
стилістики сучасної української мови (розділи „Функціональні стилі української 
мови”, „Стилістичні засоби української мови”), лексикології (розділи „Лексична 
семантика”, „Класифікація лексики української мови”), граматики (розділи 
„Частини мови”, „Прикметник”, „Вставні та вставлені конструкції”), 
лінгвістичного аналізу тексту (розділи „Текст як об’єкт дослідження”, 
„Семантична та структурна організація тексту”), лінгвокультурології (розділ 
„Ментальність: взаємодія мови, свідомості і культури”). Отримані результати 
будуть корисними для укладання словника мови історичної прози кінця ХХ – поч. 
ХХІ ст. або словника мови окремого письменника. 

Особистий внесок здобувача. Усі подані в дисертації наукові результати 
отримано автором самостійно. У статті в співавторстві із Л. Марчук [1] особистим 
внеском здобувача є характеристика лінгвокультуреми „війна” в дослідженнях 
науковців та її аксіологічна оцінка; у статті в співавторстві із Л. Марчук [2] 
особистим внеском здобувача є аналіз образної та оцінної експресії афоризмів 
Ліни Костенко, визначення у задекларованому творі семантичного блоку 
афоризмів з негативними почуттями. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася через оприлюднення 
основних положень у виступах та повідомленнях на наукових, науково-
теоретичних та науково-практичних конференціях, наукових читаннях, науково-
методичних семінарах, серед яких: 5 міжнародних – „Стан і перспективи 
розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів” 
(Кам’янець-Подільський, 2011), „Міжкультурна комунікація: проблеми та 
перспективи” (Одеса–Тирасполь, 2012), „Мова, культура і соціум у гуманітарній 
парадигмі” (Кам’янець-Подільський, 2013), „Urgent problems of philology and 
linguistics–2014” (Будапешт, 2014), „Věda a vznik–2014” (Прага, 2014); 5 
всеукраїнських – „Лексикографічний досвід Б. Д. Грінченка на 
загальнослов’янському тлі” (Київ, 2013), „Статус та перспективи соціокультурної 
лінгвістики: комунікація у мережевому суспільстві” (Хмельницький, 2013), 
„Актуальні проблеми прикладної лінгвістики” (Умань, 2013), „Тарас Шевченко в 
новітніх парадигмах наукового знання” (Хмельницький, 2014), „Максим 
Рильський в культурно-освітньому, літературному і науковому просторі України 
ХХ століття” (Хмельницький, 2015); 3 регіональні – „Мовна особистість Бориса 
Грінченка” (Кам’янець-Подільський, 2013), „Просвітницькі та освітньо-
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педагогічні погляди Т. Г. Шевченка” (Хмельницький, 2014), „Пообразний та 
проблемно-тематичний шляхи аналізу художнього твору” (Хмельницький, 2014), 
а також круглих столах різного рівня. 

Основні результати наукового пошуку обговорено на засіданнях кафедри 
української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка та кафедри української мови і літератури Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії (2011–2014 рр.), а також на звітних наукових конференціях 
викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка (2011–2014 рр.). 

Публікації. Результати дослідження викладено у 15 наукових публікаціях 
(5,6 др. арк.) (13 – одноосібні), з яких 6 надруковано у наукових фахових 
виданнях України (2,3 др. арк.), 1 у зарубіжному науковому виданні (0,6 др. арк.), 
8 – у наукових збірниках, матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій 
(2,7 др. арк.). 

Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел (280 позицій) та списку джерел 
ілюстративного матеріалу (29 найменувань). Загальний обсяг дисертації 
становить 208 сторінок друкованого тексту, основний зміст – 177 сторінок. 
Роботу ілюстровано 8 рисунками та 2 таблицями. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації та її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами; з’ясовано мету і завдання, наукову 
новизну роботи, окреслено об’єкт, предмет дослідження, його теоретичну та 
практичну цінність, джерельну базу, описано методи дослідження, наведено 
відомості про апробацію результатів роботи, зазначено кількість публікацій, що 
відображають загальну концепцію виконаної дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні аспекти дослідження природи 
оцінки” – репрезентовано теоретичні засади дослідження оцінки у філософсько-
психологічному та мовознавчому аспектах. У загальнотеоретичному плані 
розглянуто міждисциплінарні аспекти категорії оцінки. З’ясовано поняття оцінної 
шкали, кількісної оцінки, описано методи дослідження оцінки в українській 
історичній прозі. 

У підрозділі 1.1 „Дослідження оцінки у філософсько-психологічному 
аспекті” розглянуто проблему оцінки, а саме її вербалізацію в художньому 
дискурсі; окреслено категорію оцінки з позиції філософського та 
лінгвостилістичного підходу. Констатовано, що категорія оцінки може 
вербалізуватися як загальнофілософська або індивідуально-авторська. 
Дотримуючись теорії О. Потебні, оцінку мовця розглядаємо крізь призму понять 
добра і зла, яка перебуває на перетині філософських та мовних проблем. Оцінка є 
найважливішим засобом вираження цінностей, а, отже, можемо розглядати її як 
феномен, що забезпечує спадковість культури та чинники її виокремлення з 
позицій філософського погляду: екзистенційний, синергетичний, 
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епістеміологічний. Оцінка як висловлювання про цінність формується на основі 
певного ставлення суб’єкта оцінки до її предмета, що ґрунтується на основі 
понять „добре/погано”. Видається доцільним виділення зони нейтрального для 
оцінки, що має значення „ні добре, ні погано”. Аналіз наукових досліджень 
категорії оцінки з позицій філософії, логіки, етики, естетики, психології дають 
підстави констатувати, що оцінка – це універсальна категорія, яка має особливості 
вираження в кожній із наукових дисциплін та на кожному рівні мови. 

Підрозділ 1.2 „Мовознавчий аспект дослідження категорії оцінки” 
присвячено визначенню способів вербалізації категорії оцінки через специфічні 
мовні компоненти в лінгвістичному та текстолінгвістичному аналізі. 
Охарактеризовано підходи до лінгвістичного вивчення категорії оцінки в етиці, 
логіці як філософських дисциплінах, у психології та мовознавстві. Мовну оцінку 
розглянуто як специфічний, суб’єктивний, нормативно або ситуативно 
опосередкований спосіб пізнання та вираження об’єктивно виражених оцінних 
відмінностей. З’ясовано, що за когнітивною стратегією та характером критеріїв 
оцінка в історичних романах може розподілятися: за підставою; за когнітивним 
уявленням про необхідне, бажане або можливе для конкретної ситуації чи 
людини; за оказіональним творенням оцінних еталонів та авторської системи 
виміру, яка має градаційно-оцінний зміст. Установлено, що на рівні історичної 
прози оцінка корелює з авторською оцінкою та оцінкою читачів, тобто сучасне 
сприйняття опису історичних подій проходить через суб’єктивні сприйняття та 
прагнення суб’єктів комунікативного акту. Отже, аналіз оцінки як лінгвістичної 
категорії в історичній прозі – це розуміння тексту з позицій наукових та 
соціальних знань про події та моральні норми. Серед позамовних чинників, які 
впливають на використання оцінних елементів у художніх текстах, виокремлюємо 
особистісні характеристики суб’єкта – учасника комунікації, його соціальний та 
освітній статус, психофізіологічні особливості, а також ситуативно та 
контекстуально зумовлені оцінні висловлювання. 

У підрозділі 1.3 „Поняття кількісної оцінки в історичній прозі” увагу 
приділено уточненню змісту та обсягу поняття „кількісна оцінка” у зіставленні з 
категорійним поняттям „оцінки” у широкому значенні. Кількісна оцінка як оцінка 
величини у філософії, логіці, германістиці, славістиці частково згадувалась у 
працях В. Акуленка, Н. Арутюнової, О. Булигіної, О. Івіна, І. Тімофеєва, 
Д. Шмельова. Зазначено, що на відміну від власне аксіологічної оцінки, 
предметом кількісної оцінки є релевантні для предметної та комунікативної 
діяльності людини об’єктивні відмінності сфери кількісної визначеності. У 
досліджуваних текстах виділено лексеми, які визначають кількісну оцінку: трохи, 
досить, кілька, скільки, аж тощо. Автори передають кількість на основі 
порівняння, іноді іронічно. У дослідженні наголошено, що кількісна оцінка 
формується в процесі оцінного пізнання кількості. На основі теоретичних 
положень запропоновано називати мовною кількісною оцінкою специфічний 
суб’єктивний нормативно або ситуативно опосередкований спосіб пізнання і 
вираження об’єктивних, конкретних кількісних відмінностей. Здійснено типізацію 
кількісних оцінок: суб’єктивно-модальні узусні градаційні оцінки, підставою для 
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яких служить процедура градуювання через відношення „більше/менше”; 
тотально-партитативні оцінки, які ґрунтуються на відношенні 
„ціле/частина/нуль”; ситуативно-модальні оцінки, що використовують 
конвенційні кількісні еталони: натуральний числовий ряд, одиниці виміру, 
образно оказіональні системи мір, створені мовцем, які мають за числовою 
формою прагматичний градаційно-оцінний зміст. 

У підрозділі 1.4 „Оцінна шкала та поняття шкалювання в українській 
історичній прозі” конкретизовано зміст понять „оцінна шкала”, „шкалювання”, 
„модальна рамка”; простежено особливості побудови шкал; установлено, що 
оцінні шкали передають оцінку автора або персонажів до: історичних подій, 
героїв твору, учинків та слів героїв. З’ясовано, що оцінна шкала будується на 
усвідомленні еталону, або норми. Шкалу оцінки визначає горизонтальна вісь з 
нулем/еталоном/нормою посередині та „+” у бік позитивної оцінки, і „-” у бік 
негативної. Лексеми, які лежать в градаційних зонах „трохи більше/менше 
норми”, дають об’єктивну оцінку ситуації і мають відхилення від норми. У 
дисертації запропоновано на полюсах шкали оцінки розміщати погане/зле та 
добре, а нормою вважати ніяке або таке, що може бути. Зазначено, що в текстах 
історичного жанру нормою є те, що має право на існування в окремий момент 
часу, те, що не переходить за межі поганого, не спричинює негативної реакції, а, 
отже, й оцінки. Висловлюваннями із текстів роману Р. Іваничука доведено, що 
поняття „добро” і „зло” можуть мінятися місцями. У такому разі ведемо мову про 
зміну полюсів щодо опозиції добре/погано. Акцентовано, що шкала оцінки в 
історичній прозі, хоч і побудована за загальними правилами логічних та 
математичних шкал, проте має свої особливості вияву та розташування цінностей 
як у позитивний, так і негативний бік. 

У підрозділі 1.5 „Методи дослідження оцінки в українській історичній прозі” 
розглянуто поняття методів дослідження оцінних суджень в історичній прозі. У 
дисертації використано метод суцільної вибірки, проаналізовано тексти 
зазначених романів та вибрано приклади з оцінними лексемами, які 
репрезентували дихотомії добре/погане; етично/неетично; приємно/неприємно 
тощо. Саме такі наші гіпотези щодо оцінки в історичній прозі перевірено на 
прикладах з текстів історичних романів, що стали репрезентантами дослідження. 
Застосовано зіставний метод шкалювання, який увиразнив розташування оцінних 
лексем на шкалі оцінки щодо понять „добре/нормально/погано” та був 
використаний як прийом трансформації якісних характеристик у певну числову 
зміну. Метод шкалювання дав змогу кількісно оперувати якісними суб’єктивними 
роздумами на підставі оцінок, які ми приписуємо об’єктам за певними правилами. 
Аналіз словникових дефініцій забезпечив виокремлення лексичних засобів 
створення оцінки. Використано метод кількісних підрахунків та дистрибутивний 
аналіз, що уможливив виявлення прихованої оцінної інформації в тексті. 

Розділ 2 – „Методологія виділення маркерів оцінки в українській 
історичній прозі” – представлено методологічні засади виділення маркерів 
оцінки в українській історичній прозі; окреслено основні напрями дослідження 
аспектів оцінки, у межах методів суцільної вибірки та шкалювання проведено 
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аналіз маркерів лінгвістичної оцінки; установлено текстотвірну функцію 
прикметників як оцінних маркерів; охарактеризовано функціональні особливості 
вставних та вставлених конструкцій як маркерів оцінки. Вплив різних чинників 
зумовив регулярність та частотність уживання у функції маркерів оцінки окремих 
мовних одиниць: прикметників, прислівників, дієслів, вигуків, вставних та 
вставлених конструкцій, прецедентних текстів.  

Підрозділ 2.1 „Термінологічне поле поняття маркер” присвячено 
конкретизації змісту понять „маркер”, „дискурсивний маркер”, з урахуванням 
розбіжностей, спостережених у науковій літературі. У сучасній лінгвістиці по-
різному тлумачать поняття „дискурсивний маркер”. На відміну від традиційного 
широкого тлумачення поняття як вставного слова/виразу, вигуку, модальної 
частки, дискурсивний маркер трактують як мовну одиницю, функція якої полягає 
у відбитті когерентного зв’язку між певним висловом у дискурсі й попереднім 
висловлюванням. Підтримуючи думку деяких учених (Ф. Бацевича, А. Гузак, 
О. Ілик, Т. Космеди, А. Микитюк, О. Саркісян) про те, що дискурсивні маркери – 
це мовні інструменти структурування дискурсу (слова, фрази), яким притаманна 
важлива функція формувати мовленнєву структуру, передаючи наміри мовців під 
час розмови, зазначаємо, що дискурсивними оцінними маркерами можуть бути як 
елементи, які передають основну інформацію (повнозначні слова), так і такі, що є 
десемантизованими та функціонують у тексті з метою посилення або увиразнення 
його експресивності. Виокремлено оцінний компонент у текстах історичних 
романів (послуговуючись чинниками С. Баранова) в описі особи за: зовнішністю, 
манерою говорити, рівнем розуму, характером, талантами, особистісними 
якостями. Для опису предметів навколишньої дійсності релевантними є такі 
чинники, як зовнішній вигляд та смакові якості. З’ясовано, що омовлення оцінних 
характеристик здійснюється такими частинами мови: прикметники, прислівники, 
дієслова, іменники оцінного характеру, вигуки. Зазначаємо, що дискурс та 
контекст є одними з найголовніших чинників для інтерпретації оцінних 
висловлювань. Оцінні маркери, вжиті в тексті, завжди значущі, оскільки надають 
оцінному висловленню емоційної виразності, додають значення інтенсивності 
оцінки ознаки (особлива характеристика людини), вираження оцінних емоційних 
станів, маркування оцінного центру висловлювання. 

У підрозділі 2.2 „Текстотвірна функція прикметників як оцінних маркерів” 
досліджено і виокремлено прикметники як основні носії оцінної лексики. 
Розглянуто тлумачення оцінних прикметників у різних словниках. Схематично 
подано шкалу наростання та спаду оцінної ознаки як результату засвоєння знань, 
тобто суб’єктивного поділу, напр.: біднісінький – бідний – багатий – багатший – 
багатенький – багатенний. Ознака багатства має більше лексем, ніж ознака 
бідності. Таку шкалу можна побудувати від будь-якої лексеми, що може 
відобразити ознаку оцінного ставлення. З’ясовано, що для вираження ступеня 
оцінної ознаки в українській мові наявна система засобів морфології, словотвору, 
синтаксису. У роботі досліджено найпродуктивніші морфологічні засоби 
творення форм оцінки – суфікси. За змістом досліджуваного фактичного 
матеріалу виділяємо в текстах української історичної прози найчастотніші 
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суфікси: -ист-, -еньк-, -есеньк-, -лив-, -уват-, -енн-, -езн-. Наприклад: 
бадьористий, бадьоренький, байдужливий, балакливенький, балакуватий тощо. У 
досліджуваних текстах простежено особливості вживання суфіксів. Наприклад, 
суфікси -еньк-, -есеньк- надають значення: пестливості (ріднесенький, 
малесенький), збільшеності ознаки (важкенький, мокресенький), недостатності 
ознаки (гниленький, буйнесенький). Проаналізувавши погляди мовознавців 
(Н. Бойко, Л. Мацько, Н. Нестеренко, Д. Рязанцевої) на значення словотвірних 
засобів вираження експресивності та увиразнивши їх думки прикладами з текстів 
історичних романів, установили, що серед словотвірних засобів вираження 
експресивності оцінки в українській мові найчастотнішими є прикметники, які в 
разі зміни граматичних категорій набувають оцінного значення та виражають 
міру вияву якості. У дисертації подано схему можливої побудови оцінної шкали 
прикметників (синонімів) за допомогою методу семантичного диференціалу, де у 
верхньому ряду вказано семантичні ознаки, виражені допоміжними словами з 
певними індексами позитивної чи негативної оцінки. Наприклад, можливий такий 
ряд прикметника сміливий: +3 (надзвичайно сміливий, найсміливіший); 
+2 (досить сміливий); +1 (дещо сміливий, трохи сміливіший); 0 (звичайний, 
небоязливий); -1 (трохи несміливий, боязливий); -2 (досить боязливий, 
несміливий); -3 (дуже несміливий).  

Прикметник легкий (важкий) розглядаємо не з позиції матеріальної ваги в 
грамах або кілограмах, а з позиції оцінного ставлення (важкий процес, легка 
проблема тощо). Можливе використання на шкалі синонімів до акцентованих 
прикметників (див. рис. 1). 

 
Рис. 1 Шкала оцінювання (підстава легкий/важкий) 

 
З огляду на класифікації оцінок учених, охарактеризовано прикметники як 

оператори таких оцінок: емоційної (приємний/неприємний); естетичної 
(прекрасний/потворний); етичної (моральний/аморальний, хороший/поганий); 
сенсорної (гарячий/холодний, солодкий/гіркий); кількісної (велика кількість/мала 
кількість). Прикметник є найважливішим маркером виділення оцінної 
характеристики, саме він несе на собі первинну оцінну функцію у процесі 
творення оцінних висловлювань та текстів. 

У підрозділі 2.3 „Функціональні особливості вставних та вставлених 
конструкцій як маркерів оцінки” описано явище вставності, окреслено значення 
вставних слів у текстах історичних прозових творів. Поділяючи думку 
А. Загнітка, здійснено поділ вставних конструкцій за типом доданого значення на: 
1) вставні слова, словосполучення й речення для вираження ступеня вірогідності 
повідомлюваного; 2) вставні слова, конструкції і речення на позначення зв’язку 
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думок, послідовності викладу їх чи логічного завершення цього викладу; 
3) вставні слова, конструкції і речення, які виражають почуття мовця, його 
емоційний стан; 4) вставні слова, конструкції та речення на позначення джерела 
повідомлення; 5) вставні слова, конструкції та речення на позначення характеру 
висловлювання, способу передавання думки, типу її оформлення; 6) вставні слова, 
конструкції та речення на позначення звернення до співрозмовника як певної 
мовної особистості, яка має пресупозиційну інформацію.  

З’ясовано і підтверджено цитатами з історичних романів, що вставлення в 
художньому тексті автори використовують для: передання суб’єктивної 
модальності та авторської оцінки, розвитку експресивності висловлювання, 
створення спеціального виду іронії – свідомого заниження оцінки, діалогізації 
художнього наративу та інтимізації тексту, передання роздумів автора та його 
погляду, контактовстановлювальної інформації, звернення автора до читачів, 
забезпечення чіткості та логічності тексту. 

Доведено, що прагматична значущість вставних та вставлених конструкцій, 
які виявляють оцінне значення, полягає у спричиненні слухачем чи читачем 
відповідної емоційно-оцінної психічної реакції, що сприяє чіткому сприйняттю 
авторської оцінки історичних героїв, подій тощо. 

У підрозділі 2.4 „Прецедентні тексти як дискурсивні маркери в історичній 
художній прозі” здійснено аналіз досліджень українських та зарубіжних 
мовознавців щодо прецедентних феноменів у дискурсах різних типів. З’ясовано, 
що використання прецедентних текстів стало властивістю історичного дискурсу. 
Установлено, що автори використовують прецедентні тексти для пояснення: рис 
характеру, опису зовнішності, учинків, ставлення героїв до течій в політичній 
системі. Простежено, що прецедентні тексти використовують з іронією, при 
цьому автор досягає певної оцінної мети, уникаючи категоричної і прямої оцінки 
подій, фактів, явищ. На тлі історичного дискурсу фіксуємо й прецедентні 
релігійні назви оцінного характеру, які в художньому історичному тексті 
виконують функцію оцінного дискурсивного маркера.  

Установлено, що, крім зазначених маркерів, у творенні історичної оцінки в 
прозових творах задіяні іменники, дієслова, прикметники, прислівники, 
займенникові слова, аналітичні синтаксичні морфеми. У дисертації представлено 
таблицю частотності функціонування маркерів оцінки в українській історичній 
прозі. Розрахунок проведено за формулою розрахунку простих відсотків: 
Zv = (Z * 100%) / Sv; де загальна кількість конкретних маркерів у науковій 
роботі – Z; загальна кількість цих же маркерів у відсотках – Zv; загальна кількість 
слів у відсотках – Sv; загальна кількість слів у науковій роботі – S (100 %). 
Загальна кількість прикладів із прикметниками становить 1980, загальна ж 
кількість висловлювань з оцінними елементами – 3100. Отже, відсоткова кількість 
прикметників – 63,8 %; вставних та вставлених конструкцій – 544, що становить 
17,6 %; прецедентних текстів – 205, тобто 6,6 %; інших маркерів, представлених в 
історичних текстах іменниками, прислівниками, займенниковими словами, 
аналітичними синтаксичними морфемами, – 371, що становить 12 %. 
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У третьому розділі – „Роль асоціативних індивідуально-авторських 
елементів у лексичній семантиці та прагматиці тексту” – охарактеризовано 
мовні засоби створення портретів в історичній прозі, функцію онімів (оцінний 
аспект), установлено ментальні та лінгвоантропоцентричні чинники формування 
оцінних висловів. Аналізуючи естетично-оцінний аспект текстів історичної прози, 
визначено переважальні й маловживані групи номенів, що виражають позитивну 
й негативну оцінку через різні види метафоризації. 

У підрозділі 3.1 „Мовні засоби створення портретів в історичній прозі” 
зазначено тісний зв’язок між гендерними, оцінними та кількісними параметрами в 
мові історичної української прози. У роботі, відповідно до класифікації 
В. Богуславського, характеристику зовнішності представлено трьома основними 
групами: оцінки загального враження сприйняття зовнішності людини, оцінки 
особи, оцінки деталей обличчя. Спостережено, що в текстах переважають оцінки 
зі знаком „+”, проте для створення негативних портретів автори використовують 
згрубілі лексеми.  

Подано класифікацію оцінки за такими семантичними ознаками, як-от: за 
описом рис характеру (лексеми: капосний, лютий, незговірливий, боязкий, 
амбітний); за звичками героя (п’яничка, мовчазний, поважний, чесний, відданий). 
Проте всі індивідуальні риси й деталі зовнішності, як, наприклад, риб’ячі очі 
осавула та його щупакова пащека (Ю. Мушкетик. У пастці), щоденний робочий 
одяг Сашка (П. Загребельний. Левине серце), стара сорочка, порваний сіренький 
светр, картузик з поламаним козирком, штанці такі коротенькі, що не 
закривають і кісточок, стоптані й викривлені черевики; м’який ласкавий пушок 
замість вуса, дівоча червінь щік молодого козака Тишка Миленького 
(Ю. Мушкетик. У пастці) не можуть бути безпосередньо співвіднесені із 
загальним портретом персонажа. Тобто створюються так звані номінативно-
оцінні опозиції: оцінки окремих рис героя – загальне враження від його 
зовнішності. 

У підрозділі 3.2 „Естетично-оцінний аспект текстів історичної прози” 
здійснено аналіз асоціативних засобів передачі оцінки. Подано класифікацію 
іменників на позначення географічних та дискретних понять: номени, що 
позначають географічні поняття; іменники – назви дискретних предметів: лексеми 
на позначення речей, фактів, які підлягають рахункові та набувають позитивного 
чи негативного забарвлення. Серед них виділяють: оцінні іменники – назви 
одиничних речей та процесів; оцінні іменники, що виникли внаслідок 
метафоричного, аксіологічного перенесення назв природних явищ; оцінні 
іменники, що позначають об’єкти; оцінні іменники, які визначають оцінку 
предмета за критерієм „більше/менше”. Серед оцінних лексем виділено дієслова, 
які мають значний аксіологічний потенціал, що чітко простежується в мовленні 
персонажів, у їх внутрішньому мовленні, у мові автора. Отже, до асоціативних 
засобів передавання оцінки належать такі оцінні лексеми: номени на визначення 
географічних понять, іменники, дієслова, прикметники, які створюють 
асоціативні, індивідуально-авторські синонімічні ряди, порівняльні конструкції. 
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У підрозділі 3.3 „Функція онімів: оцінний аспект” здійснено аналіз 
антропонімікону українських історичних романів зазначеного періоду. З’ясовано, 
що поширеними були прізвиська, які відображали особистісні якості героїв та 
проблеми, яких вони завдають оточенню. Наприклад: „Попереду йшов Лихо, що 
мав гострий зір, і ми з Бідою дозволили саме йому вести нас” (Я. Бакалець. Із 
сьомого дна). Простежено, що хресні імена замінювалися іменами батьків на -ін 
чи -ів, або іменником, що вказував на походження, зокрема -ич, -ович, -енко. Така 
форма імен несе позитивну оцінку. Наприклад: „І він знову торопко озирнувся на 
Вишняченка” (П. Панч. Гомоніла Україна). У текстах історичних романів 
натрапляємо і на композитні прізвиська, які несуть оцінну додаткову інформацію 
щодо персонажів. Наприклад: „Може і Нетудихата там гуляє, мій курінний” 
(П. Панч. Гомоніла Україна). Іноді запорожці давали дивні прізвиська, що 
передавали зовнішні риси: Лупиніс, Прілий, Голий, Кривоніс тощо. 

У прозі В. Шкляра виявлено імена, які відображають риси зовнішності, 
вчинки, при цьому автор подає і походження онімів: „Птіцин дрібно закліпав 
просльозілими очицями й потягся до сала, ніби хотів ще раз усім нагадати, що 
його дід мав прізвище Птах” (В. Шкляр. Чорний ворон). Констатовано, що 
нерідко імена не збігалися із зовнішнім виглядом, розумом людини, тому автори 
дають свої коментарі щодо імен персонажів. 

У досліджуваних текстах історичних романів установлено, що персонажі-
українці переважно іменуються українськими антропонімами (Захарко Драч, 
Мусій Шпичко та ін.); поляки – польськими (Щеньковський, Журавський); менше 
кількісно вживаються татарські антропоніми з частинками –ага, -бей, -мурза 
(Чаус-мурза, Іслам-Герей, Умарлі-ага); російські персонажі вказують не лише на 
їх ім’я, а й ім’я по батькові (цар Олександр Михайлович, царевич Дмитрій 
Олексійович); для аналогії згадуються і героїчні персонажі Давньої Греції і 
Давнього Риму (Ганнібал, Цезар, Повзаній, Мільтіад та ін.). 

Доведено, що в літературно-художній антропонімії історичних романів 
окресленого періоду широко використовуються дані про популярність окремих 
імен, динаміку національного імені, поширеність прізвищ на теренах України, 
нерідко обігруються народні звичаї та мотиви присвоєння імен та прізвиськ. 
Отже, вибір конкретних засобів для присвоєння певному персонажеві потрібних 
конотацій регламентується реальним ментальним антропонімійним узусом. 

У підрозділі 3.4 „Ментальні та лінгвоантропоцентричні чинники створення 
оцінних висловлювань в українській історичній прозі” конкретизовано зміст 
понять „менталітет”, „ментальність”. Менталітет розуміємо як особливість 
мислення народу, соціальної групи або індивіда, що виявляється в мові, культурі, 
поведінці. Ментальність тлумачимо як рівень розумового розвитку, 
інтелектуальні здібності. Виокремлено ментальні чинники: релігійні вірування 
українців, миролюбність, повага до своїх героїв, ставлення до землі як до 
Батьківщини-матері, волелюбність, толерантність щодо інших культур, релігій. 
Простежено, що в онімному просторі історичних романів автори інформують 
читача про географічні кордони України, про війни, які точилися в той час, про 
країни, з якими наша держава тісно співпрацювала. Виявлено певну особливість 
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оцінних висловлювань, які автори історичних творів передають через оцінку 
держав з використанням їх назв, аналіз культурних традицій, особливостей 
соціальних чинників. 

У четвертому розділі – „Текстотвірні функції оцінки в українській 
історичній прозі” – досліджено стилістичну та експресивну маркованість текстів 
історичної прози, емоційну функцію їх оцінної структури. З’ясовано, що текст є 
результатом авторського сприйняття навколишньої дійсності, а, отже, оцінне 
осмислення несе на собі експресивне забарвлення змісту: окремі висловлювання 
або й увесь текст позначені на шкалі оцінками добре/погано. У ході дослідження 
текстів історичних романів виявлено, що найбільша кількість оцінних мовних 
компонентів використовується для створення образу людини. 

У підрозділі 4.1 „Стилістична та експресивна маркованість оцінних 
висловлювань” з’ясовано, що в більшості аналізованих художніх текстах контекст 
має стилістичну багатоплановість, дозволяючи авторам досягнути кількох 
стилістичних ефектів одночасно. Закцентовано, що оцінка є історично і класово 
зумовленою. Проте вплив соціальних чинників на мову спричинює зміни в оцінці та 
оцінному ставленні – це сприйняття конкретних історичних подій різними 
соціальними прошарками населення. Установлено, що в художньому мовленні слова 
отримують конотативні семи з + чи – та стають оцінними. При цьому оцінні слова 
функціонують у тексті в переносному значенні. Використане в мовленні автора чи 
героя роману багатозначне слово вказує на оцінку дійсності цим персонажем. 

У підрозділі 4.2 „Емоційна функція оцінної структури текстів” з’ясовано, що 
проаналізовані в текстах одиниці здебільшого виражають оцінку: зовнішності, рис 
характеру, ставлення персонажів один до одного, ставлення до оточення, козацьких 
прізвиськ. Визначено, що оцінці підлягають частіше негативні риси. В 
аналізованих романах подано такі риси людини, які містять негативну оцінку: 
боягузтво, страх, злість, жорстокість, улесливість, заздрість; риси, що виражають 
позитивну оцінку: доброта, рішучість, сором’язливість, працьовитість, сором за 
свої вчинки та дії, балакучість. Вираження оцінки в ставленні персонажів один до 
одного: негативне (висміювання, презирство, неприязнь, грубе ставлення один до 
одного); позитивне (дружні відносини, вірність, співчуття). Установлено, що оцінка 
найчастіше виявляється в описі людини, її рис характеру, соціальних, естетичних, 
вікових, психологічних ознак, співвіднесення прізвиськ козаків з їх справами.  

Підрозділ 4.3 „Вербалізація релігійних символів в історичній прозі” 
підкреслює релігійність як одну з основних рис українця, оскільки віра в Бога 
властива українцям, що ми і спостерігаємо на прикладі текстів історичних 
прозових творів. Проаналізувавши джерельну базу дослідження, нами 
встановлено, що символіка кожного народу, зокрема й сакральна, є явищем 
глибоко національним, ментальним, яке дає змогу глибше зрозуміти через 
авторське бачення як історичні події, так і національні риси українського народу. 
У текстах романів виявлено такі слова-символи як-от: хрест, чудотворні ікони 
Божої Матері, Меч, Бог (Господь). Виділено основні текстотвірні функції оцінної 
лексики: створення образу епохи, створення образу персонажу, виділення 
тематичного ядра, функція розвитку сюжету. 
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ВИСНОВКИ  
 

Використовуючи в роботі термін „категорія оцінки”, розглядаємо його як 
універсальну філософсько-лінгвістичну категорію, що передає позитивну чи 
негативну оцінку навколишньої дійсності мовцем або читачем, яка формується за 
узусними чи індивідуальними критеріями, наявними у свідомості мовця (читача) 
й репрезентовані в частинах мови (повнозначних та аналітичних синтаксичних 
морфемах), вставних та вставлених конструкціях, прецедентних текстах, у 
мовленнєвих актах та аксіологічних категоріях.  

Методологічною базою дослідження послужила система філософських та 
лінгвістичних понять щодо категорії оцінки як загальнофілософської та 
лінгвістичної. Застосовані методи дослідження (описовий, суцільної вибірки, 
зіставний, метод побудови шкали оцінки, психолінгвістичного експерименту, 
контекстуальний та дистрибутивний аналізи) дали змогу встановити 
співвідношення між загальним та індивідуальним і виявити оцінні значення 
лексем, ужитих в історичній прозі, схарактеризувати тлумачення оцінки 
історичних подій сучасними авторами. 

Універсально-лінгвістичну категорію оцінки розглядали в дослідженнях із 
філософії мови, у синтаксичних та функційно-семантичних студіях. Аналіз 
логіко-філософських і теоретичних концепцій мисленнєвого поняття оцінки дав 
змогу тлумачити оцінку як об’єктивну властивість предметів та явищ довкілля 
відображатися у свідомості певної особи відповідно до норм сприйняття цього 
довкілля, і визначитися їй в глобальній системній кореляції „добре/погано” щодо 
оцінки історичних подій, персонажів та їх учинків. Розуміння оцінки базується на 
понятті „норма”, „нуль”, „еталон”, створюючи рамку оцінки: з нормою 
порівнюється річ, учинок, характер людини тощо. Оскільки оцінка має місце на 
оцінній шкалі, то всередині категорії оцінки виформовується ієрархія змістових 
опозицій, пов’язаних із концептуалізацією об’єктивно поліморфних оцінних 
властивостей речей, відображених у мовній семантиці. Класифікації оцінок 
побудовані на різних засадах, проте певним чином перетинаються. 

Розгляд оцінної лексики в історичних творах в антропоцентричному 
аспекті виявив, що великий корпус лексем характеризує людину – учасника 
історичних подій, експлікуючи етичні та естетичні оцінки. Оцінку 
класифікуємо за такими семантичними ознаками: за описом рис характеру 
персонажів історичних творів (визначаємо негативну та позитивну оцінку); за 
їх звичками; за релігійними поглядами. 

Здійснений аналіз дає підставу стверджувати, що для вираження загальної 
позитивної оцінки в мовленні персонажів історичних текстів автор вибирає 
здебільшого різні лексичні одиниці. Кількісно незначну групу в творах 
історичного спрямування становлять іменники на позначення географічних та 
дискретних понять. Оцінні іменники цієї групи виражають позитивну оцінку, 
метафоризуючись за подібністю розміру, форми тощо. Значний аксіологічний 
потенціал мають дієслівні лексеми. Вони вказують на суб’єктивну оцінку, яка 
чітко простежується в різних мовленнєвих ситуаціях, діях окремого індивіда або 
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соціуму загалом. Також репрезентують оцінку в історичних творах і власні назви. 
Саме ними дають оцінку фізичних чи духовних якостей людини, метафоризованої 
подібності її до певних істот чи предметів довкілля. 

На підставі проаналізованих художніх текстів можемо зробити висновки, що 
визначені нами засоби вираження категорії оцінки, а саме оцінні маркери, 
представлені прикметниками та іншими частинами мови, вставними та 
вставленими конструкціями, порівняльними зворотами, прецедентними текстами, 
релігійними символами тощо, широко представлені в українській історичній 
прозі. Оцінні одиниці допомагають описати ставлення персонажів та самого 
автора до зовнішніх подій, оцінити зовнішність персонажів та риси їх характеру, 
ставлення до своєї держави. 

Прикметники є основними маркерами оцінки в історичній прозі. З огляду на 
це твердження, а також на визначені класифікаційні типи оцінок в історичних 
романах прикметники схарактеризовано як оператори таких оцінок: 1) емоційної: 
приємний/неприємний; 2) естетичної: прекрасний/потворний; 3) етичної: 
моральний/аморальний; хороший/поганий; 4) сенсорної (гіркий/солодкий, 
твердий/м’який, приємний/неприємний); 5) кількісної (багато/мало). Значення 
прикметників відображають оцінне розуміння соціумом історичних подій та 
історичних героїв. 

Найсуттєвішою ознакою об’єкта дослідження – текстів історичної прози – є 
здатність суб’єкта описувати фрагменти навколишньої дійсності та ставлення до 
них автора чи інших учасників комунікативного акту. 

Ментальні особливості оцінки вказують на освіченість учасників історичного 
процесу, їх соціальний статус і визначають основні позитивні та негативні 
ментальні риси українського народу. Мова історичних романів через 
вербалізовані національно-культурні стереотипи відображає етнічне „я” авторів, 
їх сприймання зовнішнього світу та відтворення його у слові через ціннісні 
домінанти. Це забезпечує виконання трьох основних функцій історичних текстів: 
1) прагматичної – вплив на масову свідомість читача з метою визначити соціальні 
цінності народу та сформувати оцінне ставлення до історичних подій та 
персонажів; 2) емотивної – упевненість у правильному висвітленні фактів, опис 
символів, що несуть у собі великий емоційний заряд; 3) аксіологічної – передання 
власного ставлення до зображуваного, надання йому оцінки. 

У проаналізованих романах серед усіх оцінних засобів зафіксовано 
найбільше одиниць, співвідносних з оцінками образу людини. Детально 
дослідивши тексти художніх творів, ми, вслід за дослідниками, виокремили такі 
аспекти оцінки зовнішності людини: психологічний, екзистенційний, соціальний, 
віковий, емоційний, естетичний. У художніх текстах також виявляються ті чи ті 
риси характеру персонажів. Оцінці підлягають частіше негативні риси: люди 
вербалізують відхилення від норми, аби виправити їх. Аналізовані романи містять 
негативну оцінку таких рис людини: боягузтво, жорстокість, заздрість, 
підлабузництво. Позитивно письменники описують такі риси характеру 
персонажів: доброта, щирість, рішучість, сором’язливість тощо.  
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Оцінка в українській історичній прозі функціонує у двох формах: як 
загальна, подібна за використанням в інших текстах та інших функціональних 
стилях, та як специфічна для жанру історичного твору, оскільки саме тут 
найбільше виявляється ставлення автора та персонажів твору до історичних подій, 
історичних постатей та державних утворень, що сприяє більшому прагматичному 
спрямуванню оцінки та її впливу на читача. Гендерний чинник виявляється і в 
чоловічому, і в жіночому дискурсі. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в залученні 
соціолінгвістичних та психолінгвістичних методів у визначенні важливих 
історичних подій, розгляді аналізованого матеріалу в когнітивному аспекті, 
наприклад, у процесі дослідження таких концептів, як НЕПОКОРА, ОСУД тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця 
ХХ – початку ХХІ ст. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України, 
Чернівці, 2015. 

Дисертація є першим в українському мовознавстві дослідженням категорії 
оцінки в творах історичного жанру. У роботі уточнено класифікації оцінки, відомі 
в зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці; з’ясовано роль оцінних засобів у 
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створенні експресивного забарвлення художнього тексту; схарактеризовано 
засоби реалізації й інтенсифікації оцінного значення з урахуванням специфіки 
історичних текстів; виявлено маркери оцінки в українському історичному тексті; 
висвітлено текстотвірні характеристики оцінки в українських історичних романах 
останніх десятиліть. Розглянуто міждисциплінарні аспекти категорії оцінки. 
З’ясовано, що категорія оцінки простежується на кількох рівнях: лексико-
семантичному; морфологічному; синтаксичному.  

Ключові слова: цінності, оцінка, вербалізація, маркери, мова художньої 
прози, українська історична проза, ментальний аспект, художній стиль, 
лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники. 
 

АННОТАЦИЯ 
Крыщук В. Л. Вербализация оценки в украинской исторической прозе 

конца ХХ – начала ХХІ века. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича Министерства образования и науки 
Украины, Черновцы, 2015. 

Диссертация является первым в украинском языкознании исследованием 
категории оценки в произведениях исторического жанра. В работе уточнены 
классификации оценки, известные в зарубежной и отечественной лингвистике; 
выяснена роль оценочных средств в создании экспрессивной окраски 
художественного текста; охарактеризованы средства реализации и 
интенсификации оценочного значения с учетом специфики исторических текстов; 
обнаружены маркеры оценки в украинском историческом тексте; освещены 
текстообразующие характеристики оценки в украинских исторических романах 
последних десятилетий. Рассмотрены междисциплинарные аспекты категории 
оценки. Определено, что категория оценки прослеживается на нескольких 
уровнях: лексико-семантическом; морфологическом; синтаксическом. 

Ключевые слова: ценности, оценка, вербализация, маркеры, язык 
художественной прозы, украинская историческая проза, ментальный аспект, 
художественный стиль, лингвистические и экстралингвистические факторы. 
 

RESUME 
Kryshchuk V. L. Verbalization of Evaluation in Ukrainian Historic Prose of 

the End of the XX – Beginning of the XXI Centuries. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in philology, Speciality 10.02.01 – Ukrainian 

language. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ministry of Education 
and Science of Ukraine, Chernivtsi, 2015. 

The manuscript, offered to defense, is dedicated to the research of the peculiarities 
of verbalization of evaluation in Ukrainian historic prose of the end of the XX – 
beginning of the XXI centuries. 

The dissertation is the first in Ukrainian linguistics research of the evaluation 
verbalization in the genre of Ukrainian historical prose of the end of the XX – beginning 
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of the XXI century in linguo-culturological aspect. The conception of functional-
pragmatic parameters of evaluative lexical, metatextual and discursive means of 
valuation in historical prose works of the last decades proves the scientific novelty.  

To realize the goal and solve the tasks, set out in the research, complex methods of 
investigation have been used. In particular, descriptive and contrasting methods, the 
methods of quantitative calculations have been used. In the research the expanse of 
terminological notions „valuation”, „axiological and quantitative valuation”, „scaling of 
the valuation” has been cleared out; terminological field of the notion „marker” has 
been determined taking into consideration discrepancies, existing in the scientific 
literature; the scope of the term „discursive marker” has been grounded. The plan of the 
content (positive/negative) and the plan of expression (explicit/implicit) of the valuation 
has been determined; the intensificators of the valuation have been traced; the place of 
the valuation in the circle of adjacent notions: valuation        values / emotions / 
expressiveness / intensity / figurativeness / gradation / authorization has been cleared out.  

Basic theoretical foundations of the research of the valuation in philosophic-
psychological and linguistic aspects have been shown. In the course of the research 
classes of the words with unique formal and pragmatic abilities and high frequency of 
usage have been determined as markers of valuation, among them are: adjectives, 
adverbs, verbs, interjections, parenthetic and inserted constructions, precedented texts. 
Adjectives, as markers of valuation, which are the most frequent in the texts of 
historical prose of the circumscribed period, and which are the main carriers of the 
valuing vocabulary, have been singled out and analyzed. It is found out that the 
adjectives, when changing grammatical categories, acquire valuing meaning and 
express the measure of quality expression. The adjectives, as operators of such 
valuations (emotional, esthetic, sensorial, quantitative) have been characterized.  

The role of associative individual-authors’ elements in pragmatics of the studied 
texts has been ascertained. Linguistic means of creating portraits in historical prose, 
which express valuation of person’s appearance, valuation of strains of character, 
valuation of the features and valuation of the character’s habits have been determined. A 
close connection between gender, valuing and quantitative parameters in the language 
of historical Ukrainian prose of the end of the XX – beginning of the XXI century has 
been traced. In the course of the analysis of the studied texts the following aspects of 
valuation of person’s appearance have been singled out: existence, emotional, esthetic, 
psychological, social, age-specific.  

The analysis of anthroponymycon of historical novels has been done, its function, 
valuing aspect has been determined. For the first time mental aspect of valuation in 
historical prose works has been studied. The following mental factors have been singled 
out: religious beliefs of Ukrainians, peaceableness, respect for the heroes, love of 
freedom, attitude to the land as to the motherland, tolerance to other cultures, religions. 
It is found out that mental peculiarities of the valuation can reveal erudition of the 
participants of historical process, their social status and determine basic positive and 
negative mental features of Ukrainian people. Text forming functions of valuation in 
Ukrainian historical prose have been described. Stylistic and expressive marking of 
valuing utterances, emotional function of their valuing structure have been determined. 
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The researches of linguists as for denotative-significative meaning of the word have 
been studied, the interpretation of the notion „connotation” has been cleared out. It is 
established that connotation is the main means of realization in speech semantic 
category of valuation as one of the main categories of pragmatics.  

Analysis of the texts of Ukrainian historical prose of the end of the XX – beginning 
of the XXI century showed that the symbolism of every people, in particular sacral, – is a 
deeply national phenomenon, which allows more thoroughly understand through the 
author’s vision both historical events and national features of the Ukrainian people.  

The following text forming functions of valuing religious symbolic vocabulary 
have been generalized and determined: creating the image of epoch, creating the image 
of personage, function of extraction of thematic core, function of plot development.  

On the basis of the analyzed text material the following conclusions have been 
made. The valuation is expressed explicitly – through the words, word-combinations, 
utterances; implicitly – through imaginary units, realized at the level of thoughts. The 
valuation depends on the out-of-speech factors (situation, personages’ attitude to one 
another, author’s attitude to the personage). One of the most important factors, which 
influences the valuation of utterance, is discourse and context.  

Key words: values, evaluation, verbalization, markers, language of literary prose, 
Ukrainian historic prose, mental aspect, literary style, linguistic and extra-linguistic 
factors.  
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