
ВІДГУК

про дисертацію Г. А. Черненко «Аксіологічні пропозиційні структури в 

українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі України», подану 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальностей

Подана до захисту дисертація Г анни Анатоліївни Черненко 

«Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та російськомовному 

мас-медійному дискурсі України» істотним чином заповнює одну з ніш серед 

поки що явно недостатньо опрацьованих проблем мовознавчої україністики 

та русистики -  дослідження аксіологічних структур в обох цих мовах у 

загальних межах лінгвістичної когнітології та прагматики, тим більше на 

сучасному мовному матеріалі, який яскраво демонструє широкий комплекс 

структур різноманітної прагматичної спрямованості, зокрема засоби 

ідеологічного впливу на свідомість мовного соціуму, конструювання 

ідентичності, у тому числі в державно-політичному та національно- 

етнічному аспектах, явище мови ворожнечі (причому полюс «вони» при 

цьому міститься вже не «десь», як у радянському ідеологічному дискурсі, — 

за океаном і т. д., а тут же, у нас). Авторка цілком слушно зауважує, що 

«особливо гострою є потреба в таких розвідках у країнах колишнього СРСР, 

до яких належить і Україна» (с. 29). Мовноінформаційний публічний простір 

сучасної України, відзначає дослідниця, став своєрідним майданчиком 

змагань різних політичних і геополітичних сил за вплив на ціннісні 

соціально-політичні, ідеологічні, духовні, конфесійні, культурно-мовні 

системи суспільства. Тому слід констатувати, що тема пропонованої 

дисертації є, безперечно, цілком актуальною й важливою.

Об’єктом свого дисертаційного дослідження авторка обрала масиви 

аксіологічних пропозиційних структур, представлених у сучасних (це

10.02.01 -  українська мова і 10.02.02 -  російська мова 
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початок XXI ст.) українсько- та російськомовному мас-медійних дискурсах 

України, -  пропозиції, що відбивають результати аксіологічної категоризації 

суб’єктом-мовцем навколишнього світу в категоріях ДОБРЕ / ПОГАНО, 

сформульовані у вигляді предикатно-актантних структур з наявністю 

оцінюваного атрибута і знака оцінки. Метою дослідження поставлено 

розкриття когнітивних і прагматичних аспектів як формування, так і 

функціонування аксіологічних пропозиційних структур на обраному 

мовному матеріалі —  з особливою увагою до таких аксіологічно конотованих 

мовних явищ, як мовні оцінки, соціальні стереотипи, ідентичність, ціннісні 

конфлікти, мова ворожнечі тощо.

Дисертація базується на великому фактичному матеріалі, дібраному з 

українсько- та російськомовних мас-медійних дискурсів, із залученням також 

наукових, науково-методичних текстів і текстів художньої літератури (для 

висновків про широту вияву, системність та універсальність спостережених 

закономірностей), —  у цілому це понад 50 000 мікроконтекстів, а також дані 

двох проведених експертних опитувань. Вона спирається на надійну 

методологічну базу, свідчить про глибоку обізнаність авторки з відповідною 

літературою в рамках обраної проблематики, відзначається композиційною 

стрункістю, обґрунтованістю своїх положень і висновків.

Новизна рецензованої дисертації Г. А. Черненко полягає в тому, що в 

ній уперше в мовознавчій україністиці та русистиці подано широку й 

достатньо повну, комплексну картину формування і функціонування в 

сучасних українсько- й російськомовному мас-медійних дискурсах України 

(як окремо для кожного з них, так і в їх зіставленні) аксіологічних 

пропозиційних структур різного змістово-прагматичного характеру. У 

дисертації розроблено метод аксіологічного динамічного моделювання для 

опису мовних цінностей суспільства (у вигляді аксіологічної пропозиційної 

структури, варіантів її реалізації та можливих способів інтерпретації), 

визначено характер цінностей як об’єктів лінгвокогнітивного та 

лінгвопрагматичного дослідження. Запропоновано оптимальні способи



з

систематизації ціннісних концептів — з виділенням субординатного, 

базового та суперординатного їх рівнів, подано 49 актуалізованих ціннісних 

концептів: альтруїзм, визнання, відповідальність, впевненість, гідність, 

демократичність, законність, здоров’я, істинність, креативність, любов, 

моральність, патріотизм, професійність, релігійність, родина, успіх та ін. 

Досить переконливо розкрито онтологію й описано структуру ціннісного 

концепту та мовної оцінки як варіантів реалізації пропозиційного ціннісного 

фрейму. Достатньо повно схарактеризовано впливи мовних оцінок на 

системи цінностей адресата; виділено ряд цінностетвірних мовно- 

когнітивних моделей з їхніми підмоделями. Привертають також увагу 

виділені різновиди дискурсивних проекцій аксіологічного конфлікту. У 

дисертації відзначається, що в сучасних українсько- й російськомовному мас- 

медійних дискурсах для залагодження аксіологічних конфліктів 

застосовують три основні стратегії: кооперативну, уникання та силову. У 

дисертації впроваджено також методику аксіологічної лінгводеконструкції 

дискримінаційних ціннісних об’єктів, призначенням якої є послаблення або й 

повне руйнування предикативного зв’язку між ідентичнісним атрибутом і 

знаком оцінки. Запропоновано, таким чином, новий напрям 

лінгвокогнітивних та лінгвопрагматичних досліджень і розроблено та 

впроваджено ряд нових методик для його реалізації.

Матеріал дослідження розподілено в дисертації на п’ять основних 

розділів: «Методологічні основи лінгвістичного дослідження цінностей з 

позицій суб’єктивізму», «Мовна оцінка та її вплив на формування 

аксіологічних структур у концептуальній системі адресата», «Мовно- 

когнітивні моделі формування ціннісних концептів», «Аксіологічна 

стохастичність у тексті: її обмеження та відновлення», «Аксіологічне 

конструювання соціальної ідентичності та мова ворожнечі в інформаційному 

просторі України». Не спиняючись докладно на розкритті змісту кожного з 

них (це достатньо вичерпно зроблено, зокрема, в авторефераті дисертації),



хотілося б привернути увагу до окремих положень і висновків дисертації, що 

викликають особливе зацікавлення.

Так, авторка достатньо переконливо доводить потребу у використанні в 

мовознавчих дослідженнях терміна «концепт» на позначення результатів 

аксіологічної категоризації людиною світу з огляду на наявну в ньому 

«культурно-історичну та суб’єктивно-психологічну зумовленість», чого не 

містить у собі термін «поняття» (не секрет, що протягом останніх 30-40 років 

«концепт» став уже використовуватися часто некритично і неадекватно, 

уживаючись просто як модне квазінаукове слівце). За терміном «поняття» 

вона пропонує зберегти функцію конвенціалізованого інваріантного 

семантичного компонента концептів, який забезпечує взаєморозуміння між 

членами мовної спільноти (с. 61-80). За своїм походженням, пише 

дисертантка, усі концепти є ціннісними, оскільки об’єктом концептуалізації 

стає лише те, що потрапляє до сфери інтересів суб’єкта. Однак з часом 

ціннісний компонент тих чи інших концептів може втрачатися (див., 

наприклад, с. 86-98, 406^-07 ).

Цілком обґрунтовано стверджуючи, що мінімальне ядро структури 

ціннісного концепту становлять два компоненти: денотативний, 

співвідносний з певним позначуваним об’єктом або його атрибутом, і 

конотативний —  знак оцінки, співвідносний з внутрішнім ставленням 

суб’єкта до цього об’єкта або його атрибута, авторка наголошує, що ці 

компоненти пов’язані між собою предикативним зв’язком, де знак оцінки 

відіграє роль аксіологічного предиката (с. 408).

Багатий і цікавий мовний матеріал міститься, зокрема, в тих 

підрозділах дисертації, де йдеться про різні вияви мовної дискримінації 

об’єктів номінації в обох описуваних мовах —  за статтю, расою і 

національністю, соціальною належністю, віком, зовнішнім виглядом, 

розумовими особливостями та ін. (с. 378-397 та ін.). Так, авторка привертає 

увагу до того факту, що в пострадянській Україні у ставленні до певної 

категорії літніх людей, значна частина життя яких минула ще в радянські



часи, принцип мовної геронтофобії, тобто дискримінації цих людей за віком, 

може поєднуватися із соціальною їх дискримінацією, оскільки вони досить 

часто виявляють ностальгію за Радянським Союзом, -  це висловлення на 

зразок: «Совєцьким нині ніхто себе не називає. Хіба що жебраки- 

пенсіонери», «Бабушки и дедушки, усиленно ностальгирующие по совку» (с. 

385-390).

Уважне ставлення дослідниці як до самої описуваної соціальної 

дійсності, так і до відповідних мовних фактів, її вдумливий підхід до 

спостережень за ними виявляються навіть у побічних, здавалося б, 

зауваженнях щодо окремих, здавалося б, випадків. Так, аналізуючи різні 

вияви соціальної дискримінації, авторка привертає нашу увагу до такого 

відомого факту: прийнято вважати, що Катерина з відомої поеми Тараса 

Шевченка -  це жертва передусім російського солдата, який її збезчестив, але 

не поміченим при цьому лишається та обставина, що бездомними й 

жебраками вони з сином стали безпосередньо з волі батьків-селян, що, 

керуючись неписаном кодексом честі їхнього соціального середовища, 

вигнали їх з дому (с. 384).

Достовірність положень і висновків рецензованої дисертації 

забезпечена достатнім мовним матеріалом, дібраним для аналізу, надійною 

методологічною базою дослідження, уважністю й скрупульозністю самого 

аналізу.

Даючи високу оцінку проробленій роботі, положенням і висновкам 

докторської дисертації Г. А. Черненко, хотілося б водночас спинитися на 

деяких її місцях, на окремих положеннях, які викликають у рецензента 

бажання подискутувати або свідчать, можливо, про недостатньо уважний 

підхід авторки до аналізу тих чи інших мовних явищ.

1. Насамперед це стосується надто вже ускладненого, як видається, 

вибору авторкою своєї загальнометодологічної позиції, свого вихідного 

методологічного пункту в дослідженні обраного об’єкта. Констатуючи 

наявність у поглядах своїх попередників на природу суспільних цінностей



об’єктивістських теорій, що передбачають існування цінностей у реальному 

світі поза свідомістю суб’єкта, і теорій суб’єктивістських, згідно з якими 

цінності є результатом аксіологічної класифікації світу з боку суб’єкта, Г. А. 

Черненко стає на останню позицію, хоча й поєднуючи в її межах суб’єктно- 

соціальну й суб’єктно-персональну теорії (див., наприклад, с. 405-406). 

Думається, однак, що варто не протиставляти -  як цілком несумісні між 

собою -  обидва ці підходи до формування в свідомості й, відповідно, до 

формулювання в мові категорії цінностей за принципом «або...або», а 

поєднувати їх за принципом «і...і». Якщо наша свідомість, згідно з відомим 

афористичним формулюванням (уже не має значення, хто був його автором, 

оскільки це визначення широко використовується й дотепер), —  це 

суб’єктивний образ об’єктивного світу, то й система ціннісних концептів, яка 

формується в надрах свідомості суб’єкта, не може бути нічим іншим, як 

таким же комплексом суб’єктивних зліпків, відповідно організованих і 

систематизованих, з об’єктивного світу.

2. Не завжди достатньо диференційованим, як і не завжди достатньо 

повним, видається підхід дослідниці до аналізу комплексу ціннісних 

концептів у мовних дискурсах сьогоднішньої України. Недостатня 

диференційованість у підходах до конкретного змісту різних оцінних 

позначень, здавалося б, того самого референта призводить до того, що під 

розряд мовних явищ, що демонструють суперечність між різними оцінними 

знаками того самого концепту, включено, зокрема, й такий зразок, як 

демократія (зі знаком «добре») і рос. дерьмократия (зі знаком «погано»): 

перед нами, звичайно, не різні розуміння поняття демократії, а демонстрація 

наявності в нашому суспільстві справжньої демократії і «ніби демократії», 

яка може маскуватися під цією ж назвою. У переліку тих 49 актуалізованих 

ціннісних концептів, про який уже було сказано, відсутні, зокрема, концепт 

НАЦІЯ, надзвичайно, як відомо, важливий для українськомовного 

національно-державницького дискурсу, і дуже також актуальний тепер 

концепт [умовна] ЄВРОПА.
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3. Концепт [український] ПАТРІОТИЗМ імпліцитно розглядається 

чомусь тільки в межах українськомовного дискурсу (див., наприклад, с. 205), 

і навіть стверджується, що його зафіксовано тільки в одній українськомовній 

газеті, хоча в інших підрозділах дисертації, з одного боку, цілком слушно 

підкреслюється, що «для сучасної України актуальною є аксіологічна 

лінгводеконструкція засобів конструювання національної української 

ідентичності», а з другого боку, наводяться висловлювання -  уривки з різних 

дискусій, де їх учасники -  очевидно, що якщо не всі з них російськомовні в 

побуті, то вже всі явно шанувальники російської мови та культури, 

виступають із заявами на зразок: «Я патриот Украиньї -  и я говорю на 

русском язьіке» (с. 301, пор. також с. 321), «Я хоч і люблю Висоцького і Цоя, 

але з 2015 року в АТО» (с. 296; див також с. 285, 292-300). Питання щодо 

комплексу невід’ємних ознак українського, як, зрештою, й будь-якого 

іншого, патріотизму, звичайно, складне, неоднозначне, і користування -  як 

основною -  саме українською мовою є при цьому далеко не останньою 

ознакою за ступенем важливості, однак, як відомо, поряд з патріотизмом, що 

його можна охарактеризувати як національно-державний, може існувати й 

патріотизм політико-державний.

4. Деякі узагальнення, зроблені в дисертації, видаються надто 

категоричними. Так, не зовсім зрозуміло, як трактувати таке, наприклад, 

місце: «На початку XXI сторіччя в країнах колишнього СРСР, зокрема в 

Україні, цінності та їх трансформації вимагають посиленої дослідницької 

уваги з огляду на кризову (? -  О. Т.) соціально-політичну та ідеологічну 

ситуацію» (с. 405). Або такий висновок: «За нашими спостереженнями, 

таким, що формується, можна вважати негативний стереотип чоловіка в 

східнослов’янській лінгвокультурі», зроблений на підставі оцінних суджень 

(з боку жінок) на зразок «Мужчиньї стали другими — боящимися 

ответственности. Как командовать — здесь все мастаки, а как помочь жене

— здесь мужчиньї и не видно. Еще, может, и спрячется за жену» (с. 394). 

Безперечно, образ чоловіка на оцінній шкалі сучасного європейського



суспільства вже не такий, як це було ще в першій половині минулого 

століття. Соціальна роль жінки тепер значно виросла, і природно, що зростає 

і її критичне ставлення до представників протилежної статі, які досі 

домінували поза сферами домашнього побуту. Але точніше тут, мабуть, 

варто було б констатувати, що в плані формування комплексу негативних 

стереотипів образ чоловіка виявляє тенденцію до того, щоб «вирівнятися» з 

образом жінки із уже сформованим задовго до цього, хоча й за іншими 

ознаками, набором своїх негативних стереотипів. А щодо наявності особливо 

різких негативних оцінок соціальних ролей, як і моральних якостей, 

сучасного чоловіка з боку жінок, то не слід при цьому забувати й такого 

відомого полемічного принципу: щоб виправити палицю, треба її перегнути в 

протилежний бік.

5. Зіставлення української і російської мовних картин (саме 

зіставлення, а не паралельне їх демонстрування) хотілося б бачити повнішим, 

хоча, з іншого боку, безперечним є й те, що та російська мова, яка 

функціонує в Україні, виявляє далеко не такі розходження з українською 

мовою, зокрема, за культурним і оцінним параметрами, закладеними в ній, як 

російська мова в межах метрополії (це стосується, зокрема, відмінностей у 

використанні займенників ти і ви / ти  і вьі як засобів мовного етикету: с. 

347-356).

6. Привертають увагу також деякі випадки, що їх інакше як 

неуважністю авторки пояснити важко. Це, наприклад, тавтологічне 

тлумачення одного з основних понять дисертації: «У мовознавстві цінності 

тлумачать .. як ціннісні настанови особистості» (с. 2), «Аксіологічна 

пропозиційна структура -  це структура аксіологічного пропозиційного 

фрейму» (с. 405); до фоносемантичних мовних засобів експресивності, поряд 

з цілком зрозумілим, наприклад, фіфа, віднесено й такі випадки, як гидота, 

рос. стибрить (с. 263-265); серед персонажів нібито українського фольклору 

згадано й такого собі Чахлика Невмирущого (с. 384). Функціонування 

пейоративного оцінного вислову собача мова чомусь приписано тільки



українській мові — у застосуванні до російської мови (с. 358), хоча він виник 

свого часу (уже понад століття тому) саме в російській мові (собачья мова, 

собачий язьік) — щодо української мови і продовжує використовуватися в 

ній дотепер.

7. Оперування спеціальною й, слід відзначити, досить складною навіть 

на загальному фоні метамови сучасної лінгвістики термінологією в 

дисертації в цілому слід визнати цілком адекватним. Відзначимо, однак, такі 

моменти: а) у значенні відповідної мовної одиниці синтаксичного рівня 

авторка оперує терміном «висловлювання» замість уже усталеного в 

українському мовознавстві «висловлення»; б) у дисертації послідовно 

використовується термін цінніснотвірний — у значенні «який утворює 

цінності», хоча, оскільки перша основа в такому композиті покликана 

виражати значення об’єкта щодо дії, вираженої в другій основі, тут мала б 

стояти форма непрямого відмінка іменника цінність (а не прикметника 

ціннісний чи прислівник ціннісно): цінностетвірний, пор., наприклад, 

життєствердний (не життєвоствердний), картоплесаджальний і под.; в) 

слово «дискурс» у назві дисертації краще було б, очевидно, подати у формі 

множини: « ...в  українсько- та російськомовному мас-медійних дискурсах 

України».

Висловлені зауваження не можуть, звичайно, вплинути на загальну 

високу оцінку рецензованого дисертаційного дослідження. Дисертація Г. А. 

Черненко «Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та 

російськомовному мас-медійному дискурсі України» є цілком завершеною і 

самостійною науковою працею, актуальною за своєю проблематикою, 

відзначається безперечною науковою новизною, має істотне теоретичне і 

практичне значення як для україністики та русистики, так і ширше — для 

теорії мови. Публікації за темою дисертації Г. А. Черненко та її автореферат 

є цілком достатнім і повним розкриттям її положень та висновків.

Науковий рівень рецензованої дисертації Г. А. Черненко «Аксіологічні 

пропозиційні структури в українсько- та російськомовному мас-медійному

9



дискурсі України» дає підстави вважати, що вона цілком відповідає вимогам, 

що ставляться перед науковими працями такого жанру, зокрема вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 та № 1159 від 

30.12.2015, і може бути достатньою підставою для присудження її авторові 

наукового ступеня доктора філологічних наук за обраними спеціальностями

-  10.02.01 -  українська мова і 10.02.02 -  російська мова.

О. О. Тараненко,

член-кореспондент НАН України, 

доктор філологічних наук, професор, 

завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства 
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Відгук

офіційного опонента про дисертацію 

Черненко Ганни Анатоліївни 

«Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та

російськомовному мас-медійному дискурсі України», поданої до захисту 

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальностями 10.02.01 -  українська мова, 10.02.02 -  російська мова

Сучасна лінгвістика характеризується давнім інтересом до 

аксіологічних проблем, пов’язаних із мовою (Н. Арутюнова, А. Вежбиць.;а, 

Т. Вільчинська, О. Вольф, І. Голубовська, В. Карасик, Т. Космеда, 

Т. Маркелова, Г. Слишкін, Г. Солганік, О. Тараненко, В. Телія та ін.), проте 

такі питання, як ідеологічний вплив мовних засобів на свідомість, 

дискримінаційні дискурсивні практики, мова ворожнечі, ще потребують 

докладного вивчення.

Вибір для аналізу аксіологічних пропозиційних структур в українсько- 

та російськомовних мас-медійних текстах, за словами дослідниці, був 

зумовлений значною мірою запитом на переосмислення тоталітарного 

минулого, коли активно використовувалися засоби мовної пропаганди, 

штучного конструювання так званої радянської тотожності за рахунок 

національних ідентичностей, та на формування нових цінностей на 

пострадянських теренах, зокрема й в Україні, інформаційний простір якої 

став «своєрідним майданчиком змагань» за вплив на ціннісну систему 

суспільства.

Розвиток лінгвістичної парадигми на зламі ХХ-ХХІ століть, що 

виявився в накопиченні знань з аксіології, когнітології, лінгвокультурологіі, 

комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвоконцептології та інших 

мовознавчих галузей, дає змогу розглядати задекларовані структури в 

широкому міждисциплінарному контексті. Тому вважаємо, що дисертація 

Ганни Анатоліївни Черненко, спрямована на дослідження аксіологічних
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пропозиційних структур не в статиці, а в динаміці, виконана на матеріалі 

українсько- і російськомовних мас-медійних текстів, є актуальною і 

своєчасною, зорієнтованою на новітні мовознавчі концепції, здійсненою на 

основі комплексної методики, що поглиблює наукові уявлення про 

досліджувані структури та заповнює відповідну нішу в сучасній лінгвістиці.

Заслуговує схвалення те, що рецензована праця відповідає тематиці 

науково-дослідної роботи Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка №16 БФ044-01 «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог», затвердженої Міністерством освіти і 

науки України.

Мета роботи полягала в розкритті когнітивних і прагматичних аспектів 

(в руслі яких передусім і виконувалося дисертаційне дослідження) 

формування, функціонування й трансформації аксіологічних пропозиційних 

структур в українському та російському мас-медійному дискурсі, а 

оптимальні шляхи її вирішення було конкретизовано в дев’яти завданнях.

Наукову достовірність результатів дисертаційної праці забезпечили 

коректне використання уже відомих методів, серед яких і загальнонаукові, і 

фахові, і власноруч розроблені та пристосовані до дослідницьких потреб, як- 

от метод аксіологічного динамічного моделювання процесів і результатів 

оцінної категоризації у вигляді вербалізованої аксіологічної пропозиційної 

фреймової структури, методи критичного дискурс-аналізу та аксіологічної 

лінгводеконструкції, доповнений лінгвістичними методами контент-аналіз, а 

також великий обсяг фактичного матеріалу (понад 50 000 мікроконтекстів з 

аксіологічними структурами на хронологічному зрізі від 2001 до 2018 року та 

матеріали анкет двох експертних опитувань), що дало змогу авторці 

аргументовано і системно підтверджувати власні спостереження 

достовірними ілюстраціями. Зазначимо, що всебічно і повно представлено в 

роботі теоретико-методологічну основу дослідження (наукові та науково- 

методичні праці з лінгвістики і суміжних дисциплін, лексикографічні



джерела, великий обсяг мовно-мовленнєвого матеріалу), що дозволило 

зробити висновок про універсальність виявлених закономірностей.

Незаперечною слід визнати наукову новизну опонованої дисертації. 

Саме застосування адекватної до поставлених завдань методики забезпечило 

отримання нових фактів, широко представлених у новизні роботи. Передусім 

це послідовна реалізація на практиці принципу суб’єктивізму, коли 

аксіологічні пропозиційні структури подаються як стохастичні (ймовірнісні) і 

залежні від особливостей суб’єкта, місця, часу й інших обставин, за яких 

здійснюється аксіологічна категоризація, а мовно-когнітивні цінніснотвірні 

моделі описуються у вигляді парадигми декількох можливих варіантів. Щодо 

мовленнєвого впливу, то він розглядається як такий, що не обов’язково 

досягає свого результату.

Цінність представленого дослідження засвідчена теоретичним і 

практичним значенням. Перше визначається його внеском у розбудову 

нових положень, розглянутих в інтердисциплінарному аспекті, в галузях 

аксіологічної і когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології, 

лінгвокультурології, прагмалінгвістики, соціолінгвістики, медіалінгвістики 

та ін. Дисертанткою запропоновано й апробовано нові методи 

(аксіологічного динамічного моделювання та аксіологічної 

лінгводеконструкції), що дозволяє застосувати уніфікований підхід до 

вивчення різнопланових аксіологічно забарвлених дискурсивних явищ, як-от 

конструювання ідентичності, мова ворожнечі, аксіологічні конфлікти тощо. З 

іншого боку, було продемонстровано суб’єктивний характер аксіологічної 

категоризації світу та розроблено з урахуванням природи мовного конфлікту 

в Україні таку стратегію розв’язання ціннісних конфліктів, як аксіологічне 

вирівнювання. Щодо практичного значення роботи, то воно випливає з 

можливості застосування її результатів при укладанні підручників, 

посібників із загального мовознавства, когнітивної і комунікативної 

лінгвістики, прагмалінгвістики, соціолінгвістики, філософії мови та ін., під



час читання відповідних курсів, у лексикографічній практиці, а також у 

практиці соціолінгвістичних і психолінгвістичних досліджень.

Дисертація обсягом 513 сторінок складається зі вступу, п’яти розділів 

основної частини з висновками до кожного з них, загальних висновків, 

списків використаних джерел і літератури, переліків умовних скорочень і 

позначень та трьох додатків.

У вступі, як і належить, обґрунтовано актуальність теми, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, 

методи, окреслено наукову новизну, вказано матеріал, теоретичне і 

практичне значення роботи, зазначено її структуру, апробацію дослідницьких 

результатів.

Основна частина рецензованої праці складається з п’яти розділів, які 

відтворюють авторську наукову концепцію, спрямовану на висвітлення та 

переосмислення базових для задекларованої теми термінів, категорій, понять.

Перший розділ «Методологічні основи лінгвістичного дослідженні я 

цінностей із позицій суб’єктивізму» (с. 40-134) присвячено з’ясуванню 

епістемологічного, онтологічного та термінологічного статусу цінностей у 

лінгвістичній науковій парадигмі, що дозволило дисертантці обґрунтувати 

термінологічний апарат, зокрема, вмотивувати використання термінів 

«цінність», «ціннісний концепт», «фреймова пропозиційна структура», 

«дискурс-аналіз» та ін.

Усі п’ять підрозділів характеризуються вичерпністю аналізу 

представлених положень. У цьому плані привертає увагу третій підрозділ, у 

якому Г. А. Черненко зіставляє терміни «поняття» і «концепт», логічно 

доводячи, що для реалізації когнітивного підходу до вивчення цінностей як 

таких, що поєднують суб’єктно-персональну та суб’єктно-соціальну природу, 

більше підходить останній із них (с. 81). Схвально, що дослідниця чимало 

уваги зосереджує саме на тлумаченні поняття з позицій діалектичного 

матеріалізму.



Імпонує, як дисертантка пояснює, чому використовує терміносполуку 

«ціннісний концепт», а не «оцінний концепт», оскільки перша, на її думку, 

висвітлює і суб’єктивний, і об’єктивний аспекти аксіологічної категоризації, 

а також охоплює процес і результат цієї категоризації, тоді як друга 

передбачає лише, що «хтось оцінює» (с. 92); або чому послуговується в 

роботі уже апробованими ціннісними системами (А. Маслоу та Ш. Шварца), 

бо це, по-перше, дасть змогу не збільшувати кількості подібних систем, по- 

друге, спростить використання отриманих результатів фахівцями- 

аксіологами в інших наукових галузях, нарешті, забезпечить аксіологічні 

дослідження різних дискурсів спільним знаменником -  tertium comparationis 

(с. 120); або ж як вона умотивовує науковий інтерес саме до негативних 

ціннісних концептів, які, за її словами, разом із позитивними утворюють 

асиметричну систему: якщо позитивні цінності є немаркованими, то 

негативні -  марковані, тому позитивне сприймається як норма, а негативне 

потребує коментарів (с. 126-127).

Г. А. Черненко переконливо доводить, що модель ціннісного концепту, 

обов’язковими компонентами якої будуть суб’єкт оцінки, предикат думки, 

об’єкт -  оцінюваний атрибут, знак оцінки (схематичне зображення S Рг 

думки [Atr Р1]), можна кваліфікувати як пропозиційний фрейм (с. 125).

Щодо побажань, то видається доцільним, умотивовуючи використання 

терміносполуки «ціннісний концепт», згадати також ті різновиди концептів, 

що тісно корелюють із вказаним, як-от емоційні, етичні, образні, модально- 

оцінні, когнітивно-оцінні, концепти суб’єктивної оцінки.

Другий розділ дисертації «Мовна оцінка та її вплив на формування 

аксіологічних структур у концептуальній системі адресата» (с. 135-176) 

демонструє розгорнутий виклад проблеми вивчення мовної оцінки, 

розглянутої у співвідношенні зі структурою ціннісного концепту й оцінного 

фрейму. Спираючись на структурні моделі мовної оцінки, запропоновані у 

свій час О. Івіним, О. Вольф, Т. Космедою, Г. А. Черненко презентує 

трирівневу структуру (схему), яку тлумачить ще як оцінний пропозиційний



фрейм, в якій третій рівень -  модальна (аксіологічна) рамка [Atr Р1] 

відтворює ціннісний концепт. Дослідниця ґрунтовно аналізує співвіднесені зі 

структурними компонентами мовної оцінки такі вектори мовленнєвого 

впливу оцінного висловлювання, як «предикат думки», «суб’єкт оцінки», 

«об’єкт оцінки», «предикат оцінки», а лінгвалізовану фреймову структуру 

пропонує позначати терміном «семантична синтагма» (с. 140).

Аналіз українськомовних та російськомовних періодичних видань 

України, представлений у цьому розділі, підтвердив важливість 

прагматичного потенціалу мас-медійних текстів, засвідчив інтерес не стільки 

до кількісного, скільки до «якісного аспекту контент-аналізу, на якому 

найдоречніше виглядає застосування лінгвістичних методів», презентованого 

в описах ціннісних концептів трьома етапами -  визначення досліджуваних 

одиниць, їхня каталогізація та розпізнавання в тексті (с. 161).

Імпонує докладно схарактеризоване в одному з підрозділів поняття 

комунікативної мімікрії як засобу впливу на співрозмовника (с. 156-159). 

Позитиву додають також представлені таблиці, які демонструють результати 

порівняльного контент-аналізу друкованих видань України за 2003 p., що 

засвідчує схильність суспільства більшою мірою сприймали 

індивідуалістські цінності, ніж колективістські, проте не зафіксовує якихось 

помітних відмінностей у специфіці критеріїв та аксіологічних знаків мовної 

оцінки між російськомовними та українськомовними виданнями (с. 170-172).

На особливу увагу заслуговує третій розділ «Мовно-когнітивні моделі 

формування ціннісних концептів» (с. 177-276), який справляє позитивне 

враження передусім завдяки багатому ілюстративному матеріалу. Дослідниця 

робить висновок про медіатизацію сучасного суспільства (с. 179), пропагує 

думку про необхідність дослідження аксіологічних структур не в статиці, а в 

динаміці (с. 188), формування ціннісних концептів тлумачить як 

інтерпретаційну діяльність, зумовлену індивідуальними характеристиками 

реципієнта. Щоб з ’ясувати процеси формування, актуалізації або 

руйнування, трансформації ціннісних концептів, Г. А. Черненко вводить



поняття мовно-когнітивної цінніснотвірної моделі та за результатами аналізу 

українсько- та російськомовних мас-медійних текстів окреслює шість таких 

моделей: каузативну, телеологічну, релятивну, коатрибутивну, експлікаційну 

та деонтологічну, яка охоплює дві похідні субмоделі -  спонукальну і 

кваліфікативну. Дослідження вказаних моделей засвідчило їхню 

стохастичність, поліпредикативність та ізоморфізм аксіологічних 

пропозиційних структур, виражених мовними засобами різних рівнів.

Певної корекції потребують, на наш погляд, окремі моменти в 

характеристиці експлікаційної моделі, зокрема, лексико-семантичні засоби 

представлені все-таки метафоризацією, а не метафорою (с. 266), лапки- 

конотограми як експресивний засіб доцільно розглядати окремо, як це і 

зроблено в роботі (с. 269), але по-іншому подано у висновках (с. 271 і с. 276).

Істотні наукові результати, представлені в четвертому розділі 

«Аксіологічна стохастичність у тексті: її обмеження та відновлення» 

(с. 277-337), можна окреслити такими положеннями: було розкрито поняття 

аксіологічного конфлікту як вияву стохастичності (ймовірності) 

аксіологічних пропозиційних структур, описано його дискурсивні проекції та 

стратегії розв’язання. Дисертанткою було виявлено чотири кооперативні 

стратегії розв’язання аксіологічних конфліктів, які вона об’єднала під назвою 

«аксіологічне вирівнювання» (с. 291), та дві некооперативні, як-от уникання і 

силові, що полягають в обмеженні аксіологічної стохастичності (с. 305). 

Результати проведеного експертного опитування стали підставою для 

важливого висновку, що, використовуючи стратегії аксіологічного 

вирівнювання, можна зняти питання про державний статус російської мови 

(с. 305). Цілком умотивованим на позначення засобів відповідного 

обмеження виглядає запропоноване Г. А. Черненко модифіковане поняття 

«аксіологічне інтерпретаційне рамкування» (від «семіотична рамка»

Н. Слухай), що включає позатекстові і текстові засоби, докладно 

проаналізовані в підрозділі 4.2.2 (с. 307-327).



Водночас окремі положення спонукають до роздумів, наприклад, чи 

достатньо стратегій аксіологічного вирівнювання для розв’язання мовного 

конфлікту в Україні після 2004-2005 р. (межі охоплені експертним 

опитуванням) і чи спостерігається зміна стратегій вирішення цього конфлікту 

сьогодні.

Нарешті, п’ятий розділ «Аксіологічне конструювання соціальної 

ідентичності та мова ворожнечі в інформаційному просторі України»

(с. 338-404) демонструє розгорнутий виклад проблеми аксіологізації 

ідентичності, супутним для якої є явище стереотипізації -  забезпечення 

негативних чи позитивних уявлень про певну спільноту, що передбачає 

утворення дискримінаційних оцінних концептів, або соціальних стереотипів.

Дисертанткою розглянуто вісім дискримінаційних комунікативних 

стратегій та основні лексико-фразеологічні й граматичні засоби вербалізації 

дискримінаційних ціннісних концептів, які разом утворюють так звану мову 

ворожнечі (с. 356). Не зовсім переконливим, проте, виглядає тлумачення 

мовних засобів вираження упередженого ставлення на зразок сексизмів, 

ейджизмів, расизмів, класизмів, локалізмів та под. як різновидів мови 

ворожнечі (с. 356-363).

Натомість важливими видаються спостереження, що стосуються 

лінгводеконструкції дискримінаційних ціннісних концептів, передусім через 

спростування їхньої структури шляхом заперечення зв’язків між 

компонентами. Імпонує докладний аналіз такого поширеного, але часто 

неусвідомленого, за спостереженнями Г. А. Черненко, засобу вираженим 

дискримінаційних ціннісних концептів та вербалізації дискримінаційних 

комунікативних стратегій, як займенникова дихотомія другої особи «ти - 

Ви» (с. 347-356).

До роздумів спонукає матеріал, безперечно, важливий у плані 

аксіологічної деконструкції засобів конструювання національної українсько'; 

ідентичності, засвідчений творами російськомовного українця (за 

національністю) О. Бузини, який послідовно негативує та редукує українську



ідентичність, та україномовного росіянина (за національністю) Ю. Макарова, 

котрий, навпаки, оцінює її позитивно.

Загалом високо оцінюємо дисертаційну працю в аспекті систематизації 

і паспортизації матеріалу. Усі сегменти аналізу характеризуються повнотою і 

вичерпністю. Логічність композиції дисертації Г. А. Черненко демонструє 

перехід від загальних проблем до їх конкретних реалізацій в українсько- та 

російськомовному мас-медійному дискурсі.

У результаті проведеної дослідницької роботи було одержано такі ноні 

факти: виявлено аксіологічні пропозиційні структури, реалізовані в 

українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі; розкрито 

механізми формування, функціонування й трансформації таких структур за 

допомогою засобів мови і мовлення; встановлено мовно-когнітивні 

цінніснотвірні моделі; схарактеризовано аксіологічний конфлікт та 

дискурсивні стратегії його розв’язання; представлено механізм утворення 

дискримінаційних концептів та комунікативні стратегії дискримінації; 

описано засоби аксіологічного конструювання національної ідентичності; 

з’ясовано особливості так званої мови ворожнечі, поширеної в 

інформаційному просторі України.

Висновки в роботі чіткі і маніфестують основні результати виконаного 

дослідження. Вони ґрунтуються на узагальнювальних твердженнях, 

викладених після кожного розділу, та зосереджені навколо загальної 

концепції дисертаційної праці.

Більш ніж достатніми є список використаних джерел (229 позицій) І 

список літератури (684 джерела, в тому числі 150 іноземних).

До позитивів дисертації Г. А. Черненко слід віднести додатки, 

передусім Додаток В -  «Словник термінопонять, використаних у 

дослідженні» (с. 506-513). Вважаємо, що запропонований термінологічний 

тезаурус міг бути об’ємнішим та включити низку інших термінів, 

представлених у роботі, як-от: девіація (с. 324), дифамація (с. 347), елімінація 

(с. 307) та под., які, проте, послідовно інтерпретуються в тексті.



Погоджуємося з Г. А. Черненко, що перспективи подальших 

досліджень передбачають розширення сфери застосування методі г. 

аксіологічного динамічного моделювання та аксіологічної 

лінгводеконструкції з метою вивчення інших типів дискурсу як одномовного, 

так і дискурсивних практик різних за походженням і типологією мов (с. 414;.

Дисертаційне дослідження пройшло також належну апробаці:з. 

Основні положення були представлені в наукових доповідях на 58 

міжнародних і всеукраїнських конференціях (Додаток Б) та викладені в 55 

публікаціях, з яких 11 у закордонних виданнях (Додаток А).

Слід відзначити й належне оформлення роботи, поцінувати авторський 

стиль наукового викладу матеріалу, а також засвідчити ідентичність змісту 

автореферату й основних положень дисертації.

Принципових зауважень до загальнотеоретичних положень дисертації 

немає. Вкажемо на деякі моменти, що викликають роздуми, спонукають до 

дискусії.

1. Докладно характеризуючи в першому розділі природу цінностей,

А. Черненко не подає поняття аксіологічної (оцінної) картини світу, про яку 

згадується в подальших розділах (с. 273, 382). Хотілося б почути, в яких 

співвідношеннях перебувають аксіологічна, концептуальна й авторська 

картини світу.

2. У другому розділі доречним видається виокремлення підрозділу, 

присвяченого класифікації оцінок. Зокрема, йдеться про виділення нульової 

оцінки (С. Хідекель, Г. Кошель), що дозволило б уникнути тверджень на 

зразок: «...суперечності між оцінками (позитивною, негативною або взагалі 

ніякою)» (с. 411). Глибшому аналізу оцінних структур у мас-медійному 

тексті сприяло б використання монографії Г. Солганіка «Лексика газетьі».

3. Потребують роз’яснення й деякі побіжні зауваження авторки, 

наприклад: «На спосіб категоризації концептів ПЛАЧ і СМІХ, гадаємо, 

вплинула субстантивація їхніх вербалізаторів» (с. 104) або чому частину 

синтагми, яка включає негативні цінності (ГІрактически есе олигархи -  а
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далеко не все из них самьіе умньїе — зто люди, которьіе во многом преодолели 

моральньїе табу), винесено в позицію вставного речення (с. 254-255).

4. Належно поціновуючи авторський стиль наукового викладу, 

водночас спостерігаємо незначну кількість помилок «технічного» характеру

Проте висловлені міркування не впливають на високу оцінку 

дисертаційної праці, що є завершеним самостійним науковим дослідженням, 

яке відзначається актуальністю викладу, науковою новизною та має важливе 

теоретичне і практичне значення.

Вважаємо, що дисертаційна праця «Аксіологічні пропозиційні 

структури в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі 

України» відповідає усім вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567, зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 

656 від 19.08.2015 та № 1159 від 30.12.2015, а її авторка, Черненко Ганна 

Анатоліївна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 -  українська мова, 10.02.02 -  

російська мова.

Доктор філологічних наук, професор кафедри

(с. 53, 125, 297) та окремі мовні огріхи (с. 52, 76, 92, 186, 254, 277, 290, 307).

Тетяна Вільчинська

/



ВІДГУК 
на дисертацію 

Черненко Ганни Анатоліївни
"Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та російськомовному

Як відомо, постструктуралісти, на чолі з Л.П. Альтюссером, К. Леві- 

Строссом, М. Фуко й Ж. Лаканом, сприймали структуралізм не як тільки 

зручний евристичний метод для виявлення захованих структур і законів, що 

визначають антропологічні, економічні, історичні, психічні, семіологічні 

феномени або пояснюють незрозумілі явища. Загальнофілософськими 

підставами постструктуралізму слугують два ключові принципи, з яких 

виводяться всі другорядні риси, що характеризують постструктуралізм як 

метод філологічного й культурологічного аналізу: 1) принцип структурного 

пояснення (коли об’єкт дослідження обмежений твором / текстом);

2) безособовий, несвідомий характер структури, тобто можливість 

структурувати несвідоме. Отже, метою досліджень постструктуралістів була 

трансформація "гуманітарного знання" у науку, завдяки чому в епоху 

постпостструктуралізму ми вступили з новою філософською концепцією, в 

якій зруйновано образ свідомої, вольової, відповідальної, творчої людині, 

типової для християнської й картезіанської традиції.

Для здійснення цього було вписано суб'єкт (свідомість і особистість) у 

жорстку схему, тобто в структуру, вільну від реальності та видимих 

нашарувань. Завдяки цьому можна було вивести як незалежні від людської 

волі структури (соціальні, міфічні й лінгвістичні), так і несвідоме у людській 

сутності. Усе це, за словами М. Фуко, призвело до зникнення людини як 

особистості.

Отже, своєчасність рецензованої роботи зумовлена, насамперед, 

необхідністю комплексного системного дослідження цінностей як

мас-медійному дискурсі України", 
подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

(спеціальність: 10.02.01 -  українська мова,
10.02.02- російська мова)

КиїВІіЬКОГ'! чщіончпьного універониту
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лінгвального та лінгвістичного феномену, спрямованістю сучасних наукових 

студій та практичною орієнтацією лінгвістичних розвідок на розкриття 

специфіки засобів ідеологічного впливу мови на свідомість. Для опису цього 

механізму назрілою є також розробка спеціальної методики, що базується, у 

термінології Г.А. Черненко, на методі аксіологічного динамічного 

моделювання.

Дисертаційне дослідження п. Черненко є надзвичайно актуальним. В 

умовах кризової соціально-політичної ситуації як України, так і Європи та 

всього світу в цілому, вивчення аксіологічних пропозиційних структур у мас- 

медійному дискурсі, з одного боку, найбільш наближеному до реального 

життя, з іншого -  дискурсу, де безпосередньо створюються інші світи, у 

тому числі й іміджеві (згадаємо американську сатиричну комедію Баррі 

Левінсона Wag the Dog / «Хвіст, що виляє собакою» 1997 p.), є дуже 

важливим не лише для мовознавства, але й для всієї гуманітарної науки в 

цілому.

Така амбівалентність мас-медійного дискурсу створює додаткові 

труднощі для дослідників. Хочеться нагадати один з розділів з останньої 

праці Ж. Бодріяра «Симулякри і симуляція», 2015 p., яку називають Біблією 

Матриці, -  «Імплозія смислу в засобах інформації». Філософ зазначає, що ми 

знаходимося у світі, в якому стає все більш і більш інформації і все менше і 

менше сенсу. У зв'язку з цим він висуває можливі три гіпотези: 1) інформація 

продукує сенс (негентропійний фактор), але виявляється нездатною 

компенсувати різку втрату сенсу у всіх областях; 2) інформація взагалі нічого 

спільного не має з сигніфікацією; це щось зовсім інше, що не відноситься, до 

сенсу і його циркуляції; вона, за гіпотезою К. Шеннона, пов’язана з суто 

технічним середовищем, не включає в себе ніякого кінцевого сенсу і тому 

також не повинна брати участь в оцінному судженні; 3) між інфляцією 

інформації і дефляцією сенсу існує сувора і безумовна кореляція тією мірою, 

якою інформація безпосередньо руйнує або нейтралізує сенс і сигніфікацію, 

тобто втрата сенсу безпосередньо пов'язана з руйнівною дією інформації,



медіа та мас-медіа, проте інформація -  це різновид коду, на зразок 

генетичного, який є тим, що він є, він функціонує так, як функціонує, а сенс -  

це щось інше, що з'являється, так би мовити, постфактум (Ж. Бодріяр).

Однак п. Черненко вдалося здолати ці перешкоди й досягти певної 

об’єктивності. Матеріалом її дослідження слугували українсько- та 

російськомовні наукові, науково-методичні та тексти художньої літератури 

від 2001 до 2018 р. (в окремих розділах аналізувалися джерела часів СРСР з 

1917 по 1991 p., а також деякі тексти з російських ЗМІ, що були присутні в 

інформаційному просторі України як частина імперського чи неоімперського 

дискурсу).

До аналізованого матеріалу дисертанткою було долучено анкети двох 

експертних опитувань. Перше опитування «Мовна ситуація в Україні: шляхи 

гармонізації» проводилося у 2005 р. і відображало поточний на той момент 

стан мовної ситуації в Україні як вияв аксіологічного конфлікту. Друге 

опитування «Поняття vs концепт» проводилося у 2015 р. серед викладачів та 

співробітників закладів вищої освіти й наукових установ і дало змогу 

отримати матеріал, що складався із 40 анкет з відповідями на 40 питань про 

відмінності між термінопоняттями концепт і поняття.

У рецензованій роботі використані адекватні методи, зумовлені 

специфікою досліджуваного об’єкта та деконструктивістським підходом. 

Так, зокрема, експлікацію та опис аксіологічних пропозиційних структур 

виконано на основі напрацювань наукової школи «Логічний аналіз мови» на 

чолі з Н.Д. Арутюновою, систематизацію ціннісних концептів здійснено на 

базі теорії прототипів Е. Рош. Важливо, що Г.А. Черненко застосовує 

здобутки наукової лінгвістичної школи власного Університету, зокрема 

концепцію семіотичної рамки, запропоновану у 1995 p. Н.В. Слухай, як 

одного з можливих модусів прочитання тексту. Це дало можливість 

впровадити у практику дискурсивного аналізу термінопоняття аксіологічна 

інтерпретаційна рамка, що позначає засоби, за допомогою яких мовець 

намагається обмежити варіанти інтерпретації аксіологічних структур. Метод



експертного опитування застосовано для апробації методики аксіологічного 

вирівнювання на прикладі мовного конфлікту в Україні та з’ясування 

термінологічного статусу цінностей у лінгвістиці, а саме для аналізу 

термінологічної синонімії «концепт /  поняття» в українській мові. Контент- 

аналіз був доповнений лінгвістичними методами (компонентний, 

концептуальний, дистрибутивний аналіз) для оприявнення аксіологічних 

настанов, трансльованих деякими періодичними виданнями України.

Обґрунтування актуальності на базі заявленої теми дало авторці змогу 

визначити мету дослідження, сформулювати конкретні завдання наукового 

пошуку, котрі, як доводить викладений у дисертації зміст, основні положення 

і висновки, були успішно вирішені. Здійснений нами аналіз наукової праці п. 

Черненко свідчить про те, що вона за своїми наукометричними параметрами

-  новизною досліджуваного матеріалу, сучасним характером методології, 

теоретичною вагомістю виявлених закономірностей і тенденцій, практичною 

цінністю отриманих результатів -  відповідає рівню докторських дисертацій.

Характеризуючи наукову новизну, слід підкреслити, що вона 

зумовлюється, насамперед, комплексним трансдисциплінарним характером 

методології дослідження, кількістю та якістю проаналізованого фактичного 

матеріалу, науковою вагомістю виявлених закономірностей, бездоганно 

виписаною методикою. Можна відзначити, зокрема, що авторка розробила 

оригінальний алгоритм наукового пошуку із залученням цілого комплексу 

традиційних і нових методик, спрямованих на аналіз складного мас- 

медійного дискурсу.

1. Дисертантці вдалося розкрити когнітивні та прагматичні механізми 

формування й функціонування аксіологічних пропозиційних структур у мас- 

медійному дискурсі української та російської мов в плані опису способів 

конструювання ідентичності, мови ворожнечі, мовленнєвих засобів 

ідеологічного впливу на свідомість та багато ін.

П. Черненко запропоновано розглядати як аксіологічні пропозиційні 

структури аксіологічні смисли, виражені в дискурсі експліцитно чи



імпліцитно. У її концепції аксіологічна пропозиційна структура -  це 

структура аксіологічного пропозиційного фрейму, що відображає результати 

аксіологічної категоризації людиною світу, розгорнута у вигляді предикатно- 

актантної структури, яка обов’язково містить оцінюваний атрибут і знак 

оцінки й може бути вербалізована. Виділено такі типи аксіологічних 

пропозиційних структур: ціннісний концепт, мовна оцінка, мовно-когнітивна 

цінніснотвірна модель, дискримінаційний ціннісний концепт. Структура 

базової аксіологічної пропозиції складається із суб’єкта думки, предиката 

думки, об’єкта оцінки, предиката оцінки, який у свою чергу містить оцінний 

атрибут та оцінний знак: S -  Ргдумки [0о ц і Нк и  РГоцінки [Atr01liHKH pi p0S /n eg ]] •

2. Здобувачкою встановлено термінологічний статус терміна концепт 

на позначення результатів аксіологічної категоризації людиною світу. На її 

думку, за терміном поняття доцільно зберегти функцію конвенціалізованого 

інваріантного семантичного компонента концептів, який забезпечує 

взаєморозуміння між членами мовної спільноти.

3. Виокремлено 49 актуалізованих ціннісних концептів за 

результатами аналізу українсько- та російськомовних ЗМІ за 2001-2018 pp.: 

АЛЬТРУЇЗМ, ВИЗНАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, УПЕВНЕНІСТЬ, 

ГІДНІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОБРОБУТ, ДОБРОТА, 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ, ЕМОЦІЙНІСТЬ, ЕНТУЗІАЗМ, ЗАДОВОЛЕННЯ, 

ЗАКОННІСТЬ, ЗДОРОВ’Я, ІСТИННІСТЬ, КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, 

КОНФОРМНІСТЬ, КОРИСНІСТЬ, КРАСА, КРЕАТИВНІСТЬ, ЛЮБОВ, 

МОЛОДІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ, НАЛЕЖНІСТЬ, ОСВІТА, ПАТРІОТИЗМ, 

ПОВАГА, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ПОТЕНЦІАЛ, ПРАГМАТИЗМ, 

ПРАЦЬОВИТІСТЬ, ПРОФЕСІЙНІСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, 

РЕЛІГІЙНІСТЬ, РОДИНА, РОЗВИТОК, РОЗУМ, СВОЄЧАСНІСТЬ, СИЛА, 

СКРОМНІСТЬ, СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, 

ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, УСПІХ, ЧЕСНІСТЬ, ЩЕДРІСТЬ, ЯКІСТЬ.

4. Розкрито онтологію й описано структури ціннісного концепту та 

мовної оцінки як варіанти реалізації пропозиційного оцінного фрейму.



Встановлено, що ціннісний концепт є результатом аксіологічної 

категоризації людиною зовнішнього й внутрішнього світу, а мовна оцінка -  

відображає процес такої категоризації.

4. Доведено ізоморфність структур ціннісного концепту та мовної 

оцінки. Обидві втілюють пропозиційний оцінний фрейм, який можна 

представити такою схемою: Subject Рг думки [Object PI pos/neg]- Різниця між 

ними полягає у тому, що: 1) у структурі ціннісного концепту на місці об’єкта 

оцінки буде присутній оцінюваний атрибут, а роль предиката відіграватиме 

знак оцінки; 2) у структурі мовної оцінки об’єкт оцінки представлено двома 

компонентами -  власне об’єкт, якому предикують оцінюваний атрибут, і 

атрибут, якому предикують знак оцінки. Отже, структура мовної оцінки 

виявляється поліпредикативною і містить у компресованому вигляді 

структуру ціннісного концепту. Ціннісний концепт у складі мовної оцінки 

відіграє роль оцінного предиката, а власне оцінюваний атрибут -  роль 

критерію оцінки.

5. Розкрито механізми формування, актуалізації чи девальвації 

ціннісних концептів. На них можуть впливати реалії зовнішнього світу, а 

може -  інформація про світ, яка надходить до адресата за посередництва 

семіотичних систем -  текстів, що містять специфічні аксіологічні структури.

За результатами аналізу українсько- та російськомовних мас-медійних 

текстів 2001-2018 pp. виокремлено шість цінніснотвірних мовно-когнітивних 

моделей і дві субмоделі, в основі кожної з яких лежить модифікація 

пропозиції Якщо [X], то [Atr PI po/ neg].

6. Доведено стохастичний (імовірнісний) характер зв’язку між 

оцінюваним об’єктом (атрибутом) та знаком оцінки, а отже стохастичність 

аксіологічних пропозиційних структур -  мовних оцінок, ціннісних концептів, 

мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей.

7. Схарактеризовано аксіологічний конфлікт як результат імовірнісного 

характеру предикативного зв’язку між об’єктом (атрибутом) та знаком 

оцінки. Визначено різновиди дискурсивних проекцій аксіологічного



конфлікту. Це можуть бути суперечності: 1) між тим, як суб’єкти розуміють 

сутність обговорюваного об’єкта, що корелює із денотативним значенням;

2) способом тематичної класифікації цього значення -  тим, до якого 

ціннісного концепту базового рівня суб’єкти здійснюють категоризацію;

3) між оцінками (позитивною, негативною або взагалі ніякою), 

предикованими об’єкту чи атрибуту різними суб’єктами; 4) ступенем 

інтенсивності знака оцінки, тобто значущістю ціннісного концепту в системі 

цінностей суб’єктів; 5) між колом бенефіціантів, охоплених цінністю; 6) між 

думками суб’єктів про те, яким об’єктам можна предикувати оцінювану 

властивість. З’ясовано, що в українському та російському мовленні для 

розв’язання аксіологічних конфліктів застосовують три основні стратегії: 

кооперативну, уникання та силову.

Окреслені нами головні результати проведеного дослідження 

дозволяють, тим самим, відзначити й теоретичну значущість представленої 

наукової праці, яка полягає у розробці й апробації новітніх методів 

аксіологічного динамічного моделювання та аксіологічної 

лінгводеконструкції, що дозволяють застосувати уніфікований підхід до 

дослідження різнопланових аксіологічно забарвлених дискурсивних явищ.

Практичне значення роботи визначає можливість застосування її 

результатів та висновків у практиці укладання підручників та посібників із 

загального мовознавства, теорії мови, когнітивної лінгвістики, 

соціолінгвістики, політичної лінгвістики, загальної філософії та філософії 

мови. Матеріали дисертації можуть бути використані для викладання 

нормативних курів «Загальне мовознавство», «Лексикологія 

української/російської мови», «Філософія», «Соціологія», а також спецкурсів 

із когнітивної лінгвістики, лінгвоконцептології, аксіологічної лінгвістики, 

політичної лінгвістики, соціолінгвістики, філософії мови.

Запропоновані методики дослідження ціннісних концептів за 

допомогою мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей можуть бути 

застосовані у практиці соціологічних досліджень, зокрема для поглиблення



якісного аспекту контент-аналізу, а також у психології для 

експериментального дослідження різних способів мовленнєвого впливу на 

свідомість людини.

Дисертація Г.А. Черненко вражає обсягом фактичного матеріалу і 

ґрунтовністю його опрацювання, що, на наше переконання, гарантує 

надійність і достовірність отриманих дослідницею результатів. Дані, наведені 

у додатку В (с. 506), переконують у досконалості здійсненого аналізу й 

свідчать про валідність зроблених авторкою висновків.

На наш погляд, об’єктивність і достовірність положень, висновків, 

отриманих результатів забезпечуються солідною теоретико-бібліографічною, 

лексикографічною й ілюстративною базою, сучасною комплексною 

методикою дослідження,значним обсягом опрацьованого фактичного 

матеріалу. Слід особливо підкреслити значущість проведених дослідницею 

експериментів, результати яких слугували додатковим засобом верифікації 

висунутих гіпотез. Текст дисертації викладено на належному науково- 

теоретичному рівні. У структуруванні наукової праці в цілому витримано 

принципи й критерії наукової логіки. Дисертацію оформлено згідно з 

існуючими стандартами і кваліфікаційними вимогами.

Апробація результатів дослідження здійснена на 58 конференціях, із 

яких 44 міжнародні. Відзначимо також, що основні результати дослідження 

Г.А. Черненко знайшли своє відбиття в солідній кількості одноосібно 

виконаних наукових публікацій (55), у тому числі -  у 1 монографії, 23 

статтях у фахових виданнях України, 2 - у  періодичних фахових виданнях, 

що входять до наукометричних баз, 3 - у  зарубіжних виданнях. З 23-х статей 

у фахових виданнях України 1 стаття написана у співавторстві: Сучасні 

аспекти дослідження мас-ме дійного дискурсу: експресія -  вплив -  

маніпуляція. Мовознавство. 2005. № 1. С. 58-66 (у співавт. з 

Кудрявцевою JI. О., Дядечко JI. П., Дорофєєвою О. М., Філатенко І. О.). 

Автору дисертації належить частина статті, присвячена перлокутивному 

потенціалу мовної оцінки (0,2 др. арк.). Із 3 статей у закордонних фахових



виданнях 1 стаття в закордонному виданні написана у співавторстві: Роль 

язьїка средств массовой информации в развитии общенационального язьїка. 

Вестник Московск. ун-та. Серия 9. Филология. 2004. № 5. С. 49-58 (у 

співавт. з Кудрявцевою JI. О., Дядечко J1. П., Філатенко І. О.). Автору 

дисертації належить вступна частина, у якій висвітлено загальні тенденції 

впливу мас-медіа на розвиток національної системи мови, і розділи, 

присвячені функціонуванню мовних оцінок та імплікуванню інформації в 

текстах ЗМІ (0,3 др. арк.).

Дисертацію апробовано на численних міжнародних (44), національних 

(13) наукових і науково-практичних конференціях. Зміст дисертації 

адекватно й об’єктивно висвітлено в представленому на розгляд опонента 

авторефераті.

Високо оцінюючи основні показники наукової праці, ми вважаємо за 

необхідне зробити певні зауваження, які мають передусім переважно 

дискусійний характер:

1. Перший розділ «Методологічні основи лінгвістичного дослідження 

цінностей із позицій суб’єктивізму», на нашу думку, названий дуже сміливо. 

Незважаючи на те, що в роботі ретельно проаналізовано основні теорії 

природи цінностей (об’єктивістські, що виходять з існування цінностей як 

реальних об’єктів, що існують незалежно від людської свідомості; 

суб’єктно-соціальні, які тлумачать цінності як результат концептуалізації 

дійсності суб’єктом з позицій добра та зла; суб’єктно-персональні, в яких 

усвідомлюється залежність процесів категоризації дійсності від 

індивідуального досвіду суб’єкта, що завжди є унікальним), для нас не було 

достатньо переконливим поєднання суб’єктно-соціального та суб’єктно- 

персонального розуміння цінностей з акцентом на останньому.

Як відомо, у філософії суб’єктивізм -  це таке світосприйняття, в основі 

якого лежить заперечення об’єктивних законів розвитку й утвердження 

чільної ролі окремого суб’єкта в процесі пізнання і в суспільній діяльності, 

або особисте, надто суб’єктивне ставлення до чогось; брак об’єктивності. Без



сумніву, дослідник -  це також людина з емоціями, особливо коли це 

стосується ситуацій ворожнечі, в яких важко контролювати власні почуття. 

Проте, незважаючи на наведені в рецензованій дисертації варіанти 

онтологічного статусу цінностей, вважаємо, що сучасний учений прагне до 

об’єктивності.

2. Червоною ниткою крізь усю дисертацію проходить протиставлення 

концепту та поняття. Висновки щодо їх протиставлення не суперечні й 

цілком коректні. Проте, на нашу думку, необхідна не діада, а тріада, яка б 

надала більшої експланаторності роботі. Тут не вистачає ще одного 

компоненту -  значення. У рецензованій роботі звертається увага на знак та 

його компоненти, цитуються праці багатьох постмодерністів, зокрема 

Р. Варта. Проте не звертається особлива увага на те, що з постмодерністських 

позицій мовний знак тлумачиться як порожній знак, тобто знак, який немає 

жорсткої співвіднесеності з конкретним денотатом, -  є постійний означувач, 

але означуване є ситуативно залежним. На зміну чіткому сосюрівському 

виділенню плану змісту і плану вираження мовного знака приходить 

програма відкритості значення, що детермінована нескінченістю множин 

його культурних інтерпретацій. Саме атракція тих чи інших значень 

визначається належністю людини до певної культурної традиції, роблячи 

відповідний об’єкт значущим для нього, для його інтерпретації та розуміння.

Для сучасних лінгвістів хронологічна первинність концептів в 

онтогенезі та філогенезі людини не викликає сумнівів. Планом вираження 

подальшого значення, який ототожнюється з концептом, є, на думку

В.І.Болотова, когнема, тобто індивідуальний текст. Концепти містять як 

елементи лексичного значення, так і поняття. Вони служать не засобом 

спілкування, а засобом пізнання світу, тому сприяють виникненню нового 

значення або його відтінку, терміна тощо. Якщо концепт позначений мовною 

одиницею, то це омонім слова та терміна. На відміну від слова концепту 

притаманний константний зміст та перемінний план вираження. Про це 

певною мірою ідеться в дисертації. Поняття займає проміжне положення між



лексичним значенням та концептом. Воно сприяє створенню значущості 

мовного знака, тобто його когнітивно-семантичного потенціалу, що дозволяє 

мові бути одночасно й засобом спілкування, і засобом пізнання світу. На 

основі викладеного вище, ми вважаємо за необхідне розгляд тріади 

значення: поняття: концепт.

З. Визнаючи вагомий внесок дисертації у розвиток лінгвокогнітології, 

ми водночас вважаємо, що у науковій праці деякі концептуальні позиції не є 

остаточно доведеними. Так, на наш погляд, не зовсім коректним є вживання 

терміна ціннісний /аксіологічний концепт, хоча в наш час його вживання 

достатньо поширено (М.Ч. Кремшокалова, А.М.Мухачева та ін.), проте в 

самому дослідженні зазначені вчені оперують лише терміном аксіологічний 

компонент. Особливо релевантно це для наукових розвідок, виконаних в 

руслі деконструктивізму. Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо в 

рецензованій праці, коли п. Черненко виявляє і моделює способи 

аксіологічної лінгводеконструкції дискримінаційного ціннісного концепту в 

результаті заперечення різних елементів та зв’язків у його структурі.

4. Одним із вагомих досягнень дисертації є введення до наукового 

обігу уніфікованого лінгвістичного методу аксіологічного динамічного 

моделювання. Як пише дисертантка, «моделювання процесів та результатів 

оцінної категоризації у вигляді аксіологічної пропозиційної структури, 

варіантів її реалізації та можливих способів інтерпретації». З цим методом 

вона пов’язує широкі наукові перспективи. Цілком погоджуючись з цим, 

дозволимо лише зазначити, що будь-який метод -  це гносеологічна, а не 

онтологічна сутність. Останнім він стає тоді, коли навколо нього створюється 

потужна теоретична база. Не думаю, що зараз його доцільно включати до 

рубрики наукова новизна.

Таким чином, висловлені в процесі рецензування представленої 

наукової праці зауваження не мають принципового характеру, вони ніякою 

мірою не ставлять під сумнів фундаментальність проведеного дослідження.



Дисертаційна праця "Аксіологічні пропозиційні структури в 

українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі України", 

відповідає всім вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 

19.08.2015 та № 1159 від 30.12.2015, а її авторка, Черненко Ганна 

Анатоліївна, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 -  українська мова, 10.02.02 -  

російська мова.
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