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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

На зламі ХХ–ХХІ століть до кола зацікавлень представників гуманітарних 

наук увійшли проблеми, що безпосередньо стосувались аксіологічних 

питань, пов’язаних із мовою: конструювання ідентичності, суспільні ціннісні 

домінанти в їхній динаміці, ідеологічні системи, мова ворожнечі, 

дискримінаційні дискурсивні практики. Вони постали разом із парадигмою 

структуралізму й  деконструктивізму, яка передбачала оприявнення 

суспільних настанов, утілених у мові й сформованих під її впливом. Однак у 

лінгвістиці зазначені проблеми донині ще не набули належного висвітлення й 

не отримали уніфікованого методологічного підґрунтя для свого 

опрацювання. Здобутки у сфері сучасної семантики, когнітології, 

лінгвокультурології, аксіологічної та комунікативної лінгвістики (Б. Ажнюка, 

Ю. Апресяна, Н. Арутюнової, Є. Бартмінського, Ф. Бацевича, М. Болдирєва, 

Т. Вільчинської, Т. Винокур, О. Вольф, Б. Гаспарова, І. Голубовської, 

М. Горєлова, С. Денисової, Р. Джекендоффа, Т. Дрідзе, C. Жаботинської, 

В. Жайворонка, М. Жинкіна, О. Залевської, С. Єрмоленка, В. Карасика, 

Ю. Караулова, Л. Компанцевої, Т. Космеди, О. Корнілова, В. Красних, 

О. Кубрякової, Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, О. Леонтьєва, Ю. Лотмана, 

В. Манакіна, Ю. Мосенкіса, В. Мусієнко, Т. Радзієвської, Л. Сахарного, 

О. Селіванової, О. Снитко, Н. Слухай, Ю. Степанова, О. Тараненка, 

Є. Тарасова, В. Телії, О. Тищенка, Л. Шевченко, Г. Шпета, Н. Шумарової, 

Ч. Філлмора, Ж. Фокон’є, Г. Яворської та ін.) створюють необхідні засади 

для розробки методів експлікації та належного опису названих соціально 

значущих явищ на матеріалі української та російської мов.  

Актуальність роботи пов’язана з пожвавленням взаємодії між 

культурами з різними аксіологічними настановами та ідеологіями, 

усвідомленням динамічного характеру цінностей індивідуума та суспільства. 

Прикметно, що у країнах колишнього СРСР, зокрема в Україні, існує запит 

на осмислення колоніального й тоталітарного минулого, коли активно 

застосовувалися засоби мовної пропаганди, ідеологічного впливу, штучного 

конструювання т. зв. радянської тожсамості за рахунок національних 

ідентичностей. Цей процес передбачав цілеспрямоване формування системи 

цінностей т. зв. радянської людини. Проте дев’яності роки XX ст. стали 

періодом ціннісних зламів, які відбувалися у тому числі завдяки 

вдосконаленню семіотичних засобів упливу на людську свідомість. 

Інформаційний простір України став своєрідним майданчиком змагань 

різних політичних і геополітичних сил за вплив на ціннісну систему 

суспільства, яка є частиною мовно-концептуальної системи й охоплює 

ідеологічні переконання, соціальні стереотипи, зокрема й дискримінаційні, а 

також лежить в основі структур ідентичності.  

Логіка розвитку лінгвістичного знання підвела до тієї межі, коли 

статичний опис національних мовно-концептуальних систем мав знайти своє 

продовження в розкритті механізмів їхньої трансформації.  
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В українській та російській лінгвістиці дослідження зміни змісту окремих 

концептів та напрямів модифікації аксіологічних значень (Т. Антонченко, 

С. Зубарєв, Т. Кузнєцова, О. Орлова) здійснювалося як зіставлення двох 

хронологічних зрізів семантики певних концептів. Водночас у європейському 

мовознавстві вже застосовувалися методи когнітивної лінгвістики при 

дослідженні мовленнєвого впливу на процеси ціннісних трансформацій  у 

межах критичного дискурс-аналізу (Т. ван Дейк, Р. Водак, Н. Ферклоу та ін.). 

Проте аналогічні мовні явища українсько- та російськомовного сегментів 

інформаційного простору України залишалися поза увагою дослідників.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідницької теми 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка № 16БФ044-01 «Україна і сучасний світ: міжмовний та 

міжкультурний діалог», затвердженої Міністерством освіти і науки України.  

Мета дослідження полягала в розкритті когнітивних і прагматичних 

аспектів формування й функціонування аксіологічних пропозиційних 

структур в українському та російському мас-медійному дискурсі, що лежать 

в основі таких різноманітних вербалізованих аксіологічно забарвлених 

феноменів, як цінності, мовна оцінка, ідентичність, ціннісні конфлікти, 

соціальні стереотипи, мова ворожнечі тощо.  

Досягнення поставленої мети передбачало виконання таких завдань: (1) 

визначити методи опису цінностей як об’єкта лінгвістичного дослідження в 

когнітивному та прагматичному аспектах; (2) схарактеризувати оптимальні 

способи систематизації ціннісних концептів; (3) розкрити онтологію й 

описати структуру мовної оцінки й ціннісного концепту як процесу та 

результату аксіологічної категоризації людиною світу; (4) розкрити 

механізми впливу мовної оцінки на систему цінностей адресата; (5) виявити 

й описати мовні засоби формування, актуалізації, трансляції та девальвації 

ціннісних концептів; (6) розкрити природу аксіологічного конфлікту, 

окреслити типи його дискурсивних проекцій і комунікативні стратегії 

розв’язання; (7) описати мовні засоби аксіологічного конструювання 

ідентичності та способи їх деконструкції; (8) змоделювати механізми 

трансформації ціннісних концептів у соціальні стереотипи, визначити 

різновиди мови ворожнечі в українському інформаційному просторі й 

способи їхньої деконструкції; (9) запропонувати уніфіковану лінгвістичну 

методику опису дискурсивних аксіологічних феноменів, яка розкривала б 

їхній стохастичний, імовірнісний характер: змінність і залежність від 

обставин і суб’єкта оцінки. 

Об’єктом дослідження стали аксіологічні пропозиційні структури, 

реалізовані в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі, які 

являють собою модель процесу та результатів осмислення світу суб’єктом у 

категоріях ДОБРЕ / ПОГАНО. Предметом – механізми формування, 

функціонування й трансляції таких структур за допомогою засобів мови й 

мовлення. 
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Використані методи дослідження зумовлено специфікою 

досліджуваного об’єкта. Методологічним підґрунтям роботи слугувала 

загальногуманітарна парадигма деконструктивізму й суб’єктивізму, у рамках 

якої було розроблено метод критичного дискурс-аналізу. Експлікацію та 

опис аксіологічних пропозиційних структур виконано на основі напрацювань 

наукової школи «Логічний аналіз мови» (Ю. Апресян, Н. Арутюнова, 

Т. Булигіна та ін.). Систематизація ціннісних концептів здійснювалася на базі 

теорії прототипів Е. Рош. Концепція семіотичної рамки (Н. Слухай) як 

одного з можливих модусів прочитання тексту лягла в основу розробки та 

впровадження у практику дискурсивного аналізу термінопоняття 

аксіологічна інтерпретаційна рамка.  

У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, як-от: 

описовий, що передбачає процедури опису, інвентаризації та систематизації 

емпіричного мовного матеріалу; метод аналізу та синтезу – для розкриття 

семантичних і синтагматичних особливостей спостережених дискурсивних 

явищ з подальшим їхнім узагальненням до структурних моделей, які можна 

розглядати на рівні системи мови. 

Основним методом, використаним у дисертаційному дослідженні, став 

метод когнітивно-дискурсивного аналізу, який було застосовано з метою 

встановлення зв’язку між закономірностями процесів аксіологічної 

категоризації дійсності та тими дискурсивними феноменами, що їх 

репрезентують. Для виявлення особливостей контекстуального семантико-

синтагматичного узгодження оцінних значень застосовувався метод 

дистрибутивного аналізу; концептуальний аналіз було використано для 

опису, ідентифікації й систематизації ціннісних концептів; компонентний 

аналіз – для розкриття семантичної структури вербалізаторів ціннісних 

концептів. Опис формування та оприявнення ціннісних концептів та систем, 

які вони утворюють, було здійснено із застосуванням методу динамічного 

моделювання. Метод пропозиційно-фреймового аналізу було використано для 

моделювання процесів та результатів оцінної категоризації навколишнього 

світу суб’єктом. Методи комунікативної лінгвістики використано для 

аналізу дискримінаційних комунікативних стратегій та векторів імовірного 

мовленнєвого впливу оцінних висловлювань. Метод експертного 

опитування застосовано для апробації методики аксіологічного 

вирівнювання на прикладі мовного конфлікту в Україні та з’ясування 

термінологічного статусу цінностей у лінгвістиці. Контент-аналіз, 

доповнений лінгвістичними методами, було використано для оприявнення 

аксіологічних настанов, трансльованих деякими періодичними виданнями 

України. 

Новизна дослідження зумовлена передусім послідовною реалізацією на 

практиці принципу суб’єктивізму. Аксіологічні пропозиційні структури 

подано як стохастичні (імовірнісні) і залежні від особливостей суб’єкта, 

місця, часу й інших обставин, за яких здійснюється аксіологічна 

категоризація. Мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі описано у вигляді 
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парадигми декількох можливих варіантів. Мовленнєвий вплив на 

формування аксіологічних структур розглянуто як такий, що не обов’язково 

досягає свого результату.  

Окрім того, уперше: 

- запропоновано метод аксіологічного динамічного моделювання 

процесів та результатів оцінної категоризації в українській та російській 

мовах у вигляді вербалізованої аксіологічної пропозиційної фреймової 

структури, що дає змогу уніфікувати лінгвістичні підходи до вивчення 

актуальних на сьогодні питань, пов’язаних з аксіологією, як-от: 

конструювання ідентичності, мова ворожнечі, мовленнєві засоби впливу на 

ціннісні та ідеологічні системи, дискурсивні стратегії породження й 

розв’язання ціннісних конфліктів тощо;  

-   доведено поліпредикативність та ізоморфізм аксіологічних 

пропозиційних структур, виражених мовними засобами різних рівнів; 

- розкрито й послідовно описано механізми мовленнєвого впливу на 
трансформацію ціннісних систем; 

- описано мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі, за допомогою яких 

відбувається формування, актуалізація та девальвація ціннісних концептів; 

- схарактеризовано аксіологічний конфлікт як наслідок стохастичності 
структури ціннісних концептів, описано його дискурсивні проекції та 

комунікативні стратегії розв’язання; 

- розкрито механізм обмеження стохастичності аксіологічних структур як 
скеровування процесу інтерпретації цих структур у напрямі, вигідному для 

мовця чи особи, яка його контролює; 

- описано засоби аксіологічного конструювання ідентичності на матеріалі 
української та російської мов; 

- залучено в ролі об’єкта спеціального мовознавчого дослідження мову 
ворожнечі, поширену в інформаційному просторі України; 

- схарактеризовано механізм перетворення ціннісних концептів на 

соціальні стереотипи (дискримінаційні ціннісні концепти) на матеріалі 

української та російської мов; 

- запропоновано метод аксіологічної лінгводеконструкції, який дає змогу 

описати мовні засоби формування й вираження дискримінаційних ціннісних 

концептів, а також способи анігіляції або послаблення зв’язків між 

елементами структури таких концептів. 

Дослідження виконано на матеріалі українсько- та російськомовних 

текстів переважно мас-медійного дискурсу. Аналіз деяких наукових, 

науково-методичних та текстів художньої літератури дав можливість зробити 

припущення про універсальність спостережених закономірностей. У цілому 

проаналізовано понад 50 000 мікроконтекстів з аксіологічними структурами 

різного типу. Системно охоплено матеріал на хронологічному зрізі від 2001 

до 2018 року. В окремих розділах проаналізовано джерела 1970–1980-х років. 

Це надало можливість розкрити характер змін у ціннісних системах під 

упливом мови в інформаційному просторі України до й після розпаду СРСР, 
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а також отримати підстави вважати механізм цих змін універсальним для 

різних часових періодів. До кола залучених до аналізу потрапили також деякі 

тексти з російських ЗМІ, наявні в інформаційному просторі України як 

частина імперського чи неоімперського дискурсу. Було також опрацьовано 

матеріал анкет двох експертних опитувань. Перше опитування «Мовна 

ситуація в Україні: шляхи гармонізації» (2005 р.) відображало поточний на 

той момент стан мовної ситуації в Україні як вияв аксіологічного конфлікту. 

Під час другого опитування «Поняття vs концепт» (2015 р.), проведеного 

серед викладачів та співробітників закладів вищої освіти й наукових установ, 

було отримано й проаналізовано 40 анкет із відповідями на питання про 

відмінності між термінопоняттями концепт і поняття. 

Теоретичне значення роботи полягає у розкритті нових аспектів низки 

теоретико-методологічних питань інтердисциплінарного характеру у царині 

сучасних аксіологічної, когнітивної, культурологічної лінгвістики, 

лінгвоконцептології, соціолінгвістики та політичної лінгвістики. Це знайшло 

своє втілення в розробці й апробації новітніх методів аксіологічного 

динамічного моделювання та аксіологічної лінгводеконструкції, що 

дозволяють застосувати уніфікований підхід до дослідження різнопланових 

аксіологічно забарвлених дискурсивних явищ (конструювання ідентичності, 

мова ворожнечі, соціальні стереотипи, аксіологічні конфлікти тощо). 

Продемонстровано суб’єктивний характер аксіологічної категоризації 

світу, що знаходить своє відображення у стохастичності ціннісних структур. 

Розроблено й апробовано на прикладі мовного конфлікту в Україні таку 

стратегію розв’язання ціннісних конфліктів, як аксіологічне вирівнювання.  

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 таких  

нормативних курів, як: «Загальне мовознавство», «Лексикологія 

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

з 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.  

Особистий внесок здобувача. Усі винесені на захист положення 

належать авторові. З 23  статей у фахових виданнях України 1 стаття 

написана у співавторстві: Сучасні аспекти дослідження мас-медійного 

дискурсу: експресія – вплив – маніпуляція. Мовознавство. 2005. № 1. С. 58–

66 (у співавт. з Л. О. Кудрявцевою, Л. П. Дядечко, О. М. Дорофєєвою, 
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І. О. Філатенко). Автору дисертації належить частина статті, присвячена 

перлокутивному потенціалу мовної оцінки (0,2 друк. арк.).  

Із 2  статей у періодичних фахових виданнях, що входять до 

наукометричних баз, та 3 статей у закордонних фахових виданнях – 1 стаття 

в закордонному виданні написана у співавторстві: Роль языка средств 

массовой информации в развитии общенационального языка. Вестник 

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

Л. О. Кудрявцевою, Л. П. Дядечко, І. О. Філатенко). 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 друк. арк.).  

Апробацію результатів дослідження здійснено на 58 конференціях, 

із яких 44 міжнародні, зокрема 9 – закордонні (Німеччина, Туреччина, 

Польща, Білорусь): Х–ХV, ХVІІ–ХХІV Міжнародна наукова конференція 

«Мова і культура» (Київ, 2002–2006, 2008–2015), І–ІІ, ІV Міжнародна 

наукова конференція «Російська мова та література: проблеми вивчення й 

викладання» (Київ, 2002–2003, 2005), Міжнародна наукова конференція 

«Актуальні проблеми вербальної комунікації: мова й суспільство. До 110-

річчя з дня народження Б. О. Ларіна» (Київ, 2003), «Актуальні проблеми 

української філології» (Київ, 2003), «Російська мова в мовному та 

культурному просторі Європи й світу: Людина. Свідомість. Комунікація. 

Інтернет» (Варшава, 2004), ІV, VI, VIІ Міжнародна наукова конференція 

«Актуальні проблеми менталінгвістики» (Черкаси, 2005, 2009, 2011), 

І, VII Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Граматика і 

поетика української мови» (Київ, 2006, 2011), V Міжнародна науково-

практична конференція, присвячена Європейському Дню Мов (Луганськ, 

2008), Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна комунікація в 

сучасному соціумі» (Київ, 2008), Міжнародна наукова конференція «Рецепція 

наукової спадщини академіка М. Я. Калиновича у сучасній філології» (Київ, 

2009), IV Міжнародна конференція «Російська мова: система й 

функціонування» (Мінськ, Білорусь, 2009), VI Міжнародні Севастопольські 

Кирило-Мефодіївські читання (Севастополь, 2010), І–IV Міжнародна 

науково-практична Iнтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. 

Україна і світ» (Мюнхен, Німеччина, 2011–2014), Міжнародна наукова 

конференція «Думка й слово: традиції О. Потебні й сучасна філологічна 

наука» (Київ, 2010), Міжнародна наукова конференція до 80-річчя від дня 

народження проф. С. В. Семчинського (Київ, 2011), Міжнародна наукова 

конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та 

самобутність» (Київ, 2012), Міжнародна наукова конференція «Проблема 

мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика» (Київ, 2012), 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» (Київ, 2012), 

Міжнародний симпозіум з мови і комунікації (Ерзрум, Туреччина, 2012), 

Подіум: відкрита дискусія за результатами Міжнародної науково-практичної 
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Iнтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, 

Німеччина, 2013), Міжнародна наукова конференція «Батьки і діти: 

ґенераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах 

Центрально-Східної Європи і Балкан» (Київ, 2014), Міжнародна наукова 

конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 

2014), Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015). 

Результати також оприлюднено на 15 всеукраїнських конференціях: 

«Дискурс у комунікаційних системах» (Київ, 2004), «Семіотика 

культури / тексту в етнонаціональних картинах світу» (Київ, 2004), «Україна: 

людина, суспільство, природа» (Київ, 2006), «Радість і страждання як 

чинники культури» (Київ, 2006), «Феномен А. Кримського у світовій науці» 

(Київ, 2006), «Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві та 

український вибір» (Київ, 2006), «Актуальні проблеми мовознавства» (Київ, 

2008), «Діалог культур: лінгвістичний і літературознавчий виміри» (Київ, 

2008), «Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура» (Київ, 2010), 

«Концепти та константи в мові, літературі, культурі» (Київ, 2011), «Людина і 

соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 2012), 

«Проблема мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика» (Київ, 2012), 

«Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних 

філологічних студій» (Київ, 2013), «Дух нового часу у дзеркалі слова і 

тексту» (Київ, 2016).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднено у 55 

публікаціях загальним обсягом понад 40 др. арк.: 1 монографії (16 др.арк.), 23 

статтях у наукових фахових виданнях України, 3 статтях у закордонних 

періодичних фахових виданнях, 2 статтях у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, 26 публікаціях в інших наукових 

виданнях та збірниках тез і матеріалів конференцій, з яких 8 у закордонних 

виданнях (США, Німеччина, Польща, Литва, Турція).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, 3 додатків, списку скорочень та списку умовних 

позначень. Список літератури налічує 684 позиції. Список джерел – 229 

позиції, включно зі списками використаних мас-медійних друкованих, радіо-, 

теле-, кіно- та інтернет-ресурсів. Основний зміст роботи викладено на 386 с. 

Загальний обсяг дисертації – 513 с.   

Достовірність дослідження визначено комплексним підходом із 

поєднанням традиційних і новітніх мовознавчих та загальногуманітарних 

методів, критичним аналізом широкого кола наукової літератури з 

лінгвістики і суміжних дисциплін, а також залученням лексикографічних 

джерел та великого обсягу мовно-мовленнєвого матеріалу. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито актуальність теми, сформульовано мету та завдання, 

окреслено новизну, теоретичну та практичну значущість роботи, 

обґрунтовано вибір методів дослідження, а також подано інформацію щодо 

оприлюднення та апробації результатів дослідження. 

Розділ 1 «Методологічні основи лінгвістичного дослідження цінностей 

із позицій суб’єктивізму» присвячено визначенню епістемологічного, 

онтологічного та термінологічного статусу цінностей як об’єкта 

лінгвістичного дослідження.  

У комунікативній та психолінгвістиці цінності розглядаються як ціннісні 

настанови, що мотивують мовленнєву поведінку людини. Лінгвістика впливу 

досліджує їх в якості об’єкта мовленнєвого впливу. Розроблена у рамках 

лінгвістичної семантики теорія мовної оцінки лягла в основу концепції 

оцінного фрейму (С. Жаботинська). У російському та українському 

мовознавстві цінності найактивніше вивчають у рамках лінгвокультурології 

та лінгвоконцептології. 

На позначення цінностей використовують різні термінопоняття: цінності, 

аксіологічно насичені поняття, базові моральні категорії, ключові поняття 

етики, аксіологічні значення, категорії ціннісної системи, ціннісні концепти 

та ін. Щоб з’ясувати, який із них найадекватніше відображає сутність 

цінностей, було проаналізовано й систематизовано теорії, що розкривають 

їхній онтологічний статус. Об’єктивістські теорії передбачають існування 

цінностей у реальному світі поза свідомістю суб’єкта (П. Абеляр, 

М. Гартман, М. Шеллер). Ознаки ренесансу такого погляду на цінності 

бачимо в окремих неотеологічних ідеях у працях сучасних російських 

лінгвокультурологів (С. Воркачов, Н. Арутюнян, Л. Байрамова). У межах 

суб’єктивістських теорій цінності вважають результатом аксіологічної 

категоризації світу, тобто його осмислення в категоріях ДОБРЕ / ПОГАНО. 

Представники суб’єктно-соціальних теорій наполягають, що цей процес 

відбувається однаково в усіх індивідуумів, отже його результати, тобто 

сформовані системи цінностей, також мають бути однаковими для всіх. Ця 

концепція стає виправданням для панівних соціально-політичних груп, що 

нав’язують певну систему цінностей суспільству, формуючи ідеологічні 

системи й утверджуючи тоталітарний політичний устрій. 

Суб’єктно-персональна теорія цінностей так само заперечує їхнє 

існування поза свідомістю суб’єкта, однак робить акцент на відмінностях між 

ціннісними системами особистостей, мовно-культурних спільнот, соціальних 

груп, зумовлених різними, зокрема історичними, обставинами. Французький 

структуралізм, деконструктивізм, критичний дискурс-аналіз мають на меті 

оприявнити спроби впливу на свідомість реципієнта та надати останньому 

можливість критично до цього поставитися.  

З огляду на сучасні наукові дані найпереконливішими видаються 

суб’єктивістські теорії цінностей, що за різних умов та в різний спосіб 

доповнюють одна одну. Якщо аксіологічну категоризацію розуміти з цих 
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позицій, то на позначення її результатів доцільно вживати термін ціннісний 

концепт. 

За походженням ціннісними можна вважати всі концепти, оскільки 

об’єктом концептуалізації стає лише те, що потрапляє до сфери інтересів 

суб’єкта. Однак згодом ціннісний компонент у деяких концептів може 

втрачатися. Вирізнити ціннісні концепти можна за їхніми синтагматичними 

властивостями: у поєднанні з предикатами оцінки вони утворюють або 

тривіальні пропозиції – «здоров‟я – це добре», або контрадикторні аномалії, 

що потребують додаткових пояснень – «здоров‟я – це погано». 

Структура ціннісного концепту відображає особливості аксіологічної 

категоризації, яка поєднує сприйняття суб’єктом зовнішнього та 

внутрішнього світів. Мінімальне ядро цієї структури складають два 

компоненти: 1) денотативний – співвідносний із певним об’єктом або його 

атрибутом у зовнішньому світі; 2) конотативний – знак оцінки, співвідносний 

зі ставленням людини до певного об’єкта та його атрибута. Ці компоненти 

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

аксіологічного предиката. До цієї структури входять, але не завжди виражені 

вербально: аргументи на користь такої предикації; суб’єкт думки; суб’єкт 

користі – бенефіціант; обставини часу, простору та ін. 

Систематизацію  ціннісних концептів здійснено за двома критеріями: за 

рівнем абстракції та семантичними ознаками. Систематизація за рівнем 

абстракції базується на ієрархії концептів, яку запропонувала Е. Рош на 

основі виділення базових ціннісних концептів, ціннісних концептів 

суперординатного рівня, ціннісних концептів субординатного рівня. 

Ієрархічні рівні ціннісних концептів формуються залежно від того, яке 

значення є домінантним у семантичній структурі концепту, при цьому 

розрізняється об’єкт оцінки та його атрибут. У концептах конкретно-

предметного, ординатного рівня, домінує денотативне значення й референція 

до об’єкта. У концептах базового рівня домінує сигніфікативне значення й 

референція до оцінюваного атрибута. У концептах абстрактного, 

суперординатного рівня, домінує конотативне значення й референція до 

внутрішнього світу людини – її ставлення до оцінюваного атрибута та 

об’єкта.  

На способах класифікації цінностей можуть позначатися досвід і 

особистісні характеристики  науковця. Форми дослідницького суб’єктивізму 

виявляються в лінгво-, его-, етно-, текстоцентризмі. Уникнути впливу 

дослідницького суб’єктивізму можна на основі рефлексії власних інтенцій, а 

також послуговуючись уже усталеною системою цінностей, наприклад 

Ш. Шварца та А. Маслоу.  

У засобах масової інформації України 2000-х років було виокремлено 

48 ціннісних концептів базового рівня, семантика яких охоплює всі ціннісні 

концепти, аналізовані в дослідженні: АЛЬТРУЇЗМ, ВИЗНАННЯ, 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, УПЕВНЕНІСТЬ, ГІДНІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, 

ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОБРОБУТ, ДОБРОТА, ЕКОЛОГІЧНІСТЬ, ЕМОЦІЙНІСТЬ, 
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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.  

У розділі 2 «Мовна оцінка та її вплив на формування аксіологічних 

структур у концептуальній системі адресата» розглянуто пропозиційну 

структуру та перлокутивний потенціал мовної оцінки в її співвідношенні зі 

структурою ціннісного концепту й оцінного фрейму. 

Структурні моделі мовної оцінки було запропоновано А. Івіним, О. Вольф 

та Т. Космедою. Спільними для всіх моделей є такі компоненти, як суб’єкт, 

об’єкт та критерій оцінки. Т. Космеда й О. Вольф акцентують наявність 

предикативних відношень, які втілюють оцінне ставлення у рамках цієї 

структури. 

У результаті аналізу та узагальнення запропонованих моделей, 

послідовного розрізнення предиката думки й предиката оцінки (власне знак 

оцінки), а також оцінюваного атрибута та об’єкта оцінки було отримано таку 

схему:  

S – Prдумки [Oоцінки Prоцінки [Atrоцінки Pl pos  / neg]] – 

Я вважаю, що вчителька розумна, і це добре. 

Ця схема засвідчує, що, оскільки між критерієм оцінки та знаком оцінки 

встановлюється предикативний зв’язок, оцінне висловлювання є складною 

ієрархічною трирівневою поліпредикативною структурою, яка містить три 

вузли предикації: 1) модальна рамка 1 – суб’єкт і предикат думки (S Prдумки): 

я вважаю, що; 2) диктумна частина пропозиції – предикація атрибута його 

носієві [О Atr]: вчителька розумна; 3) модальна (аксіологічна) рамка 2 – 

власне предикат оцінки: предикація знака оцінки оцінюваному атрибуту 

[Atr Pl]: розумна – це добре. 

Отримана схема є оцінним пропозиційним фреймом. Предикативна 

структура третього рівня цієї моделі [Atr Pl] відтворює ціннісний концепт, 

що входить до структури мовної оцінки в ролі субфрейму. Структура 

ціннісного концепту ізоморфна структурі мовної оцінки в компресованому 

вигляді, де об’єктом оцінки слугує властивість, тоді як під мовною оцінкою 

зазвичай розуміють оцінку конкретно-предметної сутності.  

Зі структурними компонентами мовної оцінки співвіднесені вектори 

мовленнєвого впливу оцінного висловлювання.  

Вектор впливу «предикат думки» пов’язано із прагненням мовця 

завоювати довіру адресата, претендуючи на скорочення комунікативної 

дистанції, чому сприяє частотність мовних оцінок у мовленні загалом. Це 

зумовлено тим, що комунікативні максими ввічливості (Д. Ліч) накладають 
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низку обмежень на вживання оцінних висловлювань (позитивних оцінок 

1 особи – самовихваляння; 2 особи – лестощі; негативних оцінок 2 особи – 

критика), а подолання цих обмежень можливе тільки у спілкуванні між 

близькими людьми.  

Вплив за вектором «об’єкт оцінки» означає використання мовних засобів 

переконання та навіювання з метою змінити ставлення адресата до об’єкта 

оцінки – реалії чи явища.  

Вектор впливу «суб’єкт оцінки» відображає факт того, що в разі 

початкової незгоди між комунікантами щодо оцінки об’єкта оцінні 

висловлювання в мовленні адресанта можуть змінити ставлення не до 

об’єкта, а до самого мовця. Наприклад, негативна оцінка Михаїла 

Ходорковського в коментарях до статті про нього в ЗМІ викликала жорстку 

реакцію одного з читачів: рос. «А мне не жалко его <…> Он знал на что он 

идет, пытаясь с помощью своей авантюры прийти к власти» (Esquire. 

07.04.2015). Відповідь на коментар: «…как еще остаются люди, которые 

верят своим псевдоумным рассуждениям да и еще пишут что-то где-то, 

типа умные» (там само).  

Для уникнення такого перлокутивного ефекту, що є зворотним 

очікуваному, мовці можуть удатися до імплікування оцінних висловлювань. 

Суть його полягає в дисоціації між реальним та формальним суб’єктом 

оцінки, яка може викликати негативне ставлення до мовця. Реальний суб’єкт 

не називається прямо. Пропозиційна структура мовної оцінки не 

експлікується повністю. Вона з’являється лише як висновок, що його адресат 

може зробити на підставі засновків, наявних у тексті. Наприклад, на постерах 

компанії UNITRADE 2001 року над запитанням (укр.) «Думаєш, у нього є 

мобільний?» було зображено фігуру снігової людини. Відтворюваний 

ланцюжок логічних засновків та висновків виглядає так: * У снігової людини 

немає мобільного телефону → * У снігової людини немає мобільного 

телефону, і вона нецивілізована → * У нецивілізованих людей немає 

мобільних телефонів → * Відсутність мобільного – ознака нецивілізованості 

→ * Якщо у вас немає мобільного телефону, Ви нецивілізований → * Щоб 

бути цивілізованим, купуйте мобільні телефони. Судження – імпліковане. У 

разі експлікації воно порушило б заборону на негативну оцінку другої особи: 

Якщо у вас немає мобільного телефону, Ви     нецивілізований.  

Позитивному ставленню до мовця сприяє аксіологічне підлаштування, 

тобто підлаштування під ціннісну систему адресата – висловлювання мовних 

оцінок за тим критерієм, який корелює із цінностями реципієнта.  

Вектор «предикат оцінки» пов’язаний із упливом ціннісних концептів на 

систему цінностей адресата. Такий уплив зумовлено частотністю реалізації 

ціннісного концепту в ролі аксіологічного предиката в структурі мовної 

оцінки. Частотність вживання ціннісних концептів вимірюється за 

допомогою контент-аналізу. Перетворити його на кількісно-якісне 

дослідження ціннісних концептів можна, використавши лінгвістичні методи, 
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що дають змогу врахувати обов’язкові й факультативні елементи 

пропозиційної структури оцінного фрейму, презентованого цим концептом.  

На окрему увагу заслуговує об’єкт оцінки. Визначення референтно-

таксономічної групи, до якої він належить, великою мірою зумовлює 

сполучуваність лексем-вербалізаторів відповідного компонента в структурі 

оцінного висловлювання. Це, своєю чергою, впливає на те, які саме 

дискурсивні маркери матиме той чи той ціннісний концепт, що відіграє роль 

оцінюваного атрибута. Наприклад, якщо об’єкт оцінки належить до 

референтно-таксономічної групи «спортсмени», то концепт УСПІХ 

вербалізують лексико-фразеологічні засоби на позначення здобуття перемог 

у змаганнях. Якщо оцінюваний об’єкт належить до групи «політики», той 

самий концепт вербалізують лексико-фразеологічні засоби на позначення 

посад. Пор.: укр.«Збірна України перемогла команду Уельсу» (УМ. 

10.09.2003, с. 7) і «Августин Волошин на найвідповідальнішу дипломатичну 

посаду призначив саме його» (УМ. 10.09.2003, с. 6).  

Контент-аналіз, доповнений методами лінгвістичного семантичного 

аналізу, було апробовано під час здійснення компаративного дослідження 

деяких засобів масової інформації у 2003 р. У результаті порівняння 

ціннісних концептів у позиції оцінюваного атрибута було отримано такі дані: 

1) найпесимістичнішу картину світу сконструйовано в газеті «Вечерние 

вести»: негативних оцінок більше у 2,2 рази порівняно з позитивними; 

найоптимістичнішу – у газеті «Сегодня»: негативних оцінок більше в 

1,41 раза; 2) у провладній пресі домінували ціннісні концепти НЕ-

РЕЗУЛЬТАТ, НЕ-УСПІХ, НЕ-ЗАКОННІСТЬ, НЕ-ВИЗНАННЯ, НЕ-

ЧЕСНІСТЬ, НЕ-ДОБРОТА; в опозиційній – НЕ-УСПІХ, НЕ-ЗАКОННІСТЬ, 

НЕ-ЧЕСНІСТЬ, НЕ-РОЗУМ, НЕ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ, НЕ-ВИЗНАННЯ, НЕ-

СМІЛИВІСТЬ, НЕ-РЕЗУЛЬТАТ; 3) ціннісні концепти, наявні в опозиційній і 

відсутні в провладній пресі: НЕ-РОЗУМ, НЕ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ, НЕ-

СМІЛИВІСТЬ; лише в опозиційній пресі наявні оцінки за критерієм НЕ-

ПАТРІОТИЗМ, НЕ-КРЕАТИВНІСТЬ, НЕ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, НЕ-

ЩЕДРІСТЬ; 4) цінність ПАТРІОТИЗМ зафіксовано лише в українськомовній 

опозиційній газеті «Україна молода».  

Проведений аналіз надав можливість зробити припущення про те, що 

українські ЗМІ вже у 2003 році були орієнтовані на поширення 

індивідуалістських, а не колективістських цінностей.  

 

Розділ 3 «Мовно-когнітивні моделі формування ціннісних концептів» 

присвячено розкриттю механізмів формування ціннісних концептів під 

упливом мовних засобів.  

Процеси формування, руйнування, трансформації ціннісних концептів 

відбуваються в результаті аксіологічної категоризації людиною світу. Цей 

процес може здійснюватися також при сприйнятті т. зв. семіотичної 

реальності – текстів. З ХХ століття роль тексту як посередника в осмисленні 
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навколишнього світу стає дедалі суттєвішою. Найчастіше таку роль 

виконують мас-медійні тексти та тексти дидактичного спрямування. 

Мовленнєвий вплив на систему цінностей означає моделювання засобами 

мови такої ситуації (аксіологічне фреймування), яка в реальності може 

спонукати суб’єкта до прийняття або відторгнення тих чи тих ціннісних 

концептів: рос. «История о том, как бывшая супруга выжила своего 

благоверного из его собственной “хаты”, поучительна по многим причинам. 

В ней – предупреждение мужьям, которые поднимают руку на жен» 

(Сегодня. 09.09.2005); укр. «...розчулений директор товариства Попко 

приїздив у райвідділ подякувати “операм” за професіоналізм та вручив їм 

три мобільних телефони» (УМ. 09.09.2003).  

Формування ціннісних концептів відбувається як встановлення 

предикативного зв’язку між оцінюваним атрибутом та оцінним знаком. 

Ціннісний концепт не переноситься автоматично з концептуальної системи 

мовця до концептуальної системи адресата. Цей процес є дискурсивно 

опосередкованим і передбачає, з одного боку, створення мовцем-адресантом 

певних вербалізованих аксіологічних пропозиційних структур, а з іншого – 

інтерпретацію цих структур адресатом і встановлення ним предикативного 

зв’язку між оцінюваним атрибутом та знаком оцінки – [Atr Pl pos/neg].  

Вербалізовані аксіологічні структури, які імплікують умовивід типу 

Якщо структура Х, то Atr Pl pos/neg, разом із правилами їхнього когнітивного 

перетворення можна назвати мовно-когнітивними цінніснотвірними 

моделями. Усі вони в той чи той спосіб мають відтворювати систему 

аргументації, обґрунтовуючи зв’язок [Atr Pl pos/neg]. 

Процес формування цінностей – це великою мірою інтерпретаційна 

діяльність адресата, зумовлена індивідуальними характеристиками 

реципієнта: його психологічними особливостями, інтелектуальними 

здібностями, власною ціннісною системою, життєвим досвідом, ставленням 

до мовця тощо. Тож мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі – це моделі 

інтерпретаційні й стохастичні, за допомогою яких можна прогнозувати 

інтерпретацію певних семантико-синтагматичних структур. Як будь-який 

прогноз, вони реалізуються з тим чи тим ступенем імовірності. Ці моделі є 

парадигмою можливих інтерпретацій, з яких адресат обере одну або декілька. 

І обране тлумачення необов’язково відповідатиме інтенціям автора. 

Для формування, актуалізації або руйнування аксіологічної пропозиційної 

структури з предикативним зв’язком [Atr Pl pos/neg] використовують 

шість мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей та дві субмоделі. Кожна 

модель   це певний тип аргументації на користь предикування або 

заперечення предикування певного оцінного знака оцінюваному атрибуту. 

Каузативна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – це аксіологічна 

пропозиційна структура, між актантами якої встановлено причиновий 

зв’язок, при цьому оцінний знак предикується атрибуту, співвіднесеному з 

антецедентом. Вона базована на семантико-синтагматичній узгодженості 

аксіологічного значення причини та наслідку. Схема моделі: 
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Якщо Atr 1 – причина Atr 2, Atr 2 – це добре / погано ([Atr 2 Pl pos/neg]),  

То Atr 1 – добре / погано. 

Наприклад: рос. «Владимир Войнович: не бывает колбасы без свободы». 

Мовець пропонує трактувати СВОБОДУ як умову існування 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ (колбаса) (Вести.Ru. 30.01.2010). СВОБОДА – 

концепт-атрибут у позиції антецедента. Його оцінний знак узгоджується із 

оцінним знаком конкретно-предметного концепту КОЛБАСА, який 

категоризується до базового концепту [БЛАГОСОСТОЯНИЕpos].  

Если [СВОБОДА] → [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos], То [СВОБОДА Pl pos] 

или Если [СВОБОДА Pl pos] → [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos], То 

[СВОБОДА Pl pos intens ↑] → или Если [СВОБОДА Pl neg] → 

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos], То [СВОБОДА Pl neg intense ↓] или 

[СВОБОДА Pl neg]. 

Основними дискурсивними маркерами моделі є: 1) синтаксичні 

конструкції  – складні речення з підрядними причини, складні умовні 

речення, речення з обставинами причини та умови; 2) лексичні засоби – 

сполучники укр. тому… що, якщо… то, через те… що / рос. потому что…, 

в силу того… что, благодаря тому… что, если… то; прийменники 

укр. завдяки / рос. благодаря; дієслова укр. спричинити, викликати / рос. 

привести к, вызвать тощо. 

Телеологічна модель – аксіологічна пропозиційна структура, у якій 

ціннісний концепт займає позицію мети. Інтерпретація цієї структури 

спонукає адресата предикувати оцінний знак концепту, що займає позицію 

інструментального актанта (засіб досягнення мети). Структурна схема: 

Якщо S прагне [Atr] або [Atr Pl pos],  

То [Atr] → [Atr Pl pos] або [Atr] → [Atr Pl pos intense↑]. 

Наприклад: укр. «…Будемо сподіватися, що до того часу тут в Україні 

вкореняться загальновизнані поняття української нації, української 

ідентичності й національної гідності» (День. 13.09.2004, c. 2). Концепту 

ПАТРІОТИЗМ (дискурсивні маркери: вкореняться загальновизнані поняття 

української нації, української ідентичності й національної гідності) 

предиковано позитивний оцінний знак, оскільки цей концепт посідає позицію 

об’єкта сподівання.   

Якщо S <ми > (імпліковано) прагне (будемо сподіватися) 

[ПАТРІОТИЗМ] або [ПАТРІОТИЗМ Pl pos], То [ПАТРІОТИЗМ] → 

[ПАТРІОТИЗМ Pl pos]або [ПАТРІОТИЗМ Pl pos] → [ПАТРІОТИЗМ Pl pos intense↑]. 

Дискурсивними маркерами телеологічної цінніснотвірної моделі є 

лексеми із семантичним компонентом ‘мета’ (укр. прагнути, намагатися, 

уникати, запобігати, сподіватися, планувати / рос. стремиться, стараться, 

избегать, надеяться, планировать) та їхні синоніми, а також синтаксичні 

конструкції з обставинами та підрядними мети зі сполучниками укр. аби, 

щоби, задля / рос. чтобы, для, ради тощо.  

Деонтологічна модель базована на позитивації концептів, що 

потрапляють до лексико-семантичного поля норми, й негативації тих, які не 
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відповідають нормі. Це аксіологічна пропозиційна структура з предикатом 

деонтологічної модальності, який спонукає адресата предикувати оцінний 

знак концепту, що посідає позицію об’єкта стосовно цього предиката. 

Структурна схема: Якщо Atr повинен бути, То [Atr Pl pos].  

Або: Якщо Atr не повинен бути, То [Atr Pl neg]. 

Рос. «Все проблемы должны решаться за круглым столом» (Интер. 

17.01.2006). Відбувається позитивація концепту КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ 

(решаться за круглым столом) як об’єкта по відношенню до предиката з 

деонтологічним значенням должны. Схематично: 

Если КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ (за круглым столом) должна быть (должны), 

То [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos] 

Или 

Если [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos] (за круглым столом) должна быть 

(должны), То [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos intense↑]. 

Роль мовних засобів реалізації деонтологічної модальності виконують 

лексико-фразеологічні одиниці із семантичним компонентом ‘необхідність’: 

укр. потрібно, необхідно, варто, повинен, варто, не варто, має бути, не має 

бути, узвичаєно; рос. надо, нужно, надобно, необходимо, не обойтись, 

должен, нужен, стоит (делать), не стоит, принято тощо. Варіанти 

реалізації моделі містять предикати: укр. мати право / рос. иметь право, а 

також укр. мало, забагато <не буває>, не вистачає, бракує, замало / рос. 

слишком много <не бывает>, не хватает, могло бы быть и больше тощо. 

Спонукальна субмодель є похідною від деонтологічної моделі. Вона 

ґрунтується на взаємозв’язку деонтологічної й аксіологічної модальностей та 

імпліцитному умовиводі «якщо щось потрібно зробити, отже, так має бути». 

Це аксіологічна пропозиційна структура, яка дає змогу адресату встановити 

предикативний зв’язок між оцінним знаком та ціннісним концептом, що 

займає позицію об’єкта прагнення. 

Структурна схема: Якщо S1 спонукає S2 до Atr, То Atr потрібен; ЯкщоAtr 

потрібен, То [Atr Pl pos]. ЯкщоS1 спонукає S2 до Atr, То Atr потрібен. Якщо 

Atr потрібен, То [Atr Pl pos]. 

Наприклад: укр. «Не бійтеся. Зверніться зараз < до податкової. – Г. Ч.>» 

(Радіо Ера. 22.05.2005). Імперативна конструкція спонукає адресата 

предикувати позитивний оцінний знак концепту СМІЛИВІСТЬ (не бійтеся) 

за умови поваги до адресата. 

Якщо S 1 (журналіст) спонукає S 2 (слухачів радіо, підприємців – 

імпліковано) до [СМІЛИВІСТЬ Pl pos], То [СМІЛИВІСТЬ Pl pos] потрібна S 1 

або S 2. Якщо [СМІЛИВІСТЬ Pl pos] потрібна S 1 або S 2, То 

[СМІЛИВІСТЬ Pl pos intense↑]. 

Для формування або актуалізації негативної цінності спонукання 

трансформується в заборону: Якщо S 1 забороняє Atr, То Atr не потрібен S 1 

або S 2; Якщо Atr не потрібен S 1 або S 2, То [Atr     це Pl neg для S 1/ S 2]. 

Наприклад: рос. «Рядовой телезритель говорил: <…> Не грузите меня!» 
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(АфишаDaily. 30.12.2010). У цьому прикладі відбувається негативація 

концепту ОБРАЗОВАНИЕ (не грузите). 

Мовну реалізацію спонукальної субмоделі забезпечує структура 

імперативного речення, яка імплікує предикативний зв’язок між оцінним 

знаком та ціннісним концептом у позиції об’єкта прагнення. Умовою 

ефективного впливу спонукальної моделі на адресата є довіра адресата до 

суб’єкта спонукання.  

Кваліфікативна субмодель похідна від деонтологічної й базована на 

позитивації властивостей об’єкта, які в нормі є його іманентними ознаками. 

Це аксіологічна пропозиційна структура, котра ґрунтується на уявленні про 

те, що володіння необхідним кваліфікативним атрибутом – це добре, а 

неволодіння – погано, забезпечуючи висновок про позитивно або негативно 

оцінний характер концепту в позиції кваліфікатора. 

Структурна схема моделі: Якщо Atr – стала ознака Obj, То Atr повинен 

бути для Obj. Якщо Atr повинен бути для Obj, То [Atr Pl pos]. 

Наприклад: рос. «Душа украинца … это душа свободного человека, 

который не покоряется» (5 канал. 29.10.2005). Тут відбувається позитивація 

концепту СВОБОДА як іманентної ознаки українця. 

Если [СВОБОДА] – устойчивый признак украинца, то атрибут 

[СВОБОДА] должен быть для украинца. Если атрибут [СВОБОДА] должен 

быть для украинца, То [СВОБОДА Pl pos для украинца] или Если [СВОБОДА Pl pos] 

– устойчивый признак украинца, То атрибут [СВОБОДА Pl pos] должен быть 

для украинца. Если атрибут [СВОБОДА] должен быть для украинца, То 

[СВОБОДА Pl pos intense ↑ для украинца]. 

Серед дискурсивних маркерів кваліфікативної моделі – дієслова, які 

вказують на притаманність певного атрибута об’єкту: 

укр. властиво / рос. присуще,  укр. вирізняється чим? / рос. 

отличается чем?, укр. є / рос. является тощо. 

Релятивна модель базована на довірі до авторитетів та їхніх оцінок. В 

аксіологічній пропозиційній структурі цієї моделі експліковано оцінне 

ставлення авторитетного суб’єкта до атрибута, що посідає об’єктну позицію, 

а відтак, адресата спонукають до предикування оцінного знака відповідному 

концепту. Структурна схема моделі: Якщо S ставиться добре до [Atr], То 

[Atr Pl pos]. Або: Якщо S ставиться добре до [Atr Pl pos], То [Atr Pl pos intense↑]. 

Укр.: «Учні майже в унісон: «А я так  люблю хворіти. Сидиш вдома, 

нічого не робиш. Батьки з тобою панькаються» (Zymova. Миті життя. 

18.9.2010): маркер моделі люблю. Завдяки аксіологічному узгодженню  

концепту [НЕ-ЗДОРОВ’Я Pl neg] предикується позитивний оцінний знак: 

Якщо S (учні) ставляться добре до [НЕ-ЗДОРОВ’Я Pl neg], То [НЕ-

ЗДОРОВ’Я Pl neg intense ↓] v [НЕ-ЗДОРОВ’Я Pl pos для учнів]. 

Дискурсивні маркери релятивної моделі відрізняються від предикатів, які 

формують телеологічну модель, відсутністю значення цілеспрямованості: 

укр. любити, ненавидіти, бридувати, подобатися, 

захоплюватися / рос. нравиться, интересоваться, быть в восторге, 
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ненавидеть, не выносить тощо. До цього списку можна додати предикати, у 

значенні яких семантичний компонент «позитивне / негативне ставлення» 

міститься імпліцитно: укр. вибачте, заздрити, змиритися, побажати / рос. 

извините, завидовать, смириться, пожелать. 

В основі коатрибутивної моделі лежить семантико-синтагматична 

узгодженість аксіологічних значень коатрибутивних ознак, тобто тих, які 

характеризують один і той самий об’єкт. Адресат, відкритий маніпулятивним 

упливам, за логікою генералізації може предикувати один і той самий знак 

коатрибутивним компонентам, пов’язаним єднальними відношеннями, а 

протилежні знаки – коатрибутивним компонентам, пов’язаним відношеннями 

протиставлення або допустовості. 

Структурна схема: Якщо [Atr1 Pl] і [Atr2 Pl pos] – коатрибути, То [Atr1 Pl] 

→ [Atr1 Pl pos]. Або: Якщо [Atr1 Pl] і [Atr2 Pl neg] – коатрибути, То [Atr1 Pl] → 

[Atr1 Pl neg]. 

Наприклад: укр. «<Про вождів грецьких колоній на Чорному морі в 

умовах скіфської загрози – Г.Ч.> Було не до демократичних теревенів» 

(Тоніс. 9.11.2008): концепт ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ набуває контекстуального 

негативно оцінного значення унаслідок семантичного узгодження між 

концептами [НЕ-РОЗУМ Pl neg] (теревені) та [ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ  Plpos], 

що є коатрибутами для об’єкта розмови (теревені ← «зневажл. Дурниці, 

нісенітниці» [СУМ 1979, т. 10, с. 84]). 

Схематично: Якщо [ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] і [НЕ-РОЗУМ Pl neg] 

(теревені) – коатрибути, То [ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] → 

[ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] →[ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ]. 

Дискурсивними маркерами моделі є синтаксичні конструкції із сурядним 

синтаксичним зв’язком, зокрема з відношеннями протиставлення та 

допустовості, вираженими сполучниками: укр. але, однак, хоч і, але, 

проте / рос. все же, но, вопреки, невзирая, однако тощо. 

Дія експлікаційної моделі можлива завдяки тому, що знак оцінки 

отримує спеціальний експонент, роль якого виконують переважно 

експресивні мовні засоби: фоносемантичні (укр. фіфа, гидота, рос. чушь, 

стибрили), морфологічні (укр. дідище, козарлюга, рос. хапуга), лексико-

семантичні (метафоризація: укр. осел, жаба, рос. стукач; лапки-

конотограми: «...аж прет из него “феласофия”» (Дурдом. 11.10.2013)), 

лексико-синтаксичні (порівняльні звороти: «Вони як тварини: у Франції 

знижка на “Нутеллу” призвела до бійок у супермаркетах» (112 UA. 

26.01.2018)).  

Схематично модель можна зобразити так: Atr + Експонент → 

[узагальнення] → [компресія] → Ціннісний концепт. 

Для формування уявлення адресата про більшу чи меншу значущість 

одних ціннісних концептів порівняно з іншими використовують переважно 

релятивну, телеологічну або каузативну моделі, до структури яких входять 

відразу два концепти, що протиставляються один одному і чий 

предикативний зв’язок із оцінним знаком стверджується або заперечується. 
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Наприклад: укр. «Ми втомилися від розмов про свободу та патріотизм? Але, 

їй-богу, не завдяки розповідям про підвищення ВВП Лех Валенса зміг 

об‟єднати поляків» (ДТ. 30.10.2004, с. 5). Тут за допомогою каузативної 

моделі позиціонується вищість цінностей [СВОБОДА] та [ПАТРІОТИЗМ] 

відносно цінності [ДОБРОБУТ]. 

У розділі 4 «Аксіологічна стохастичність у тексті: її обмеження та 

відновлення» розкрито сутність аксіологічних конфліктів як виявів 

стохастичної, тобто ймовірнісної, природи процесів аксіологічної 

категоризації: одну й ту саму ситуацію можуть по-різному оцінювати різні 

суб’єкти в різний час і за різних обставин. На рівні аксіологічних 

пропозиційних структур аксіологічний конфлікт можна подати  як 

суперечності між різними елементами структур, що відображають 

аксіологічну категоризацію однієї й тієї ж ситуації різними суб’єктами.  

1. Суперечність між різними оцінними знаками одного й того самого 

концепту: [Atr Pl pos] ↔ [Atr Pl neg].  

Наприклад, ДЕМОКРАТІЯ – це ДОБРЕ (укр. «Країна без демократії 

вважається неповноцінною» (Petrimazepa.com. 18.09.2017)) ↔ 

ДЕМОКРАТІЯ – це ПОГАНО («он <підручник. – Г. Ч.> противоречит 

мнению наших российских “дерьмократов”(Комсомольская правда. 

22.09.2016)).  

2. Суперечність між уявленнями суб‟єктів про денотативні значення 

ціннісних концептів: S1 [Atr Pl neg ] ↔ S2 [Atr Pl pos].  

Наприклад, ціннісний концепт [ДОБРОТА Pl pos] може розумітися як 

«дієва допомога іншим» і «емпатія, здатність висловлювати співчуття»: укр. 

«Замало бути добрим, треба чинити добро» (Патріот Тернопілля. 

01.06.2017). 

3. Суперечність між ціннісними концептами за ступенем значущості: 

[Atr 1 Pl intense↑] & [Atr 2 Pl intense↓] ↔ [Atr 2 Pl intense↑] & [Atr 1 Pl intense↓]: укр. «Влада 

є самоціль для політиків. Це призводить до того, що вже другого дня після 

виборів починається боротьба за владу, у якій вони забувають про 

майбутнє» (1 канал. 03.01.2010). У цьому прикладі мовець заперечує 

пріоритет цінності [ВЛАДA Pl pos] над цінністю [РОЗВИТОК Pl pos]. 

4. Суперечність між ціннісними концептами з однаковими знаками на 

рівні бенефіціантів: [Atr для себе Pl] ↔ [Atr для інших Pl].  

Наприклад: рос. «Я не хочу платить налоги <…>Мне не выгодно 

платить налоги» (Економічна правда. 26.12.2014). Цінність 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ [ДОБРОБУТ для себе Pl pos] ↔ [ДОБРОБУТ для 

держави Pl pos]: [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] є об’єктом аксіологічного 

конфлікту на рівні бенефіціантів «я» (мне не выгодно, я не хочу) та «держава» 

(налоги <які платять державі. – Г. Ч.>). 

5. Суперечність між різними способами категоризації цінностей від 

конкретно-предметного, субординатного рівня до абстрактнішого, 

базового: [Atr1 Pl] субординатний рівень → [Atr2 Pl] базовий рівень ↔ [Atr1 Pl] субординатний 

рівень → [Atr3 Pl] базовий рівень.  
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Наприклад: укр. «Я фукаю на Висоцького зовсім не тому, що патріотка. 

Просто він мені ніколи особливо не подобався, і коли його надмірно 

розхвалюють, почуваю себе дурепою» (Є. Чуприна. ФБ. 02.02.2018). Тут, з 

одного боку, авторка категоризує складний концепт СТАВЛЕННЯ ДО 

ТВОРЧОСТІ ВИСОЦЬКОГО до базового [НЕ-КРАСА Pl neg], а з іншого –

подано позицію її опонентів, які категоризують цей самий концепт до [НЕ-

ПАТРІОТИЗМ Україна Pl neg]. 

6. Суперечність між різнознаковими ціннісними концептами, які 

предикуються одному об‟єкту: Obj [[Atr1 Pl pos] ↔ [Atr2Pl neg]].  

Наприклад: рос. «Будущий президент Франции Шарль де Голль был 

недисциплинированным учеником, но проявлял большие способности к 

французскому языку и истории, чего нельзя было сказать о немецком языке» 

(День. 09.09.2003, с. 3): з позиції-1 майбутньому президенту Франції Шарлю 

де Голлю предикується позитивно оцінний атрибут [ПОТЕНЦИАЛ Pl pos] 

(большие способности к французскому языку и истории); з позиції-2 – 

негативний ціннісний концепт [НЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Pl neg] (был 

недисциплинированным учеником).  

Попри усталену думку про неможливість розв’язання аксіологічних 

конфліктів, аналіз текстів свідчить про те, що використання певних стратегій 

може сприяти їхньому залагодженню. Ми виявили кілька кооперативних 

стратегій розв’язання аксіологічних конфліктів, які можна об’єднати під 

назвою аксіологічне вирівнювання. Їхня дія полягає в семантико-

синтагматичному узгодженні оцінних знаків вербалізаторів концептів, що 

презентують концептуальні системи учасників конфлікту. Приклади цих 

стратегій дає дискусія довкола заяви в соцмережі директора Українського 

інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича: укр. «“Іронія 

судьби”, “восьмоє марта”, булгакови, пугачови і навіть висоцькі і цої в руках 

Кремля – ефективні інструменти нагадування про єдиний культурний 

простір та інструменти його відтворення»»  (В’ятрович. ФБ. 25.01.2018).  

Це висловлювання спровокувало конфлікт, пов’язаний із різним розумінням 

цінностей СВОБОДА культурних уподобань та НАЛЕЖНІСТЬ до українського ментального 

простору. 

Учасники обговорення застосували такі стратегії залагодження конфлікту. 

1. Розширення кола бенефіціантів із включенням до нього обох сторін 

конфлікту: укр. «Шановні, я ось люблю і Висоцького, і Цоя. І я з початку 

2015 в АТО»: до бенефіціантів цінності [НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl pos] автор 

зараховує і тих, хто споживає продукти російської культури. 

2. Рекатегоризація, тобто така категоризація конфліктогенних 

ціннісних концептів, що дає змогу кваліфікувати їх як несуперечливі одна 

одній цінності: укр. «У мене інша жіноча версія, чому Volodymyr Viatrovych, 

делікатна, в принципі людина, так сказав <…> Я б ніколи не змогла підняти 

руку на меломана тому, що йому не близький російський рок чи Окуджава» 

(розм., ФБ, 30.01.2018). Критерій негативної оцінки споживачів російської 
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культури пропонують інтерпретувати як співвіднесений не з цінністю [НЕ-

НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl neg], а з цінністю [КРАСА Pl neg]. 

3. Зміщення фокусу уваги від двох конфліктогенних ціннісних концептів на 

третій: рос. «Да что вы все о Высоцком и Цое. Лучше бы стихи Стуса 

напечатали у себя на страничке. Толку было бы больше» (коментарі до 

[В’ятрович 2018]). У цьому прикладі фокус уваги зміщено з об’єктів дискусії 

– ціннісних концептів [CВОБОДА Pl pos] і [НЕ-НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl neg] на 

концепти [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos], [КРЕАТИВНІСТЬ Pl pos]. 

4. Зміщення фокусу уваги з оцінного знака на зміст денотативного 

значення: укр. «Йому дали квартиру в центрі Москви. Як ви думаєте, 

чи можливо було б таке, якби він реально боровся з комуністичною 

системою?» (LB.ua. 30.01.2018). Відбувається предикування концепту 

ВОЛОДИМИР ВИСОЦЬКИЙ атрибутів [НЕ-ЧЕСНІСТЬ Pl neg], [НЕ-

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl neg], [КОНФОРМНІСТЬ Pl neg]. 

Стратегії аксіологічного вирівнювання можна застосовувати також як 

системну методику розв’язання суспільних конфліктів. Зокрема, мовне 

питання в Україні можна розглядати як низку аксіологічних конфліктів 

довкола концептів [УКРАЇНСЬКА МОВА] і [РОСІЙСЬКА МОВА]. Це 

підтвердило експертне опитування філологів «Мовна ситуація в Україні: 

шляхи гармонізації», проведене 2005 р. за участі 57 експертів. Запитання, яке 

ставилося респондентам, було сформульовано так: «Який розподіл сфер 

функціонування між українською та іншими мовами, поширеними в Україні, 

ви вважаєте найсприятливішим для успішного розвитку держави?». У 

ньому використано такі стратегії: зміщення уваги з  оцінного знака на 

денотативне значення цінності (сфери застосування мов); з конфліктних 

цінностей на третю цінність, яка не викликає дискусій (з особистих 

уподобань носіїв на перспективи розвитку країни); розширення кола 

бенефіціантів таким чином, щоб до нього увійшли представники обох сторін 

конфлікту. Це дало можливість з’ясувати, що більшість респондентів 

вважають за можливе задовольнити потреби російськомовних українців без 

надання статусу державної російській мові.  

Некооперативні стратегії вирішення аксіологічного конфлікту – уникання 

та силові – полягають в обмеженні аксіологічної стохастичності. 

Стратегії уникання означають елімінацію ціннісних концептів та оцінок, 

небажаних для мовця або тих, хто його контролює. Наприклад, за 

результатами порівняльного аналізу листів дописувачок журналу «Жінка» (з 

1931 р. до 1990 р. – «Радянська жінка») за період 1984–1990 та 2004–2010 рр. 

встановлено, що редакційна політика видання пострадянського періоду була 

спрямована на елімінацію цінностей егалітарної родинної моделі, а також 

негативних оцінок за критерієм ДОБРОБУТ. 

Силові дискурсивні стратегії розв’язання аксіологічного конфлікту 

означають використання мовних засобів аксіологічного рамкування, тобто 

засобів, які спонукають адресата інтерпретувати висловлювання й 

здійснювати аксіологічну категоризацію світу в той чи той спосіб. 
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До позатекстових засобів аксіологічного рамкування належать:  

1) фіксація аксіологічно маркованих тлумачень лексем у словниках: 

«Комунізм, у, чол. 1. Вища суспільно-економічна формація, що приходить 

на зміну капіталізмові» [СУМ, т. 4, 1973, с. 254];  

2) оцінна інтерпретація тексту у підручниках, передмовах, літературній 

аналітиці (див., наприклад, висловлювання Ю. Мінералова в підручнику 

«История русской литературы: 90-е годы XX века» (М., 2002 р.) про роман 

О. Солженіцина «Архіпелаг ГУЛаг»: «…политический памфлет в оболонке 

документа, очерка», де роман негативно оцінено за критерієм 

ІСТИННІСТЬ). 

До текстових засобів аксіологічного інтерпретаційного рамкування 

належать: 

1) засоби мовної агресії – погрози, що спонукають адресата не 

висловлювати оцінки, небажані для адресанта: рос. «Хотите совет? 

Персональный. От мэра. Чем больше вы хамите, истерите, пишете в 

фейсбуках всякую ахинею, тем дальше вы отдаляете ремонт своего двора» 

(Б. Філатов. ФБ); 

2) опрозорення контекстів думки, тобто спроби додати до значення 

предикатів думки сему інтенційності, помістивши відповідне дієслово в 

деонтологічну модальну рамку: укр. не треба так вважати, треба так 

вважати / рос. не надо так считать, надо так считать, нельзя так тощо; 

3) дезінформація: 1) предикування оцінного атрибута іншому, ніж це є в 

реальності, об’єкту; 2) предикування об’єкта атрибуту, який йому не 

властивий; 3) приписування оцінки суб’єкту, який її насправді не 

висловлював. Напр., слова «Он <Сталін – Г.Ч.> принял Россию с сохою, а 

оставил оснащенной атомной бомбой» приписано В. Черчіллю в статті «Не 

можу поступатися принципами» Н. Андрєєвої (Советская Россия. 

13.03.1980). Насправді, за різними версіями, вони належать або І. Дойчеру, 

або Ф. Чуєву. 

Наслідком обмеження стохастичності стають смислові втрати. Адресат не 

отримує повної інформації про істинний стан справ у реальному світі, до 

якого здійснюється референція. Це обмежує не лише його право володіти 

інформацією, свободу інтерпретації, а й можливості адекватного реагування 

на ситуацію, про яку він має фрагментарні відомості. Проте мовленнєвий 

вплив на свідомість адресата засобами аксіологічного інтерпретаційного 

рамкування не є абсолютним. Реципієнт із високим рівнем критичного 

мислення, який прагне отримувати інформацію з альтернативних джерел 

інформації, здатен чинити спротив впливу на його свідомість. Тож свобода 

мовця впливати на аудиторію закінчується там, де починається свобода 

адресата інтерпретувати отримане повідомлення. 

У розділі 5 «Аксіологічне конструювання соціальної ідентичності та 

мова ворожнечі в інформаційному просторі України» розглянуто 

аксіологічні пропозиційні структури, утворені на основі ціннісних концептів 

з ідентичнісною властивістю у ролі оцінюваного атрибута. Оцінюються не 
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конкретні дії індивідуума, не він сам, а ціла група, хоча індивідууму можуть 

не бути властиві деякі з атрибутів, які приписують його демографічній чи 

соціальній групі. Пор.: укр. Петрик побився з Павликом і Діти – нестерпні 

створіння; рос. Судья Иванова замешана в коррупционных схемах і Все судьи 

продажные. Так утворюються дискримінаційні ціннісні концепти й 

відбувається аксіологізація ідентичності. 

Змоделювати цей процес можна за допомогою структурної схеми: 

Identity x ϵ Obj identity x  Act Obj x Pl neg / pos → Identity x ϵ Object x 

Act x Pl neg / pos→ [Identity x Pl neg / pos]. 

Аналіз матеріалу свідчить про наявність у сучасному українському 

інформаційному просторі таких дискримінаційних ціннісних концептів:  

[ЖІНКА Pl neg] / [ЧОЛОВІК Pl pos]; [ЖІНКА Pl pos] / [ЧОЛОВІК Pl neg]; 

[ЛІТНІЙ Pl neg] / [МОЛОДИЙ / ДИТИНА Pl neg] / [ДОРОСЛИЙ Pl pos]; 

[НАЦІОНАЛЬНІСТЬ-1 Pl neg] / [НАЦІОНАЛЬНІСТЬ-1 Pl pos]; 

[БАГАТИЙ Pl neg] / [БІДНИЙ Pl pos]; [БАГАТИЙ Pl pos] / [БІДНИЙ Pl neg]; 

[МІСТЯНИН Pl neg] / [СЕЛЯНИН Pl pos]; [МЕШКАНЕЦЬ ЦЕНТРУ МІСТА 

(СТОЛИЦІ) Pl pos] / [МЕШКАНЕЦЬ ОКОЛИЦІ МІСТА (ПЕРИФЕРІЇ) Pl neg]; 

[З ФІЗИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ Pl neg] / [БЕЗ ФІЗИЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ Pl pos]; 

[НЕ-РОЗУМНИЙ Pl neg] / [РОЗУМНИЙ Pl pos]; 

[НЕ-ГАРНИЙ Pl neg] / [ГАРНИЙ Pl pos]. 

Вони корелюють з явищем, яке в соціології має назву «соціальний 

стереотип».  

Дискримінаційні ціннісні концепти, інтегровані до концептуальної 

системи особистості, мотивують до використання дискримінаційних 

комунікативних  стратегій і тактик: 1) пряма вербальна агресія, приниження: 

укр. «Я і моя подруга після енних разів розчарувань у чоловіках, учора 

прийшли до висновку що всі вони сво» (Теревені. 23.12.2007);  

2) звинувачення в наявних проблемах: рос. «Американцы <…> в эту 

авантюру они втягивают весь мир и неокрепшие умы молодежи всего 

мира» (Дети.mail.ru. 13.10.2011); 3) декларація неважливості думки 

представників певної спільноти: укр. «Як добре, що дівчина з Іваничівського 

району знайшла відповідь та доносить людям» (Бузулук 2014, коментарі); 

4) заклики до вигнання: рос. «Киев для людей которые умеют 

зарабатывать, валите в пригород!» (УП. 08.02.2015); 5) погрози й 

побажання позбавлення громадянських прав: укр. «…право голосу повинна 

мати лише продуктивна частина» (Наше місто. 28.02.2017); 6) економічна 

дискримінація: рос. «А если вы <чоловіки. – Г. Ч.> в тумбочку деньги на мясо 

не положили – то о каком борще может идти речь?» (Леди. Tochka.net. 

04.10.2012); 7) трудова дискримінація на ринку праці: укр. «Зараз море 

молодих. Чим швидше вони прийдуть до Парламенту на зміну вам, тим 

краще» (Засідання ВР. 1-й канал радіо. 18.01.2006) (побажання, щоб старші 

люди швидше залишили робочі місця); 8) побажання зникнення або 
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знищення: укр. «Кобисьте вже всі виздихали з цими посвідченнями! <водій 

маршрутки про інвалідів-пільговиків. – Г. Ч.>» (0312.UA. 23.01.2018). 

Комунікативні тактики та стратегії мають різні реалізації залежно від того, 

яка соціальна група стигматизується: сексизми (укр., рос. баба, метаф.; рос. 

мужлан, укр. гомік), расизми (укр. китай „поганої якості‟, рос. вышивата, 

свидомиты), ейджизми (укр. стара карга, рос. молокосос), лукізми (укр. 

миршавий, потвора, рос. жиртрест, очкарик), ейблізми (напр., укр. сліпий, 

глухий / рос. слепой, глухой – на позначення людей неуважних або байдужих), 

менталізми (укр. ідіот, дебіл, рос. тормоз, тупой), класизми (укр. чернь, 

плебс, бидло, бомжі / рос. быдломасса, бомжара, зажрались), локалізми 

(укр. село і люди, рос. дерѐвня), матримоніалізми (укр. байстрюк, рос. 

бирюк). 

Дискримінаційні ціннісні концепти разом із дискримінаційними 

комунікативними тактиками та стратегіями формують дискурс мови 

ворожнечі.  

Дискримінаційні ціннісні концепти часто є прихованими. Їхнє 

оприявнення та спростування за допомогою лінгвістичних методів називаємо 

аксіологічною лінгводеконструкцією. Вона полягає в експлікації 

аксіологічної пропозиційної структури таких концептів, визначенні мотивів 

та історії їхнього створення. На етапі формування дискримінаційних 

ціннісних концептів ефективними засобами розхитування їхньої структури  є 

заперечення адресатом того чи того її компонента. 

Поширеним і часто неусвідомленим засобом вираження дискримінаційних 

ціннісних концептів, а також вербалізації дискримінаційних комунікативних 

стратегій є займенникова дихотомія другої особи однини «ти – Ви». 

Її асиметричність, тобто звертання на ти до адресата без надання йому права 

звертатися на ти у відповідь, є дискурсивним маркером обмеження 

бенефіціантів концепту [ПОВАГА Pl pos]. Ця опозиція реалізується в 

ейджистському дискурсі, адже мовленнєвий етикет російської та української 

лінгвокультур унормовує звертання на ти до дітей і молодших за віком. 

Для сучасної України актуальною є аксіологічна лінгводеконструкція 

засобів конструювання національної української ідентичності у 

колоніальному та антиколоніальному дискурсах. Цікаву для деконструкції 

дихотомію становлять твори російськомовного українця (за національністю) 

Олеся Бузини [Черненко 2013а] та українськомовного росіянина (за 

національністю) Юрія Макарова. Окрім негативації української національної 

ідентичності за допомогою мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей та 

маніпулятивних прийомів, Олесь Бузина використовує прийоми її редукції: 

виключає зі складу ознак української ідентичності ті, що пов’язані із 

західноукраїнським субстратом. Вживаними виявились аксіологічні 

структури, вербалізовані за допомогою оцінних висловлювань першої особи, 

у яких автори оцінювали самі себе позитивно чи негативно залежно від того, 

з якою національною ідентичністю вони себе ототожнювали. 
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Прикладом формування дискримінаційного ціннісного концепту може 

бути процес негативації концепту [МОЛОДШИЙ Pl neg] в діахронії. 

Деконструкція цього процесу дала змогу з’ясувати, що найчастіше критерієм 

негативної оцінки ідентичнісної властивості МОЛОДШИЙ є НЕ-РОЗУМ.  

Дискримінаційні комунікативні стратегії, спрямовані проти літніх людей у 

сучасному українському медіа-просторі, маскуються під політичне 

протистояння шляхом когнітивного змішування концептів ЛІТНІЙ та 

РАДЯНСЬКИЙ, у результаті чого утворюється негативний інтегрований 

концепт [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО ВІКУ Pl neg]: рос. Теперь вот 

пришла очередь праправнуков платить по счетам совков (Радіо Свобода. 

17.01.2014); А как же куча ностальгирующих пенсюков? Из-за них (и только 

из-за них) в стране сейчас война и оккупация (DOU. 15.10.2014). 

У творах сучасної української художньої літератури відбувається почасти 

транслювання й актуалізація, почасти деконструкція цього концепту. 

Прикладами слугують повість «За чверть десята» Ю. Макарова та роман 

«Депеш Мод» С. Жадана. Герої творів проходять через драму долучення до 

соціальної групи «Радянська людина літнього віку», якій вони самі 

предикують негативний оцінний знак у межах власної концептуальної 

системи. Однак у повісті «За чверть десята» спостерігаємо також реалізацію 

дисперсної, або т. зв. бухгалтерської (bookkeeping) моделі спростування 

соціального стереотипу, яку описали Дж. Крокер та Р. Вебер. Вона полягає 

не в загальному, а частковому запереченні стереотипу: представник Х 

групи N має риси Х1 (позитивна) та Х2 (негативна); представник У цієї групи має 

риси У1 (позитивна) та У2 (негативна) і т. д. Ці твердження складаються в єдиний 

підсумок – судження «Члени групи N різні» (пор. із менш переконливим 

судженням «Члени цієї групи хороші»). 

Розхитування зв’язків між різними компонентами структури 

дискримінаційного ціннісного концепту через їхнє заперечення також є 

виявом протидії соціальним стереотипам. 

Заперечення на рівні суб‟єкта оцінки полягає в дискредитації адресанта, 

який створює або відтворює стереотип.  

Схематично: S1 Pr думки [Усі Obj [Atr Pl neg]] ↔ [S1 Pl neg] [Усі Obj  [Atr Plneg]]. 

Наприклад, відповіддю на негативну оцінку чоловіків стає негативна оцінка 

жінок: укр. «...можливо проблема у вас самих?» (Tereveni. 16.06.2006). 

Заперечення на рівні предиката думки: ставиться під сумнів щирість або 

ж конгруентність стереотипізатора.  

Схематично: S1 Pr думки [Усі Obj [Atr Pl neg]] ↔ S2⌐Prдумки [Усі 

Obj [Atr Pl neg]]: «Ця думка спричинена стереотипами типу “всі чоловіки 

сво...”» (Другий потік. Форум. 28.11.2007). 

Заперечення на рівні об‟єкта оцінки (усі чоловіки) може стосуватися як 

узагальнювального квантора (укр. «Ні, не всі чоловіки сво...» (Tereveni. 

16.06.2006), так і власне об’єкта, правильність зарахування якого до класу 

чоловіків ставлять під сумнів: укр. «Якщо ж він на кожне прохання заявляє, 
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що він не зобов‟язаний, то то просто не мужчина. То цапидло» 

(Український центр. Форум. 09.01.2007). 

Схематично: S1 Pr думки [Усі Obj [Atr Pl neg]] ↔ S2Pr думки [⌐Усі Obj  

[Atr Pl neg]]; S1Prдумки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ S2Prдумки  [Усі⌐ Obj  [Atr Pl neg]]. 

Заперечення на рівні денотативного компонента предиката оцінки – 

підстави оцінки (безвідповідальні, егоїстичні тощо) –

S1 Pr думки [Усі Obj [Atr Pl neg]] ↔ S2 Pr думки [Усі Obj ⌐ [Atr Pl neg]]. Укр. «В нас –

 справжні хлопці, які часто думають, як більше угодити дівчині, ніж про 

свої власні інтереси» (Tereveni. 16.06.2006). 

Заперечення на рівні конотативного компонента предиката оцінки 

(оцінного знака): заперечується предикативний зв’язок оцінюваний атрибут 

+ знак оцінки погано [Atr Pl neg]. 

Схематично: S1Prдумки [Усі Obj [Atr Pl neg]] ↔ S2Prдумки [Усі Obj [Atr⌐Pl neg]]. 

Наприклад: «Даєш їм по гриві – ти тиран, даєш їм рай на землі – придурок. 

Так де правда?» (Український центр. Форум. 09.01.2007). 

Введення обмежувальних темпоральних операторів – такий спосіб 

мовленнєвого опору, який може застосовуватися до різних компонентів 

оцінної структури: укр. «Коли жінка каже, що всі чоловіки – сво..., – 

насправді має на увазі одного. Але потім проходить час і змінює 

переконання» (Gorodok.Lviv. Форум. 15.09.2007).  

Схематично: S1Prдумки [Усі Obj [Atr Pl neg]] ↔ S2Prдумки [Obj [Atr за певних 

обcтавин Pl neg]]. 

Отже, оцінність стереотипу не робить його (як і будь-яку іншу 

аксіологічну пропозицію) непорушною семантичною структурою, яку 

неможливо зруйнувати за допомогою суто логічних аргументів навіть без 

залучення глибоких енциклопедичних знань. 

 

ВИСНОВКИ 

Вивчення когнітивних та прагматичних аспектів формування й 

функціонування аксіологічних пропозиційних структур у мас-медійному 

дискурсі української та російської мов сприяє глибшому розумінню низки 

питань сучасного мовознавства, з-поміж яких: конструювання ідентичності, 

особливості мови ворожнечі, специфіка мовних засобів ідеологічного впливу 

на свідомість та  ін. Дослідження цінностей та їх трансформацій висунулося 

на перший план на пострадянських теренах, зокрема в Україні, з огляду на 

кризову соціально-політичну та ідеологічну ситуацію. 

Аксіологічні смисли, виражені в дискурсі, запропоновано розглядати як 

аксіологічні пропозиційні структури. Аксіологічна пропозиційна структура – 

це пропозиція, яка відображає результати аксіологічної категоризації 

людиною світу, розгорнута у вигляді предикатно-актантної структури, що 

містить оцінюваний атрибут і знак оцінки та може бути вербалізованою. 

Виокремлено такі типи аксіологічних пропозиційних структур: ціннісний 

концепт, мовна оцінка, мовно-когнітивна цінніснотвірна модель, 

дискримінаційний ціннісний концепт. Структура базової аксіологічної 
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пропозиції становить оцінний пропозиційний фрейм і складається із суб’єкта 

думки, предиката думки, об’єкта оцінки, предиката оцінки, який, у свою 

чергу, містить оцінний атрибут та оцінний знак: S  – Prдумки [Oоцінки Prоцінки 

[Atrоцінки Pl pos/neg]]. 

У дисертації було розроблено метод аксіологічного динамічного 

моделювання та аксіологічної лінгводеконструкції для опису цінностей. 

Визначено характер цінностей як об’єкта лінгвокогнітивного та 

лінгвопрагматичного дослідження, у рамках котрого вони набувають статусу  

ціннісних концептів. Зробити такий висновок дозволив аналіз різних теорій 

природи цінностей. Їх можна поділити на три групи: об’єктивістські, що 

виходять з визнання існування цінностей незалежно від людської свідомості; 

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

дійсності в категоріях ДОБРЕ/ПОГАНО суб’єктами, чиє мислення 

підпорядковане єдиним законам; суб’єктно-персональні, що враховують 

уплив унікального досвіду кожного окремого суб’єкта на категоризацію 

дійсності. Методологічний апарат дисертації побудовано на поєднанні 

суб’єктно-соціального та суб’єктно-персонального розуміння цінностей з 

використанням термінопоняття ціннісний концепт. За терміном поняття 

зберігається функція конвенціалізованого інваріантного семантичного 

компонента концептів,  який забезпечує взаєморозуміння між членами 

мовної спільноти. 

Схарактеризовано оптимальні способи систематизації ціннісних 

концептів, яка може бути здійснена на основі  ієрархічної системи категорій 

Е. Рош з виокремленням субординантного, базового та суперординатного 

рівнів. Визначено причини й різновиди дослідницького суб’єктивізму 

(тексто-, лінгво-, его- та етноцентризм), а також його вплив на процес 

тематичної класифікації цінностей різними науковцями. Виокремлено 49 

актуалізованих ціннісних концептів за результатами аналізу українсько- та 

російськомовних ЗМІ за 2001-2018 рр. 

Розкрито онтологію й описано структуру ціннісного концепту та мовної 

оцінки як варіантів реалізації пропозиційного оцінного фрейму Subject Pr 

думки [Object Plpos/neg]. Встановлено, що ціннісний концепт є результатом 

аксіологічної категоризації людиною зовнішнього та внутрішнього світів, а 

мовна оцінка виступає відображенням процесу такої категоризації. 

Доведено ізоморфність структур ціннісного концепту та мовної оцінки. 

Cтруктура мовної оцінки є 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. 

Розкрито механізми впливу мовної оцінки на систему цінностей адресата. 

Потужний перлокутивний потенціал мовної оцінки реалізується за кількома 

векторами, співвідносними із компонентами оцінної структури: «предикат 

думки», «об’єкт оцінки», «суб’єкт оцінки», «предикат оцінки». 
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Розкрито механізми формування, актуалізації та девальвації ціннісних 

концептів, що може відбуватися у результаті осмислення реального світу або 

під упливом текстів, що містять специфічні аксіологічні структури. Ці 

структури є семантичними синтагмами, інтерпретуючи які реципієнт може 

зробити умовивід про наявність чи відсутність предикативного зв’язку між 

атрибутом і знаком оцінки. Схему, яка включає пропозиційну структуру 

таких семантичних синтагм та способи її тлумачення, ми називаємо мовно-

когнітивною цінніснотвірною моделлю, що за своєю суттю належить до 

категорії динамічних інтерпретаційних моделей.  

За результатами аналізу українсько- та російськомовних мас-медійних 

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

моделей і дві субмоделі: каузативну, телеологічну, деонтологічну, 

коатрибутивну, релятивну, експлікаційну моделі, а також спонукальну й 

кваліфікативну субмоделі (різновиди деонтологічної). В основі кожної з них 

лежить модифікація пропозиції Якщо [Х], то  [Atr Pl pos /neg]. 

Доведено стохастичний (імовірнісний) характер зв’язку між оцінюваним 

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

аксіологічних пропозиційних структур – мовних оцінок, ціннісних концептів, 

мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей. 

Схарактеризовано аксіологічний конфлікт як результат імовірнісного 

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

оцінки. Аксіологічні конфлікти знаходять своє відображення в текстах у 

вигляді дискурсивних проекцій. Такі проекції є вербальними моделями 

суперечностей між аксіологічними структурами (оцінками, ціннісними 

концептами), за допомогою яких різні суб’єкти здійснюють категоризацію 

одних і тих самих фрагментів дійсності. 

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) у 

способі тематичної класифікації значення – тим, до якого саме ціннісного 

концепту базового рівня різні суб’єкти здійснюють категоризацію; 3) між 

оцінками (позитивною, негативною або взагалі ніякою), предикованими 

об’єкту чи атрибуту різними суб’єктами; 4) значущістю ціннісного концепту 

в системі цінностей суб’єктів; 5) між бенефіціантами, охопленими 

конфліктогенною цінністю; 6) між думками суб’єктів про те, яким об’єктам 

можна предикувати оцінювану властивість.    

З’ясовано, що в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі 

України для розв’язання аксіологічних конфліктів застосовують три основні 

стратегії: кооперативну, уникання та силову. Кооперативні стратегії 

спрямовані на так зване аксіологічне вирівнювання концептуальних систем 

комунікантів шляхом: 1) включення представників обох сторін конфлікту до 

кола бенефіціантів цінності; 2) зосередження фокусу уваги на денотативному 

компоненті ціннісного концепту задля раціоналізації дискусії; 3) 

рекатегоризації цінності – віднесення об’єкта суперечки до ціннісної 
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категорії, про яку сторони конфлікту мають спільну думку; 4) зміни фокусу 

уваги суб’єктів конфлікту й зосередження її на третій цінності, яка не 

викликає суперечок. 

Стратегія уникання при розв’язанні аксіологічного конфлікту полягає у  

вилученні з певного кола текстів мовних оцінок та ціннісних концептів, що 

суперечать інтересам мовця або осіб, які його контролюють.  

Силові дискурсивні стратегії розв’язання аксіологічного конфлікту 

реалізуються як аксіологічне рамкування, тобто конструювання мовцем 

такого контексту, що спрямовує інтерпретацію аксіологічних структур у 

вигідному для нього напрямі. Аксіологічне рамкування може виноситися за 

межі інтерпретованого тексту: у передмову, твори літературної аналітики, 

підручники тощо. Конструювати аксіологічну рамку безспосередньо в тексті 

можна за допомогою мовної агресії, опрозорення контекстів думки, 

дезінформації. Силова стратегія розв’язання конфлікту та стратегія уникання 

спрямовані на обмеження аксіологічної стохастичності концептуальних 

систем адресатів.  

Описано мовні засоби аксіологічного конструювання ідентичності, яке 

відбувається шляхом предикування оцінного знака ідентичнісним атрибутам, 

у результаті чого створюється дискримінаційний ціннісний концепт. 

Вербалізатори таких концептів разом із дискримінаційними 

комунікативними стратегіями утворюють дискурс мови ворожнечі.  

Запропоновано метод аксіологічної лінгводеконструкції  

дискримінаційних ціннісних концептів, метою якого є руйнування або 

послаблення  предикативного зв’язку між ідентичнісним атрибутом та 

знаком оцінки. Це можливо завдяки оприявненню: 1) мотивів формування 

дискримінаційного ціннісного концепту, що дозволяє їх спростувати; 2) 

способів маскування дискримінаційних ціннісних концептів шляхом їхнього 

змішування з концептами недискримінаційними; 3) дисперсній моделі 

нівеляції соціальних стереотипів, яка полягає в тому, що певна ідентичність 

поперемінно пов’язується з різними знаками оцінки.  

Виявлено й змодельовано способи аксіологічної лінгводеконструкції 

дискримінаційного ціннісного концепту унаслідок заперечення різних 

елементів його структури та зв’язків між ними.  

Отже, у дисертації розроблено й запропоновано уніфікований 

лінгвістичний метод аксіологічного динамічного моделювання, який 

передбачає опис процесів та результатів оцінної категоризації фізичної та 

психічної дійсності мовцем у вигляді аксіологічних пропозиційних структур, 

варіантів їх реалізації та можливих способів інтерпретації. Цей метод надає 

можливість параметризувати різнопланові мовно-мовленнєві явища та 

процеси, в основі яких лежить оцінна категоризація дійсності: аксіологічне 

конструювання ідентичності, мова ворожнечі, комунікативні 

дискримінаційні стратегії, соціальні стереотипи та їх деконструкція, ціннісні 

конфлікти і стратегії їх розв’язання, формування ідеологічних систем та 

аксіологічне рамкування. Всі ці феномени є або результатами аксіологічної 
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категоризації дійсності, або засобами, що впливають на цю категоризацію, 

або способами чинити спротив такому впливу. 

Перспективи подальшого дослідження лежать у площині розширення 

сфери застосування методу аксіологічного динамічного моделювання та 

аксіологічної лінгводеконструкції на основі дослідження інших типів 

одномовного дискурсу та із залученням дискурсивної емпірики відмінних за 

походженням та типологією мов. Плідним може виявитися вимірювання 

перлокутивного ефекту цих структур за допомогою методів соціальної 

психології та психолінгвістики. 
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АНОТАЦІЯ 

Черненко Г. А. Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та 

російськомовному мас-медійному дискурсі України. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальностями 10.02.01 – українська мова та 10.02.02 – російська мова. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено розробленню методу аксіологічного динамічного 

моделювання, який полягає в описі процесів і результатів оцінної 

категоризації дійсності у вигляді вербалізованої аксіологічної пропозиційної 

структури, варіантів її реалізації та інтерпретації. Він дає змогу дослідити в 

когнітивно-прагматичному аспекті актуальні проблеми мовознавства: 

особливості ціннісних систем різних мовно-культурних спільнот, 

конструювання ідентичності, мову ворожнечі, дискурсивні проекції 

аксіологічних конфліктів, вплив ЗМІ на індивідуальні та суспільні цінності 

тощо.  

Виявлено чотири  аксіологічні пропозиційні структури, які можуть бути 

вербалізовані в різних комбінаціях та варіантах, що відкриває шляхи до 

аналізу вищезазначених проблем. Це такі структури, як: 1) структура мовної 

оцінки; 2) структура ціннісного концепту; 3) структура дискримінаційного 

ціннісного концепту; 4) структура мовно-когнітивної цінніснотвірної моделі. 

Базовою є структура мовної оцінки, яку можна ототожнити з оцінним 

пропозиційним фреймом.  

Запропоновано також метод аксіологічної лінгводеконструкції, який 

охоплює різні способи руйнування або послаблення  предикативного зв’язку 

між ідентичнісним атрибутом та знаком оцінки у структурі 

дискримінаційних ціннісних концептів. За допомогою цього методу можна 

виявляти особливості ціннісної системи мовця, його намір впливати на 

концептуальну систему адресата, а також протистояти такому впливу в ролі 

адресата.  

Ключові слова: ціннісний концепт, мовна оцінка, пропозиційна 

структура, фрейм, мовленнєвий вплив, аксіологічний конфлікт, ідентичність, 

мова ворожнечі, деконструкція. 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Дисcертация посвящена разработке метода аксиологического 

динамического моделирования, который заключается в описании процессов 

и результатов оценочной категоризации действительности в виде 

вербализированной аксиологической пропозициональной структуры, 

вариантов ее реализации и интерпретации. Этот метод позволяет исследовать 

в когнитивно-прагматическом аспекте актуальные проблемы языкознания, 

как-то: особенности ценностных систем различных культурно-языковых 

сообществ, конструирование идентичности, язык вражды, дискурсивные 

проекции аксиологических конфликтов, влияние СМИ на индивидуальные и 

общественные ценности. 

Выявлены четыре аксиологические пропозициональные структуры, 

которые могут быть вербализированы в различных комбинациях и вариантах, 

открывая пути к анализу названных проблем. Это такие структуры, как: 1) 

структура языковой оценки; 2) структура ценностного концепта; 3) структура 

дискриминационного ценностного концепта; 4) структура когнитивно-

языковой ценностнообразующей модели. Базовой является структура 

языковой оценки, которую можно отождествить с оценочным 

пропозициональным фреймом. 

Предложен метод аксиологической лингводеконструкции, который 

охватывает различные способы разрушения и ослабления предикативной 

связи между идентичностным атрибутом и знаком оценки. С помощью этого 

метода можно выявлять особенности ценностной системы говорящего, его 

намерения влиять на концептуальную систему адресата, а также 

противостоять такому воздействию в роли адресата. 

Ключевые слова: ценностный концепт, языковая оценка, 

пропозициональная структура, фрейм, речевое воздействие, аксиологический 

конфликт, идентичность, язык вражды, деконструкция. 

 

ABSTRACT 

Chernenko H. A. Axiological Propositional Structures within Ukrainian 

and Russian Mass Media Discourse in Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for the Scientific Degree of Doctor of Science (Philology). Specialities 

10.02.01 – Ukrainian Language, 10.02.02 – Russian Language. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The present thesis proposes the method of axiological dynamic modeling, i. e. 

modeling of the process and results of evaluative categorization. Its essence lies in 

the usage of several verbalized axiological propositional structures and their 

variants representing different realizations and interpretations of these structures.  

This methodology helps investigate cognitive and pragmatic aspects of some 

urgent problems of axiology – description, systematization and comparing the 
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values of different lingual and cultural communities; constructing the identity, the 

language of hate, axiological conflicts, impact of language on value systems.  

Four axiological propositional structures have been described: 1) the structure 

of evaluative utterance; 2) the structure of value concept; 3) the structure of 

discriminative value concept; 4) the structure of cognitive lingual value-

constructing model. They might be realized in different combinations and variants 

and used for the analysis of the above mentioned problems.  

The propositional structure of a value concept is being modeled. It is based on 

the predicative connection between an evaluated attribute and evaluative markers. 

It also contains an evaluative subject and a predicate of mind. Optional slots are 

represented by beneficiaries, chronological and spatial localizers, and arguments, 

which prove this connection. The propositional structure of a value concept 

simulates the result of axiological categorization of a world by a subject. At the 

same time, the structure of evaluative utterance is modeling the process of 

axiological categorization. It contains an evaluative subject, a predicate of mind, an 

evaluated object and a predicate of evaluation. Within it, the optional components 

are represented by beneficiaries, chronological and spatial localizers, arguments. 

So, the structure of verbal evaluation is polypredicative and isomorphic to the 

structure of a value concept. The difference between these two structures is 

determined by the presence/absence of evaluative subject and predicate of mind in 

correspondingly evaluative utterance and value concept.  

The ways of forming the value concepts with the help of verbal means are being 

determined. They include some verbalized propositional structures, while 

interpreting which a recipient might outline the predicative connection between a 

certain attribute and an evaluative marker. Such structures together with the 

algorithm of their interpretation could be named as cognitive lingual value-

constructing models. 8 models of this character have been distinguished.  

It was discovered that predicative connection between an evaluated object and 

an evaluative marker is of stochastic essense due to the subjective and variable 

nature of axiological categorization. This stochasticity is reflected by the probable 

character of the lingual impact on the conceptual system of an addressee, his/her 

ability to deconstruct the means of such an impact and resist it. 

The method of axiological deconstruction as a unified approach to the 

investigation of different verbalized axiological phenomena was proposed. The 

essence of the method lies in explication of axiological propositional structures 

that makes possible their comprehension and reinterpretation. It helps outline the 

peculiarities of the speaker’s value system, intentions to impact on the addressee’s 

value system and addressee’s resistance to such an impact.  

Keywords: value concept, evaluative utterance, propositional structure, frame, 

linguistic impact, axiological conflicts, identity, the language of hate, 

deconstruction. 
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