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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
У руслі сучасного лінгвістичного антропоцентризму увага науковців 

прикута до з’ясування специфіки мовленнєвої реалізації персональних 
когнітивних конструктів. Людиноцентрична парадигма дослідження виводить 
на перше місце особистість, її мовленнєву поведінку та мовну картину світу. 
Від суб’єкта-мовця найбільше залежить категорія оцінки, оскільки вона 
найвиразніше репрезентує прагматичне значення. Аксіологічна площина 
концептосфери людини стала об’єктом різновекторних студій не лише 
лінгвістів (Н. Д. Арутюнова, О. М. Вольф, Т. А. Космеда, І. О. Меркулова, 
М. І. Степаненко, О. В. Юдін), а й філософів (М. О. Бєляєва, І. В. Гордієнко-
Митрофанова), логіків (В. М. Богуславський, Д. П. Горський, 
О. Г. Дробницький, О. А. Івін), психологів (Г. К. Радчук, 
Ю. Ж. Шайгородський). 

Оцінка пронизує абсолютно всі сфери життя людини. Онтологічна 
універсальність розглядуваної категорії, по-перше, посилює інтерес до 
всебічного її вивчення, по-друге, спричиняє складнощі у кваліфікуванні 
природи її виникнення та інтерпретуванні змістової домінанти. Лінгвістичні 
розвідки спрямовані на трактування різних аспектів феномену оцінки: 
взаємозв’язок експресії, модальності й оцінки (В. Г. Гак, Т. А. Космеда, 
О. М. Вольф та ін.), мовні засоби експлікації оцінки (Н. О. Бойченко, 
Т. І. Вендіна, Б. О. Коваленко, І. В. Онищенко, О. М. Островська, Н. В. Падич 
та ін.), гендерний аспект оцінного тезауруса (О. Л. Бессонова, О. М. Токарева), 
словотвірна категоризація оцінки (Л. П. Бойко, Л. Б. Шутак), семантико-
прагматична специфіка вираження оцінки (Н. Д. Арутюнова, Т. А. Космеда, 
Т. В. Маркелова, З. Є. Фоміна та ін.), логічна й модальна природа категорії 
оцінки (Н. Д. Арутюнова, О. М. Вольф, О. А. Івін, М. В. Ляпон та ін.), взаємодія 
теорії аргументації та аксіології (А. Д. Бєлова, С. В. Гавенко, К. С. Серажим), 
культурологічна природа оцінки (Т. В. Пісанова), когнітивні процеси з ядерним 
аксіологічним значенням (О. Н. Баранов, М. А. Дмитровська, Т. В. Пісанова), 
оцінка як компонент семантики слова (К. Г. Городенська, А. П. Грищенко, 
В. В. Ґрещук, Н. Г. Озерова, А. М. Поповський, О. О. Селіванова) тощо. 

У комплексі досліджень, присвячених функціюванню мовних одиниць з 
урахуванням їхніх структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних 
параметрів, особливе місце відведено аналізу комунікативної ролі 
аксіологічних структур та специфіки вияву категорії оцінки на рівні дискурсу, 
здебільшого художнього (Т. А. Космеда, О. М. Островська, Н. М. Сафонова, 
У. В. Соловій та ін.), публіцистичного (Б. О. Коваленко, С. М. Кривонос, 
Г. Б. Мінчак, С. І. Равлюк, І. П. Чобот та ін.), рідше рекламного 
(М. Л. Крамаренко), науково-популярного (О. А. Шутова), щоденникового 
(С. Є. Ігнатьєва, М. І. Степаненко), мемуарного (Ю. А. Падар), а також 
порівнянню засобів репрезентації оцінки в публіцистичному й інформаційному 
дискурсах (І. В. Онищенко). Зацікавлення категорією оцінки в комунікації 
забезпечило розкриття когнітивних механізмів і внутрішньомовних 
характеристик аксіологічного процесу, уможливило впорядкування функційно-
інтенційного діапазону оцінки на тлі конкретного дискурсу. 
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Важливою ознакою оцінки як дискурсивної категорії є те, що вона 
органічно взаємодіє не лише з інтра-, а й з екстралінгвальними параметрами 
дискурсу, оскільки занурює потенційного реципієнта або в інтимно-особистий 
простір автора, або в культурний, соціально-політичний контекст доби. 
Щоденниковий дискурс – найсприятливіше тло для реалізації таких 
спроможностей оцінки, тому що він є тим неординарним мовним середовищем, 
яке дає авторові невичерпні потенції для самовираження.  

Актуальність пропонованої розвідки зумовлена передусім тим, що 
докладна характеристика специфіки функціювання суб’єктивної й об’єктивної 
оцінки в українському щоденниковому дискурсі ще не була предметом окремої 
лінгвістичної праці. Фіксування континууму мовних одиниць, здатних 
реалізувати суб’єктивну та об’єктивну оцінку діариста, породило проблему 
їхнього ієрархізування й внутрішньорівневого ранжування. Розмаїття 
типологійних систем аксіологічно конотованої лексики спонукало до створення 
власної класифікаційної парадигми, такої, що корелює зі щоденниковим 
дискурсом. Дослідження комунікативних параметрів діаріуша спричинило 
потребу комплексного аналізу функційного й інтенційного потенціалу 
суб’єктивної та об’єктивної оцінки. У зв’язку з прагматичною зорієнтованістю 
розглядуваної категорії важливою постає проблема ідентифікування 
особливостей різнорівневих підсилювальних засобів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах наукової теми “Речення як багаторівнева мовна 
одиниця” (номер реєстрації 0111U000703), яку опрацьовують співробітники 
кафедри української мови Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка. Тему дослідження затвердила вчена рада 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(протокол № 6 від 24 листопада 2011 року) та Наукова координаційна рада 
“Українська мова” Інституту української мови НАН України (протокол № 59 
від 20 березня 2012 року). 

Мета дисертаційної праці – теоретично й практично обґрунтувати 
специфіку функціювання суб’єктивної та об’єктивної оцінки в українському 
щоденниковому дискурсі, систематизувати й ієрархізувати континуум 
прагмарелевантних репрезентантів досліджуваної категорії. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких основних завдань: 
1) з’ясувати логіко-філософську й лінгвістичну природу категорії оцінки; 
2) сформулювати типологійні відмінності суб’єктивного та об’єктивного 

різновидів оцінки; 
3) проаналізувати прагматично-комунікативні й когнітивні ознаки 

щоденникового дискурсу; 
4) схарактеризувати функційний діапазон суб’єктивної та об’єктивної 

оцінки в діарійному дискурсі; 
5) вирізнити й системно проінтерпретувати когнітивно-семантичні 

компоненти аксіосфери щоденникаря; 
6) стратифікувати континуум експлікаторів суб’єктивної та об’єктивної 

оцінки; 
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7) інвентаризувати арсенал засобів інтенсифікації оцінки в 
щоденниковому дискурсі. 

Об’єктом дослідження є суб’єктивна й об’єктивна оцінка в українському 
щоденниковому дискурсі. 

Предмет дослідження – функційний потенціал, прагмакомунікативні 
ознаки й засоби репрезентації суб’єктивної та об’єктивної оцінки в 
українському щоденниковому дискурсі. 

Обрані методи дослідження цілком підпорядковані досягненню мети, 
розв’язанню сформульованих завдань і відповідають параметрам студійованого 
об’єкта. Під час добору фактичного матеріалу використано методи 
спостереження, зіставлення й узагальнення. Метод дискурсивного аналізу дав 
змогу обґрунтувати детермінованість оцінки екстралінгвальними чинниками. 
З’ясування специфіки механізмів впливу суб’єктивної та об’єктивної оцінки на 
потенційного реципієнта вимагало залучення методу прагматичного аналізу. 
Для вирізнення стилістичних функцій розглядуваної категорії в 
щоденниковому дискурсі застосовано метод стилістичного аналізу. 
Когнітивний аналіз допоміг окреслити аксіологічні кола діаристів. Описовий та 
індуктивний методи вможливили формування цілісного уявлення про 
функційні, інтенційні, лексико-семантичні, фразеолого-стилістичні й 
синтаксико-стилістичні маркери суб’єктивної та об’єктивної оцінки. Методи 
контекстуального й дистрибутивного аналізу сприяли адекватному 
витлумаченню засобів вираження суб’єктивної та об’єктивної оцінки в 
діарійному дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували типологійно різні щоденники 
українських письменників періоду активізації цього жанру – друга половина 
ХХ століття (“Щоденник” Олександра Довженка, “Думи мої, думи мої…” 
Остапа Вишні, “Синя книга” Володимира Малика, “Окрайці думок” Василя 
Симоненка, “Із таборового зошита” Василя Стуса, “Келія Чайної Троянди” 
Костянтина Москальця).  

Наукову новизну виконаного дослідження визначає передусім те, що в 
ньому вперше в українському мовознавстві обґрунтовано особливості 
функціювання, реалізації, прагмасемантичного інтерпретування суб’єктивної та 
об’єктивної оцінки в щоденниковому дискурсі; упорядковано лексико-
семантичний, фразеологічний, синтаксичний і стилістичний інвентар 
експлікаторів суб’єктивної та об’єктивної оцінки діариста; типізовано 
континуум аксіологічно маркованих лексем; уточнено параметри диференціації 
суб’єктивної й об’єктивної оцінки; концептуалізовано аксіосферу щоденникаря, 
сформовано аксіологічні кола автора діаріуша; схарактеризовано продуктивні 
засоби динамізації іллокутивної й перлокутивної сили суб’єктивної та 
об’єктивної оцінки; покваліфіковано діапазон інтенційних і функційних 
спроможностей суб’єктивної та об’єктивної оцінки в щоденниковому дискурсі.  

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
узагальнення, зроблені на основі самостійно дібраного, проаналізованого й 
покласифікованого фактичного матеріалу, збагачують новими ідеями засадничі 
теоретичні положення стилістики, функційної граматики, сприяють 
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конкретизації проблеми витлумачення категорії оцінки, уточнюють критерії 
розмежування суб’єктивного та об’єктивного її різновидів. Висновки дисертації 
доповнюють і розширюють традиційний діапазон засобів експлікування 
досліджуваної категорії на рівні діарійного дискурсу, поглиблюють знання про 
її функційний потенціал. Установлений комплекс параметрів інтерпретування 
суб’єктивної й об’єктивної оцінки окреслює перспективу для подальших 
наукових студій, присвячених її функціюванню в інших різновидах дискурсу, 
компаративному аналізові її реалізації в неписьменницьких щоденниках, 
дослідженню специфіки репрезентації інших модифікацій оцінки – 
експліцитної, імпліцитної, абсолютної, порівняльної тощо. 

Практичне значення роботи пов’язане з тим, що її результати можуть 
бути застосовані у вишівській практиці викладання стилістики й функційної 
граматики сучасної української мови, науково-пошуковій роботі студентів та 
аспірантів, під час проведення спецкурсів, спецсемінарів із прагмалінгвістики, 
дискурсології, діаріумології, для написання підручників, навчально-методичних 
посібників, укладання аксіологічного словника конкретного діариста. 

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено на 
спільному засіданні кафедри української мови та кафедри журналістики 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
(протокол № 28 від 19 травня 2016 року). 

Різні аспекти досліджуваної проблеми викладено в доповідях і 
повідомленнях на Міжнародній науковій конференції “Євген Гребінка в 
крайовому, українському та світовому літературно-мистецькому контексті” 
(Полтава, 2 лютого 2012 року), XІ Міжнародній науковій конференції 
“Семантика мови і тексту” (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012 року), 
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Феномен Олеся Гончара в 
духовному просторі українства” (Дніпропетровськ, 3–5 квітня 2013 року), 
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Постать Тараса Шевченка у 
світовому й національному культурологічному контексті” (Полтава,  
4–5 березня 2014 року), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
“Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов” 
(Миколаїв, 20–21 березня 2014 року), Всеукраїнській науковій конференції 
“Зарубіжні письменники і Україна” (Полтава, 1–2 квітня 2014 року), 
VI Всеукраїнській науковій конференції “Сучасні орієнтири філологічної 
науки” (Херсон, 20–21 листопада 2014 року), Міжнародній науковій 
конференції “Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних 
лінгвістичних парадигм” (Ніжин, 27 лютого 2015 року), Всеукраїнській 
науково-практичній конференції “ХІІ Гоголівські читання” (Полтава, 
31 березня – 2 квітня 2015 року), Всеукраїнському науково-практичному 
семінарі “Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення  
(до 90-річчя Г. Р. Передрій)” (Черкаси, 12 березня 2015 року), Міжнародній 
науково-практичній конференції “Зарубіжні письменники і Україна” (Полтава; 
Кам’янець-Подільський, 14–20 березня 2016 року), ІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції “Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика” 
(Херсон, 17–18 березня 2016 року), Міжнародній науковій конференції 



5 

“Philology and Linguistics in the Digital Age – 2016” (Будапешт, 27 березня 
2016 року). 

Публікації. Проблематику й основні положення дисертації висвітлено в 
10 одноосібних публікаціях, 6 із яких надруковано в наукових фахових 
виданнях України, 2 – у зарубіжних наукометричних виданнях. 

Структура та обсяг дослідження. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаної літератури (225 позицій), списку 
використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 229 сторінок, 
основного тексту – 201 сторінка. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й основні 
завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, його 
наукову новизну, теоретичну і практичну цінність, окреслено джерельну базу, 
зазначено рівень апробації здобутих результатів. 

Перший розділ “Оцінка як аксіологічна, логіко-психологічна й 
лінгвістична категорія” присвячено з’ясуванню онтологічної поліаспектності 
й поліфункційності категорії оцінки. Семантичним ядром суб’єктивної та 
об’єктивної оцінки є 1) ідея цінності, 2) опозиція понять “хороше” – “погане”, 
“добро” – “зло”, іманентні ознаки яких намагалися ідентифікувати філософи 
різних епох. Вони задекларували релятивні для мовознавчого аналізу висновки, 
сформувавши теоретичне підґрунтя для аксіологічних студій. Відповідно до 
засадничих положень античної філософії абсолютних цінностей та ідеального 
добра й зла (Аристотель, Парменід) не існує, а існує єдине мірило для 
оцінювання будь-чого – людина (Протагор). Класична наука озвучила важливу 
аксіологічну проблему, що в наступні епохи вдокладнено аналізувалася під 
різним кутом зору, передусім для вироблення універсальної дефініції хорошого 
або добра. Критерієм визначення хорошого було співвіднесення його із 
поняттями “бажання” (Т. Гоббс), “задоволення” (Дж. Локк), “користь”, 
“схвалення” (І. Бентам), “правильність” (Г. Сиджвік). 

Логіки, оперуючи поняттям “судження про цінність”, систематизують і 
поглиблюють теорію логіки оцінок, або формальної аксіології, розробляють 
формальні закони й принципи (Д. П. Горський, О. А. Івін), які регламентують 
функційний потенціал оцінних висловлень. Вони озброїли мовознавчу науку 
концепцією триплетної будови шкали абсолютної та порівняльної оцінок, 
обґрунтували принципові відмінності між ціннісними й нормативними 
судженнями (О. Г. Дробницький). 

Лінгвісти, спираючись на концептуально-засадничі положення, 
термінологічний і методологічний ресурс філософів та логіків, виформували 
власний категорійний апарат. Вони інтерпретують оцінку із семантико-
прагматичного (Н. Д. Арутюнова, О. М. Вольф, Т. А. Космеда, 
М. І. Степаненко), комунікативного (А. Д. Бєлова, С. В. Гавенко, 
М. М. Гринишин), функційного (Т. В. Маркелова, І. В. Онищенко), 
когнітивного (О. Н. Баранов, М. А. Дмитровська, Т. В. Пісанова) ракурсів. 
Аксіологічні горизонти мовознавців невпинно розширюються, збагачуючись 
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новими відомостями про особливості засобів репрезентації оцінки, її 
текстотвірні, дискурсивні, маніпулятивні спроможності, гендерну 
стратифікацію оцінного тезауруса, оцінні мовленнєві акти й т. ін. Лінгвісти 
аналізують об’єктивну оцінку в аспекті істинності / хибності, у проекції на те, 
що вона стверджує / заперечує цінність об’єкта, спираючись на колективну 
практику й визнану соціальну норму: Боліло горло – ангіна… Потім – 
радикуліт (Володимир Малик). Переконливо доведено те, що суб’єктивні ж 
оцінки нічого не стверджують і є простими словесними вираженнями почуттів, 
демонструючи таке ставлення до об’єкта, підґрунтям якого є персональний 
стереотип, тобто особисте розуміння норми: N, на мою думку, зовсім охамів 
(О. Довженко). З’ясовано, що структуру оцінки формують облігаторні (суб’єкт, 
об’єкт, оцінний предикат, стереотип, оцінна шкала, підстава оцінки) й 
факультативні (реципієнт, інтенсифікатор) конституенти. 

У дисертації акцент зроблено на тому, що оцінка тісно пов’язана з 
іншими дискурсивними категоріями, зокрема експресивністю, емоційністю й 
модальністю, але не тотожна їм. Вона є лише фундаментальним складником 
модальності, а емоційно-експресивних відтінків набуває спорадично. 

У другому розділі “Функційно-комунікативний потенціал 
суб’єктивної та об’єктивної оцінки в українському щоденниковому 
дискурсі” вирізнено диференційні ознаки діаріуша, які проектують функційний 
та інтенційний вектор суб’єктивної й об’єктивної оцінки; схарактеризовано 
ціннісну концептосферу автора щоденника, безпосередньо віддзеркалену в 
когнітивній, функційно-комунікативній і семантичній площині досліджуваної 
категорії.  

Типологійні характеристики засвідчують належність діаріуша до групи 
буттєвих опосередкованих або прямих дискурсів, для яких регулярною є 
реалізація в моделях змістового прориву й змістового переходу. 
Комунікативний акцент щоденникового дискурсу – це явище автокомунікації у 
форматі “Я – Я” (Ego – Alter Ego), оскільки діаріуші майже ніколи не 
виконують суто мнемонічної функції, з якою корелює модель “Я – ВІН”. 
Специфікованими постають “Я-образ” (Ego) й мовна особистість автора, які 
маніфестують психолінгвістичний автопортрет письменника. Осібне місце в 
обстежуваному дискурсі належить образам минулого, теперішнього й 
майбутнього, завдяки яким Ego набуває діахронних рис.  

Лінгвопрагматичні особливості щоденникового дискурсу зумовлюють 
функційне навантаження оцінного континууму. Домінувальний статус 
зберігають за собою власне-оцінна й інформативна функції як іманентні 
характеристики суб’єктивної та об’єктивної оцінки. У зв’язку з унікальністю 
“Я-образу” щоденникаря, який потребує омовлення самотерапевничних 
маніпуляцій, особливого значення набувають такі функції, як перформативна 
(авторефлексія й автореференція) і метамовна. Суб’єктивна та об’єктивна 
оцінки здатні виконувати компенсаційну функцію, а також функції заміщення й 
вираження. Стилістична та прагматична функції сприяють продукуванню 
художньо змодельованої й інтенційно обарвленої інформації. Нетиповими, 
ограненими діарійними параметрами постають апелятивна та волюнтативна 
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функції, позаяк реципієнт у щоденниковому дискурсі потенційний, ним може 
бути навіть сам автор. 

Вербалізація інтенційних ресурсів діарійного дискурсу яскраво 
репрезентує його органічний взаємозв’язок із суб’єктивною та об’єктивною 
оцінкою. По-перше, жанрові інтенційні характеристики щоденника й 
комунікативний намір митця збільшують іллокутивну та перлокутивну силу 
аксіологічно конотованого висловлення, по-друге, оцінка бере участь у 
реалізації запланованої або прогнозованої інтенції. У щоденниках Володимира 
Малика й О. Довженка привертає увагу жанровий комунікативний намір 
свідчення, що межує із самоувічненням. Відчутно заявляють про себе інтенції 
самотерапії та сповіді в діаріуші К. Москальця. Інтенційні домінанти в 
щоденниках Остапа Вишні, В. Симоненка й В. Стуса – самоувічнення й сповідь 
перед самим собою, подеколи вони перемежовані репортажним фактажем. 
Діаріуш ніколи не буває інтенційно одновекторним. Із чотирьох 
утрадиційнених комунікативних намірів мовця – інформативного, 
спонукального, емоційно-оцінного, контактного – суб’єктивна та об’єктивна 
оцінка автора щоденника корелює лише з першими трьома, оскільки контактна 
інтенція не релевантна для діарійного дискурсу. 

Аксіологічно маркована концептосфера щоденникаря демонструє 
невіддільність його від “Я-образу”: семантичні стрижні концептів послідовно 
актуалізуються в тому або тому різновиді Ego. Інтерпретування аксіологічного 
виміру мовної особистості діариста характеризує коло його цінностей, яке 
формує ядро суб’єктивної та об’єктивної оцінки. Вибудувану на основі 
когнітивного групування дібраного фактичного матеріалу письменницьку 
парадигму “Я-образів” диференційовано на п’ять аксіологічних кіл, які 
утворюють єдиний, цілісний, жорстко ієрархізований “Я-образ” (Ego) митця 
(див. схему 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Структура “Я-образу” щоденникаря 
 

“Я-митець” 

“Я-довкілля” 

“Я з-поміж людей” “Я-особистість” 

“Я-громадянин” 



8 

Аксіологічне коло “Я-митець” інтегрує оцінні висловлення автора про 
мистецтво, літературу, чужі та власні твори, що системно відображають 
вирізнені в ньому сектори “Я-процес”, “Я-колега” і “Я-персона”.  

Громадянську позицію щоденникаря, його політичні переконання, 
погляди на питання історії й культури репрезентує аксіологічне коло 
“Я-громадянин” та його сектори “Я-Україна”, “Я-політика” і “Я-суспільство”, 
неоднорідного оцінювання в яких зазнають об’єкти-концепти політика, 
ідеологія, влада, народ, Україна, війна.  

Аксіологічне коло “Я-особистість” структурують контексти, у яких 
ідеться про фізичний та морально-психологічний стан діариста, його життєві 
принципи й переконання. У цьому колі вичленувано сектори “Я-настрій”, 
“Я-мораль”, “Я-здоров’я”, у яких послідовно експліковано оцінні параметри 
концептів здоров’я, настрій, мораль.  

Ціннісну домінанту аксіологічного кола “Я з-поміж людей” і його 
секторів “Я-член родини”, “Я-друг”, “Я-знайомий”, “Я-перехожий” 
конституюють оцінно конотовані висловлення, які стосуються членів родини, 
друзів, знайомих, випадкових перехожих або супутників. Увага щоденникарів 
зосереджена на їхніх рисах характеру, зовнішності, поведінці, чеснотах, вадах, 
здібностях тощо. Найвиразніше в колі “Я з-поміж людей” репрезентований 
позитивно оцінений концепт сім’я.  

Аксіологічне коло “Я-довкілля” найопосередкованіше пов’язане з 
розглядуваними дискурсами, його формують об’єкти-концепти побут (сектор 
“Я-інтер’єр”) і природа (сектор “Я-пейзаж”). Співвіднесення оцінених 
письменниками об’єктів із “Я-образами” митця вможливлює інтерпретування 
його аксіологічної концептосфери та з’ясування регулярних форм реалізації 
оцінки у вирізнених колах. 

У третьому розділі “Прагмарелевантні характеристики суб’єктивної 
та об’єктивної оцінки в українському щоденниковому дискурсі” 
акцентовано увагу передовсім на тому, що оцінка є міжрівневою категорією, 
яка ієрархізує мовні одиниці з різнорідним аксіологічно-функційним 
потенціалом: одні з них мають безпосередній контакт із авторською оцінкою, 
інші лише підсилюють її. У щоденниковому дискурсі домінують лексико-
семантичні, фразеолого-стилістичні й синтаксико-стилістичні експлікатори, які 
здебільшого ситуативно корелюють із аксіологічними колами. Суб’єктивна 
оцінка однаковою мірою реалізована на всіх мовних рівнях, тоді як для 
об’єктивної оцінки релевантним є зв’язок із лексико-семантичним рівнем. 

Лексико-семантичні експлікатори диференційовано на 
загальноаксіологічні й частковоаксіологічні. Частиномовні параметри обох 
різновидів засвідчують ядерну позицію адвербативів та ад’єктивів, 
навколоядерну – субстантивів і дієслів, периферійну – слів категорії стану.  

Для загальноаксіологічного тезауруса типовою є холістична, підсумкова, 
оцінка, яка завдяки власній універсальності регулярно, але менш продуктивно, 
ніж часткова, фіксується в усіх аксіологічних колах. Для неї визначальними є 
абсолютна й порівняльна форми вияву (див. схему 2): 1) Казка, на мій погляд, 
чудова й видана добре… (Володимир Малик); Життя жорстоке – нічого не 
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вдієш (В. Стус); 2) Зараз почуваю себе краще (Володимир Малик); Вона скрізь і 
завжди була гіршою, ніж я уявляв її і творив (О. Довженко). 

 
(1)              (2) 

 
 
 
 

Схема 2. Аксіологічна шкала  
(1) абсолютної й (2) порівняльної загальної оцінки 

 
Частковоаксіологічні реалізатори об’єктивної та суб’єктивної оцінки 

характеризують об’єкт одновимірно. У щоденниковому дискурсі відповідно до 
узгодження аксіологічного значення зі способом пізнання людиною довкілля 
вирізнено сім груп часткових оцінок: креативні, інтелектуальні, сенсорно-
естетичні, емоційно-чуттєві, фізіологічно-естетичні, морально-етичні й 
ідеологічні.  

Креативна оцінка репрезентує суб’єктивне ставлення діариста до власної 
або чужої творчості, літературного й мистецького процесу загалом. Негативно 
конотовані креативноаксіологічні лексеми актуалізує сема ‘позбавлений 
таланту, здібностей’: бездарний (бездара / бездарність, бездарно), нездара, 
посередній (посередність, посередньо), негеніальний (негеніально), 
неталановитий (неталановито). Групу позитивно конотованих оцінок, 
об’єднаних семою ‘має талант, здібності’, стратифіковано за рівнем вияву 
меліоративності: мінімальний ступінь демонструють слова талановитий 
(талановито, талант), майстерний (майстерно, майстер, майстерність), 
здібний (здібність), середній – геніальний (геніально, геній), максимальний – 
божественний (божественно, бог / напівбог*). 

Аксіологічна опозиція сем ‘тямущий’, ‘який має ясний розум’ – 
‘нетямущий’, ‘розумово обмежений’ притаманна значеннєвому ареалові 
інтелектуальних оцінок, позбавлених об’єктивних параметрів. Позитивний 
відтинок оцінної шкали передають лексеми розумний (розумно, розуміння, 
розуміти), освічений, усвідомлення (усвідомлювати), а негативний – 
загальновживані й розмовні лексичні одиниці з різким зневажливим 
забарвленням: ідіотичний (ідіот, ідіотизм), твердолобий, дурний (дурник, 
дурень, дурниця), тупий (тупо, тупість), обмежений (обмеженість), 
недалекий, тупоголовий, неосвічений, маячня, дурниця, йолоп. 

Сенсорно-естетичні часткові оцінки традиційно диференційовано на 
візуальні, одоративні, аудіальні, тактильні й густативні. Візуальні оцінки 
представлено двома значеннєвими домінантами: світло- та кольоропозначення. 
Змістове ядро першого різновиду утворює аксіологічна опозиція ‘відсутність 
світла’ – ‘наявність світла’, що спорадично корелює із опозицією “поганий” – 

                                           
* Ідеться не про Творця Небесного, а про неземну / напівземну істоту, яка вивищується над іншими 

завдяки своїм унікальним умінням, талантам. 

хороший 
+ 

поганий 
– 

зона нейтральності зона нейтральності 

кращий 
+ 

гірший 
– 
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“хороший”. Відтинок оцінної шкали, індикатором якого є сема ‘наявність 
світла’, реалізують слова світлий (світло), сонячний (сонячно). Функцію 
маркера полярного фрагмента шкали виконує лексема темний та семантично 
співвідносні з нею слова темно, темрява, темінь, темніти, зона нейтральності 
на шкалі візуальної оцінки сформована за участю лексем сутінки / сутінь, 
сутінковий. 

Колористичний тезаурус формують назви ахроматичних і хроматичних 
кольорів. Основою градуйованої шкали ахроматичних кольорів є лексеми 
білосніжний – білий – сірий – чорний, значеннєві проміжки між якими 
заповненюють слова біло-сірий (срібний), сіро (срібно)-чорний і т. ін. 
Частковоаксіологічні індикатори білий, сірий і чорний набувають ознак 
об’єктивної оцінки за умови експлікування узуальних кольорів об’єктів. Спектр 
хроматичних оцінок реалізують найменування простих кольорів веселки 
(червоний, помаранчевий (оранжевий), жовтий, зелений, блакитний, синій, 
фіолетовий), суб’єктивні назви кольорів (пурпуровий, ясно-блакитний, 
зеленкуватий, зеленкувато-жовтий, темно-синій, палевий тощо) й асоціативні 
кольоропозначення (золотий, срібний, колір фламінго, колір морської води, 
темно-вороний і т. ін.). 

Аксіологічну сутність одоративної оцінки віддзеркалює семна опозиція 
‘приємний запах’ – ‘неприємний запах’, яка природно узгоджується зі знаками 
“+” та “–”. Діапазон меліоративів ширший, його репрезентують лексеми 
пахучий (пахнути, пахощі), запашний (запашно), ароматний (ароматно, 
аромат), духмяний (духмяно, духмяніти). Пейоративний зміст реалізують слова 
смердючий (сморід, смердіти) і тхнути.  

Визначальним для аудіальних сенсорно-естетичних оцінок є суб’єктивне 
уявлення про високу й низьку гучність, які на рівні контексту ототожнюються з 
поняттями “хороший” і “поганий”. Фрагмент шкали, маркований семою ‘висока 
гучність’, експлікують слова шумний (шумно, шум, шуміти), гучний (гучно), 
голосний (голосно, голосити), крикливий (крик, кричати), гомоніти (гомін), 
гуркотіти (гуркіт), торохтливий (торохтіти), гул, гудіти, ревіти, вищати 
тощо. Сема ‘низька гучність’ об'єднує вужчий континуум лексем, з-поміж яких 
найвиразнішими є такі: тихий (тихо), неголосний (неголосно), пошепки (шепіт, 
шепотіти), шелест (шелестіти). Зону нейтральності на шкалі аудіальної 
оцінки репрезентують лексеми з ідентифікувальними семами ‘нульова 
гучність’, ‘відсутність звуку’: тиша, мовчання (мовчати, мовчки). 

Найпродуктивнішу опозицію тактильної оцінки утворює антитетичне 
протиставлення “холодно” – “тепло”, яке спорадично набуває суб’єктивного 
позитивного / негативного заряду. Відтинок градуйованої шкали зі значенням 
високої температури репрезентують лексеми теплий (тéпло, теплó, тепліти), 
гарячий (гаряче), жаркий (жарко, жар), спекотний (спекотно, спека), пекучий. 
Полярна ж сема ‘низька температура’ об’єднує слова свіжий / прохолодний 
(свіжо / прохолодно, свіжість / прохолода), холодний (холодно, холод, 
холодити), морозний (морозно, мороз, морозити). 

Густативна часткова оцінка практично індиферентна стосовно 
щоденникового дискурсу. Її реалізують лексеми, які формують аксіологічну 
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шкалу “смачний” – “несмачний” (в аналізованих щоденниках репрезентовано 
лише приємні густативні враження): смачний (смачно, смакувати), добрий, 
ласощі (ласувати), репрезентують смакові враження: кислий, гіркий (гірко, 
гіркота), солодкий (солодко, солодощі), солоний, гострий або експлікують 
авторську оцінку в конструкціях смак / присмак (чого?). 

Типовою сферою поширення відносно об’єктивної емоційно-чуттєвої 
оцінки є коло “Я-особистість”. Її аксіологічне опертя – протиставлення 
позитивної ‘добре / задовільне самопочуття’ й негативної ‘погане / незадовільне 
самопочуття’ семи. Меліоративно марковані лексеми передають розмаїття 
приємних емоційних станів: задоволений (задоволено, задоволення), 
радий / радісний (радісно, радість, радіти), веселий (весело, веселитися, 
веселощі), щасливий (щасливо, щастя), піднесений (піднесено, піднесення), 
тривожно-радісний, піднесено-радісний тощо. Спектр пейоративів охоплює 
неприємні відчуття, емоції: сум (сумувати, сумно, сумний), страх (страшно, 
боятися), відчай, апатія (апатично, апатичний), розчарування, огида (огидний, 
огидно), ненависть (ненависний, ненавидіти), жаль, ностальгія, 
напруга / напруження, нудьга (нудитися, нудний), тривога (тривожний, 
тривожно, тривожитися), хвилювання (схвильований, хвилюватися), біль 
(болісний, болісно), нещастя (нещасний / бідний) і т. ін. 

Фізіологічно-естетичні оцінки характеризують об’єкти з погляду 
зовнішності та стану здоров’я. Актуалізатором інструментарію 
позитивнооцінних експлікаторів першої групи є лексеми з інваріантною семою 
‘привабливі риси’: гарний, красивий (красень), чистий, атлетичний (атлет), 
сильний, стрункий, симпатичний, привабливий. Корпус пейоративних оцінок 
значно ширший, його формують слова пикатий (пика), патлатий (патли), 
незграбний, скоцюблений, кривий, косий, тонкий, страшний, негарний, 
некрасивий, непривабливий, брудний, бридкий і т. ін. Шкала часткової оцінки 
стану здоров’я об’єкта вирізняється тим, що в ній відсутні позитивні конотеми. 
Ядро оцінної парадигми зі знаком “–” формують лексеми – назви хвороб: 
аритмія, тахікардія, радикуліт, ангіна, трахеїт, грип, застуда, бронхіт тощо, 
а також загальновживані лексеми-номінування поганого самопочуття: 
утомлений (утома, утомлено, втомитися), змучений (змучено, змучитися, 
мука, мучитися), хворий (хвороба, хворіти), знесилений / безсилий (знесилено, 
безсилля, безсилий), безпорадний (безпорадно, безпорадність), біль (боляче, 
боліти), виснажений (виснажено, виснажитися) та ін. Осібне місце в 
континуумі фізіологічно-естетичних оцінок належить репрезентантам вікових 
характеристик об’єкта. Основний масив цього аксіологічного розряду 
становлять такі прикметникові та іменникові лексеми: старий (старість), 
молодий (молодість, молодь, молодик), юний (юнацький, юнацтво, юнь, юнак). 

Інтегрувальною для негативно обарвленого комплексу експлікаторів 
морально-етичної оцінки є сема ‘недостойна, ганебна поведінка’. Його 
утворюють одиниці, що з різним ступенем пейоративності суб’єктивно 
характеризують осіб та їхні дії: негідник, маніяк, скот, авантюрист, падлюка, 
мерзотник, мерзота, парій, ізгой, люмпен, шкода (шкодити), холуй (холуйство), 
цькування (цькувати), грабіж / крадіжка (грабувати / красти), ґвалт 
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(ґвалтувати), хамство (по-хамськи, хамський, хамити, охаміти), свинство (по-
свинськи, свинський), агресія (агресивний), зло (злий), безчестя (безчесний), 
нехлюйство, брехня (брехати), сахатися, докучати (надокучливий), 
огризатися, паскудити, гудити, людожерський, нечесний (нечесно), 
брутальний (брутально). Діапазон меліоративних морально-етичних оцінок 
репрезентований семою ‘гідна, порядна поведінка’: чесний (чесно, честь, 
чесноти), добрий (добре, добро, доброта), гідний (гідно, гідність), правдивий 
(правдиво, правда), серйозний (серйозно), благородний (благородно, 
благородство), високоморальний, ніжний (ніжність), ліричний, по-дитячому, 
ласкавий (ласкаво, ласка). 

Ідеологічні оцінки передають ставлення діариста до суспільно-
політичних процесів, явищ, політичних, громадських діячів і демонструють 
статичність / динамічність аксіологічного знака “+” / “–” (див. схему 3). 
Стабільна меліоративна конотація характерна для семантично співвідносних 
лексем патріот, патріотичний, патріотично, а негативна – для 
детермінованих і недетермінованих у плані значення лексичних одиниць 
диктатор, диктаторський, шовініст, шовіністичний, партократ, 
партократичний, денаціоналізація, денаціоналізований, імперія імперіалізм, 
імперський; сталінщина, брежнєвщина, безлад / безладдя, чистки, голод, 
репресія, війна. Знакова динаміка оцінки властива лексичним одиницям 
комуніст, комуністичний, комунізм, націоналіст, націоналістичний, 
націоналізм; радянський. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3. Аксіологічна шкала ідеологічної оцінки 
 
Суб’єктивну оцінку регулярно експлікують конкретні репрезентанти всіх 

вичленуваних груп, тоді як об’єктивну лише лексеми-індикатори візуальної 
(деякі номінування кольорів), одоративної (узуальні одоризми), емоційно-
чуттєвої (найменування емоційних станів автора щоденника), фізіологічно-
естетичної (медичні назви хвороб) та ідеологічної (лексеми зі статичним 
позитивним і негативним маркуванням) оцінки. Часткові оцінки корелюють із 
аксіологічними колами симптоматично: креативні оцінки релевантні для кола 
“Я-митець”, ідеологічні – для кола “Я-громадянин”, сенсорно-естетичні – для 
кола “Я-довкілля”, а емоційно-чуттєві, фізіологічно-естетичні, морально-етичні 

диктатор, диктаторський, шовініст, 
шовіністичний, партократ, партократичний, 

денаціоналізація, денаціоналізований, 
імперія, імперіалізм, імперський; сталінщина, 

брежнєвщина, чистки, репресія 

патріот, 
патріотичний, 
патріотично 

зона нейтральності 

+ 

– 
комуніст, комуністичний, 

комунізм, націоналіст, 
націоналістичний, 

націоналізм, радянський 



13 

й інтелектуальні майже рівномірно представлені в аксіологічних колах 
“Я-особистість”, “Я з-поміж людей”, “Я-громадянин” і “Я-митець”. 
Частковоаксіологічні реалізатори підтверджують загальномовну тенденцію до 
превалювання пейоративів, меліоративні експлікатори домінують лише у сфері 
креативної та одоративної оцінок. 

Арсенал лексико-семантичних засобів вираження оцінки в 
щоденниковому дискурсі органічно доповнюють тропи, прагматична сутність 
яких – оречевлення суб’єктивних, аксіологічно наснажених, унікальних 
художніх образів.  

Усі жанрові різновиди письменницьких діаріушів насичені аксіологічно 
маркованими логіко-класифікаційними й художньо-естетичними епітетами, які 
іманентно репрезентують відповідно об’єктивну та суб’єктивну оцінку: 
Неймовірно добре пише, це, може, вперше я читаю український роман із 
таким захопленням і зачудуванням (К. Москалець); Ти забрав мою матір, мою 
золоту душу, ти обікрав моє серце! (Володимир Малик). 

З-поміж тропів-реалізаторів оцінки найбільшою продуктивністю наділені 
метафори. Ідеться передусім про метафору-опредмечування: Одному з них я був 
потрібен, доки міг щось допомогти, другий виявився звичайнісіньким 
флюгером (В. Симоненко), метафору-оживлення: Щоб лікувати суспільні 
болячки, яких у нас більше, ніж досить, треба не боятись роздягнути хворого 
і змазувати ті виразки добрим квачем критики, правди (Володимир Малик) і 
метафору-синестезію: …корінь, який тримаю в руках, пахне вічним сяйливим 
буттям, пахне печальною радістю… (К. Москалець). В аналізованих 
діаріушах не спостережено безпосередньої аксіологічної залежності між типом 
метафори та знаком репрезентованої нею оцінки.  

Роль тропеїчних маркерів виконують також пейоративні й мейоративні 
авторські та узуальні перифрази, з-поміж яких переважають ті, що мають 
негативну зарядженість. Типовим для них є функціювання у структурі 
аксіологічного кола “Я-громадянин”: Розпадається сталінська тюрма 
народів! (Володимир Малик). Позитивно-патетичні перифрази релевантні для 
аксіологічного кола “Я-митець”: Хай тільки не зневажає він нас, маленьких 
чорноробів поезії (В. Симоненко). Відчутно нижчим оцінним потенціалом у 
щоденниках наділені гіперболи, літоти й оксиморони: Яку гору труда 
перевернув І. С. Їжакевич! (Остап Вишня); Кінотеатри жалюгідні, екрани 
подібні до поштових марок… (О. Довженко); Я стою у черзі і терпляче-
нетерпляче-байдуже-оскаженіло чекаю (К. Москалець). 

Експлікувальний аксіологічний континуум у досліджуваних дискурсах 
розширюють фразеологічні одиниці, які виражають суб’єктивну оцінку в 
межах усіх аксіологічних кіл, крім “Я-довкілля”. Домінантною функцією 
біблійних, античних і язичницьких ремінісценсій, усталених суспільно-
політичних висловів та етноформул, висловів відомих людей є реалізація 
пейоративного значення: Просто з ШІЗО Олексу перевели в лікарню, де він 
вилежав ще три місяці і, як знятий з хреста, повернувся до камери (В. Стус); 
Він [український інтелігент. – Л. Д.] теж многоликий янус, радянський 
Світовид (В. Стус); Коли у нас забрано історію, культуру, весь дух, а 
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натомість дозволено творити душу меншого брата? (В. Стус); …потім 
надійшли гарбузи з “Дніпра” і “Вітчизни” (В. Симоненко); П’ята колона діє 
(Володимир Малик). 

Одиниці синтаксико-стилістичного рівня – найдосконаліший 
інструментарій вияву автокомунікативних параметрів щоденникового 
дискурсу, а також прагматичних та антропоцентричних особливостей категорії 
оцінки. Реалізуючи жанрові інтенції самотерапії і сповіді головно у форматі 
внутрішнього діалогу, майстри слова послуговуються ресурсом ціннісно й 
емоційно конотованих вставних і вставлених конструкцій: На лихо, вибрав собі 
в сусіди NN (Володимир Малик), Такий великий (а який же він великий!), як 
Саксаганський, він (ой, як це сказати?), він “снисходил” до возного! (Остап 
Вишня), нечленованих речень: Так? Не подобається! Ай-ай-ай (О. Довженко), 
риторичних звертань та питань: Що, дорогі тт. художники?! Богомаз?! 
Іконописець?! Не наш?! Хлопчики ви мої! Якби у вас було стільки 
майстерства, сили, уміння, як у Їжакевича, – як би ми з вами продвинули 
вперед наше мистецтво! (Остап Вишня), Яка то поезія, коли вона не 
мислить? (В. Симоненко), оптативів: Будьте прокляті ви, нікчемні гроші! 
(В. Симоненко), антипофори: І справді: на кого можна покликатися? На кого 
можна покластися? Ні на кого (К. Москалець). 

Розряд синтаксико-стилістичних реалізаторів суб’єктивної та об’єктивної 
оцінки формують також ті одиниці, які, виконуючи стилістичну й прагматичну 
функції, створюють дискурсивний ефект аксіологічного нагнітання. 
Найпродуктивнішими з-поміж них є такі: 1) відокремлені означення й 
обставини: …мій батько, Михайло Кіндратович, старий, розумний, дотепний, 
співак чудесний (баритон у нього був), схиляється, було, до барининої ручки 
(Остап Вишня), Я витримав і переміг, дякуючи одному тільки Богові, 
незрадливим літрам чаю та кави і безлічі сигарет (К. Москалець), 
2) порівняльні звороти: Я вів себе, як покидьок, – навіть ображав людей 
(В. Симоненко), 3) парцеляти: Ю. І. Яновський – справжній письменник! 
Справжній! Талановитий! Культурний! (Остап Вишня), 4) номінативні 
речення: Нудьга (Володимир Малик). Цей розряд органічно доповнюють 
проста, складна, розгорнута й нерозгорнута антитези, а також висхідна 
градація: Для мене це була в ті похмурі дні приємна несподіванка (Володимир 
Малик), …прожили ми це життя… бідно, хворо, незатишно, сором’язливо, 
по-своєму гордо, – як зуміли (К. Москалець). 

Осібне місце в синтаксико-стилістичному діапазоні суб’єктивної та 
об’єктивної оцінки належить складному синтаксичному цілому, у межах якого 
авторську оцінку репрезентують інтегровані комунікативним наміром діариста 
різнорівневі засоби, зокрема аксіологічно наснажені лексеми, тропи, усталені 
вислови, номінативні речення, відокремлені члени речення, парцеляти, 
звертання, оптативи тощо: Весь час у напруженні. За долю України. 
Натискують на нас з Москви. Інсинуації, дезінформація. Про флот особливо. 
Ніби ми ні копійки не вклали в нього за сімдесят років. Ніби Україна краде, а не 
її, бідну, обдирали 350 років. Яке свинство! Хоч би швидше вирватись з цього 
ненависного ярма! Хоч би раз ковтнути живлящого повітря справжньої волі! 
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Боже! Дай мені сил дожити до того дня! Або візьми моє життя в обмін на 
волю! (Володимир Малик). 

Інвентар засобів інтенсифікації оцінки в щоденниковому дискурсі 
неоднорідний. Його репрезентують одиниці різних мовних рівнів. 
Найпродуктивніший розряд утворюють підсилювальні й оклично-
підсилювальні (такий, який, так, як, ще), вказівні (от, ось) та видільні (тільки, 
навіть) партикули. 

Спектр словотворчих інтенсифікаторів поліфункційний у плані 
семантичної наповнюваності й компонентного складу: компаративні суфікси  
-ш-, -іш- та власне-підсилювальні префікси за-, пре-, над-, най-, супер-, ультра- 
вказують на градуйований ступінь вияву ознаки; демінутивні суфікси -еньк-,  
-оньк-, -очк-, -ик-, -ісіньк-, -к-, -ок- конкретизують оцінне значення відтінками 
зменшеності, пестливості, спорадично – іронічності; аугментативні та власне-
підсилювальні суфіксальні морфеми -езн-, -елезн-, -енн-, -ущ- інтенсифікують 
пейоративну аксіологічну семантику.  

Роль засобів підсилення оцінки в щоденниковому дискурсі регулярно 
виконують кількісно-означальні адвербативи. Їхня основна текстотвірна роль – 
вираження міри / ступеня вияву якісної ознаки. В обстежених діаріушах цей 
лексико-граматичний розряд диференційовано на групи з такими 
аксіологічними параметрами: 1) максимізатори абсолютно, надто, занадто, 
страшно, надзвичайно, безмірно, безумно; 2) посилювач дуже; 3) усереднювачі 
досить, доволі, загалом; 4) зменшувач трохи; 5) мінімізатор зовсім. Специфіка 
прислівникових інтенсифікаторів полягає в тому, що вони однаковою мірою 
активно корелюють із пейоративними й меліоративними оцінками. 

Експлікатори об’єктивної та суб’єктивної оцінки в щоденниковому 
дискурсі утворюють ієрархічно впорядковану підсистему, одиниці якої 
детермінують, доповнюють, увиразнюють і конкретизують за різними 
ономасіологічними сутностями одна одну. 

На підставі проведеного дослідження зроблено такі основні висновки: 
1. Онтологічно універсальну категорію оцінки в найзагальнішому 

філософському плані інтерпретують як думку про цінність. Опертям для 
логічного дефінування аналізованої категорії є поняття “судження про 
цінність”. Оцінка в лінгвістичному витлумаченні – прагматико-семантична 
категорія, яка, реалізуючи комунікативний намір мовця, репрезентує цінність 
об’єкта для суб’єкта, пейоративне / меліоративне / індиферентне ставлення 
суб’єкта до об’єкта.  

2. Типологійні відмінності суб’єктивного й об’єктивного різновидів 
оцінки зумовлені епістемічною та емпіричною природою описуваної категорії. 
Критерій об’єктивної оцінки є поняття “істинність” – “хибність” і колективний 
(суспільний) досвід. Суб’єктивна ж оцінка детермінована сферою почуттів 
суб’єкта та його власними уявленнями про норму / стереотип. 

3. Специфікованою в діаріуші постає комунікативна ситуація, яка має 
форму автокомунікації. Терапевтичний внутрішній діалог автора визначає і 
семантичне наповнення суб’єктивної та об’єктивної оцінки, і її функційно-
інтенційний вектор, і її репрезентативну базу. Темпоральна тривимірність 
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“Я-образу” автора щоденника відіграє важливу роль у кваліфікуванні системи 
цінностей діариста. Вияв мовної особистості щоденникаря в дискурсивних 
моделях змістового переходу й змістового прориву формує психолінгвістичний 
автопортрет майстра слова. 

4. Поліфункційний характер суб’єктивної та об’єктивної оцінки в 
діарійному дискурсі зумовлений тим, що вона охоплює не лише сферу мовної 
вербалізації (функції заміщення, вираження, компенсаційна, стилістична 
функції), а й комунікативну царину щоденника, його екстралінгвальні 
особливості (прагматична, власне-аксіологічна, репрезентативна, метамовна, 
імперативна, апелятивна, перформативна функції).  

У дисертації доведено, що суб’єктивна та об’єктивна оцінки тісно 
взаємопов’язані з жанровим комунікативним призначенням щоденника й 
інтенцією висловлення. У досліджуваному дискурсі відчутно заявляють про 
себе такі жанрові інтенції: фіксація, сповідь перед самим собою, самоувічнення, 
самозадоволення, психічна самотерапія. Категорія оцінки в діаріуші регулярно 
взаємодіє з інформативною, спонукальною й емоційно-оцінною інтенціями 
висловлення. Обидві групи комунікативних намірів безпосередньо впливають 
на вибір того або того засобу репрезентації суб’єктивної та об’єктивної оцінки з 
метою досягнення максимального іллокутивно-перлокутивного ефекту. 

5. Когнітивно-семантичні компоненти аксіосфери щоденникаря 
проінтерпретовано з урахуванням неоднорідності “Я-образу” автора 
щоденника. Система цінностей діариста послідовно віддзеркалена в його 
буттєвих іпостасях. Цю закономірність зафіксовано у вигляді п’яти 
аксіологічних кіл, кожне з яких зазнає внутрішньої диференціації: “Я-митець” 
(сектори “Я-процес”, “Я-колега”, “Я-персона”), “Я-громадянин” (сектори 
“Я-Україна”, “Я-політика”, “Я-суспільство”), “Я-особистість” (сектори 
“Я-настрій”, “Я-мораль”, “Я-здоров’я”), “Я з-поміж людей” (сектори 
“Я-член родини”, “Я-друг”, “Я-знайомий”, “Я-перехожий”), “Я-довкілля” 
(сектори “Я-інтер’єр”, “Я-пейзаж”). 

6. Міжрівневий статус суб’єктивної та об’єктивної оцінки зумовлює 
гармонійну аксіологічну єдність лексико-семантичних, фразеолого-
стилістичних і синтаксико-стилістичних засобів вираження аналізованої 
категорії. 

У складі лексико-семантичних експлікаторів чітко диференційовано 
загальноаксіологічну й частковоаксіологічну групи, перша з яких характеризує 
об’єкт холістично, друга – однобічно. Часткові оцінки почленовано на 
креативні, інтелектуальні, сенсорно-естетичні (візуальні, одоративні, аудіальні, 
тактильні, густативні), емоційно-чуттєві, фізіологічно-естетичні, морально-
етичні й ідеологічні. Кожен із вияскравлених різновидів фокусує в собі 
континуум негативно та позитивно конотованих, а також індиферентних щодо 
знаків “+” / “–” лексем. 

Ресурс лексико-семантичних репрезентантів суб’єктивної та об’єктивної 
оцінки специфікований тропами, для яких здатність реалізувати оцінку є 
іманентною функцією. Авторську оцінку в щоденниковому дискурсі регулярно 
маніфестують епітети, метафори, перифрази, гіперболи, літоти, оксиморони. 
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Континуум експлікаторів суб’єктивної й об’єктивної оцінки органічно 
доповнюють фразеологічні одиниці з чітко запрограмованим аксіологічним 
потенціалом. Найвищий ступінь продуктивності в обстежених діаріушах 
виявляють насамперед пейоративно обарвлені біблійні, античні та язичницькі 
ремінісценсії, усталені суспільно-політичні вислови й етноформули, вислови 
відомих людей. 

Автокомунікативна та прагматична специфікація щоденникового 
дискурсу вимагає залучення до арсеналу конкретних репрезентантів 
суб’єктивної й об’єктивної оцінки синтаксико-стилістичних одиниць різної 
природи, а саме: вставних та вставлених конструкцій, нечленованих речень, 
риторичних звертань і питань, оптативів, антипофори, відокремлених означень 
та обставин, порівняльних зворотів, антитези, градації, парцелятів, 
номінативних речень, а також складного синтаксичного цілого. 

7. Призначення засобів інтенсифікації в щоденниковому дискурсі – 
динамізація функційно-інтенційного навантаження як окремої оцінки, так і 
всього висловлення. Найпродуктивнішими з-поміж них є частки 
(підсилювальні, оклично-підсилювальні, вказівні, видільні), префікси ступеня 
вияву ознаки, суфікси (демінутивні, аугментативні, власне-підсилювальні, 
ступеня вияву ознаки), кількісно-означальні прислівники (максимізатори, 
підсилювачі, усереднювачі, зменшувачі, мінімізатори). 

Результати дисертаційної праці сприятимуть поглибленому дослідженню 
дискурсивних параметрів категорії оцінки, її когнітивних, семантичних і 
функційних особливостей. 
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АНОТАЦІЯ 

Дейна Л. В. Суб’єктивна та об’єктивна оцінка в українському 
щоденниковому дискурсі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Запорізький національний 
університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2016. 

У дисертаційній праці на матеріалі щоденників українських письменників 
другої половини ХХ століття здійснено комплексний лексико-семантичний, 
граматико-стилістичний, функційно-комунікативний аналіз суб’єктивної та 
об’єктивної оцінки. 

З’ясовано філософську, логічну й лінгвістичну природу суб’єктивної та 
об’єктивної оцінки, програмованої інтра- й екстралінгвальними параметрами 
діарійного дискурсу; схарактеризовано функційно-інтенційний діапазон 
аналізованої категорії; простежено механізм формування аксіологічної 
концептосфери щоденникаря та змодельовано кола його цінностей; 
диференційовано найпродуктивніші лексико-семантичні, фразеолого-
стилістичні й синтаксико-стилістичні експлікатори суб’єктивної та об’єктивної 
оцінки; інвентаризовано континуум партикулятивних, словотворчих і 
адвербативних засобів інтенсифікації оцінки.  

Ключові слова: аксіологічне коло, експлікатор оцінки, інтенсифікатор 
оцінки, об’єктивна оцінка, суб’єктивна оцінка, щоденникар, щоденниковий 
дискурс. 

 
АННОТАЦИЯ 

Дейна Л. В. Субъективная и объективная оценка в украинском 
дневниковом дискурсе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Запорожский 
национальный университет Министерства образования и науки Украины, 
Запорожье, 2016. 
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В диссертационной работе на материале дневников украинских писателей 
второй половины ХХ века осуществлен комплексный лексико-семантический, 
грамматико-стилистический, функционально-коммуникативный анализ 
субъективной и объективной оценки. 

Охарактеризована философская, логическая и лингвистическая природа 
субъективной и объективной оценки, программированной интра- и 
экстралингвальными параметрами диарийного дискурса; определен 
функционально-интенциональный диапазон рассматриваемой категории; 
установлен механизм формирования аксиологической концептосферы 
дневниковеда и смоделированы круги его ценностей; дифференцированы 
продуктивные лексико-семантические, фразеолого-стилистические и 
синтаксико-стилистические экспликаторы субъективной и объективной оценки; 
инвентаризован континуум партикулятивных, словообразовательных и 
адвербативных средств интенсификации оценки. 

Ключевые слова: аксиологический круг, экспликатор оценки, 
интенсификатор оценки, объективная оценка, субъективная оценка, 
дневниковед, дневниковый дискурс. 

 
SUMMARY 

Deina L. V. Subjective and Objective Evaluation in the Ukrainian Diary 
Discourse. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.01 –
Ukrainian language. – Zaporizhzhia National University, Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2016.  

This research focuses on the complex lexical-semantic, grammatical-stylistic, 
functional-communicative analysis of subjective and objective evaluation in the 
Ukrainian writers’ diaries of the second half of the twentieth century. 

The philosophical, logical and linguistic nature of subjective and objective 
evaluation was initiated by intra- and extra-lingual parameters of the diary discourse. 
The evaluation is considered as pragmatic-semantic category which is together with 
implementation of the communicative intent of the speaker, represents the value of 
object to the subject and pejorative / ameliorative / indifferent attitude to the subject. 

The objective assessment is correlated with the concepts of truth / falsity, 
affirming / denying the value of the facility and on the basis of collective practices 
and recognized social norms. The subjective evaluation is a simple verbal expression 
of feelings based on personal stereotype or just understanding of the convention. 

The communicative and situational parameters of operation in subjective and 
objective evaluations were studied: distinctive features of diary discourse were 
defined, where the most specified ones such as auto-communication, linguistic 
identity and “self-identity” of the author, images of the past, future and present were 
definitely outlined. The emphasis was done on the linguistic identity of the diary 
author especially in discursive semantic models of transition and breakthrough in 
semantic forms of psycholinguistic portrait of the master of the word. 

The analysis of functional-intentional range of categories revealed that the 
evaluation in the diary discourse performs compensation, stylistic, pragmatic, 
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axiological, representative, metalinguistic, imperative, appealing, performing 
functions as well as functions of replacement and expression. 

It is proved that the subjective and objective evaluation is directly related to 
intentional properties of diary. In the examined discourses such genre intentions as 
fixing, confession to oneself, self-eternity, complacency, mental self-therapy were 
analyzed. Among the communicative intents of the expression the evaluative 
category in the diary regularly interacts only with informative, stimulating and 
emotionally-evaluative ones. Both groups of intentions directly influence the choice 
of means of subjective and objective assessments in order to achieve maximum 
illocutionary / perlocutionary effects. 

It was defined that the diary author’s system of values is consistently reflected 
in existential forms. This pattern was recorded in five axiological circles, each of 
which undergoes internal differentiation: “I-artist” (sectors “I-process”, 
“I-colleague”, “I-person”), “I-citizen” (sectors “I-Ukraine”, “I-policy”, “I-society”), 
“I-personality” (sectors “I-mood”, “I-moral”, “I-health”), “I am among the people” 
(sectors “I-member of the family”, “I-friend”, “I-acquaintance”, “I-passerby”), 
“I-environment” (sectors “I-interior”, “I-landscape”). 

To the most productive representatives of subjective and objective evaluations 
we include lexical-semantic, phraseological-stylistic and syntactical-stylistic units. 
Lexical-semantic repertoire was differentiated into general axiological and partly 
axiological ones. Under the coordination of the assessment value and human 
knowledge of the surrounding world, partial assessment was classified into creative, 
intellectual, sensory-aesthetic, emotional-sensual, physiological-esthetic, morally-
ethical, ideological. 

The greatest potential in axiological context was in epithets, metaphors, 
paraphrases, oxymoron, hyperbole and litotes. 

The most productive explicators of the evaluation are pejorative biblical, ancient 
and pagan reminiscences and the established socio-political expressions and ethnic 
formula, quotations of famous people in the system of phraseological-stylistic units. 

The spectrum of syntactical-stylistic distributors of estimation covers 
parenthetical and inserted constructions, unseparated sentences, appealing clauses 
and rhetorical questions, optatives, antipophora, separated definitions and 
circumstances, comparable clauses, antithesis, gradation, parcelling, nominative 
sentences and complex syntactical unit. 

The analysis of the material showed that the main intensifiers of the evaluation 
in diary discourse are the particles (amplifier, exclamation-intensifying, 
demonstrative, exclamatory), prefixes and suffixes (diminutives, augmentative, 
amplification, the degree of manifestation of symptoms), quantitative and 
identification adverbs (maximizers, amplifiers, average indicators, diminutives, 
minimizators). 

Key words: axiological circle, explicator of evaluation, intensifier of 
evaluation, objective evaluation, subjective evaluation, author of diary, diary 
discourse.
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