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оскільки термінологічна система сфери медицини швидко збільшується. У коло 

дослідницьких інтересів попадають аспекти упорядкування і перекладу 

термінів, а також провідні тенденції поповнення корпусу зазначених лексичних 

одиниць. 

Термінологія становить важливий складник англійського та українського 

мовознавства, який дозволяє вирішити теоретичні та практичні питання 

утворення та функціонування термінологічного апарату різних галузей життя 

людства, зокрема дослідити семантику терміну, його історичне першоджерело, 

етап входження, період формальної і семантичної асиміляції та подальше 

функціонування у мовірецепієнті. Отже, дослідження медичної термінології 

англійської мови є актуальним і може мати теоретичну і практичну цінність. 

 

ОЦІНКА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ 

  Марина БЕЛАВІНА 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Єгорова 

Висловлення власної думки є повсякденною  частиною нашого життя. В 

науках, що вивчають мову, можна зіткнутися з процесом вираження різних 

думок, з позитивною або негативною позицією – оцінкою. Багато вчених, які 

займалися вивченням цієї мовної категорії, розкрили та характеризували її 

особливості. Так О.Вольф розглядає оцінку, як один із видів модальності, який 

накладається на дескриптивний зміст мовного вираження. 

У праці «Аксіологічність як лінгво-філософська категорія» Н.Моісєєва 

характеризує оцінку як аксіологічний компонент, тим самим виділяє, що 

лексеми не тільки номінують оцінні ознаки, але й передають інформацію про 

об’єкти, які оцінюються. 

 Вчений Д.Локк звертає увагу на градаційний характер оцінки. Він 

зауважує, що як бінарна пара,  вона може передаватися по-різному за ступенем 

градації. 

Вивчаючи дослідження О.Івіна, в яких структура оцінки складена 

традиційно,  доцільно зупинитись на трьох основних елементах: суб’єкт, об’єкт  

та оцінний предикат. Суб’єкт оцінки – це людина або соціум, з боку якого вона 

дається. Об’єкт – компонент оцінювального висловлювання: річ, подія або 

людина, яка може характеризуватися як позитивними, так і негативними 

властивостями. Оцінний предикат – це компонент висловлювання, який 

виражає сутність оцінки, є реальною основою її конструкції.   

На думку О.Вольф оцінкою в лінгвістиці є результат  діяльності індивіда, 

виражений вербально, тобто  ставлення мовця до предмета мовлення. Особиста 

думка і сприйняття є факультативними елементами оцінювальної структури. 

Науковці, працюючи над вивченням цієї теми та диференціацією  оцінних  

одиниць,  розробили велику кількість різних класифікацій залежно від об’єкта 

дослідження.   

Лінгвіст Н.Арутюнова пропонує класифікацію частковооцінних значень, 

в основі якої лежить взаємодія суб'єкта оцінки з її об'єктом. Вона являється 
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базою для розробки інших моделей оцінних слів. У представленій таблиці  

відображено цю класифікацію, яка складається з трьох груп, які включають сім 

розрядів оцінних значень.                                                                                                                                      

        

         Зазначена вище класифікація є універсальною. Вона охоплює усі почуття 

людини/об’єкту під час як негативного, так і позитивного оцінювання суб’єкту. 

На основі класифікації Н.Арутюнової  були виділені інші різновиди оцінок 

такими лінгвістами, як О.Бєссоновою (сенсорні, життєві, духовні та абсолютні) 

та О.Івіним (скоротив до двох типів: чуттєві та утилітарні). Д.Квасилевич, 

заглибившись у тему, розглянув оцінку на синтаксичному рівні. Дослідник 

поділив фразеологізми на фразеологічні зрощення, сполучення та єдності. 

         Оцінні слова або висловлювання можуть бути виражені за допомогою 

різних частин мови, стилістичними засобами тощо. Позитивну або негативну 

позицію, зазвичай, важко висловити не тільки окремим словами, а й деякими 

словосполученнями. Тому, на думку філолога О.Вольф доцільним виявляється 

використовувати контекст для того, щоб правильно зрозуміти суть позитивної 
або негативної оцінки. 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: 

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ТА СЕМАНТИКИ   

Світлана БЕРЕЖНА 

Науковий керівник  кандидат педагогічних наук, професор Н.В. Тучина 

Соціокультурний концепт УЧИТЕЛЬ  складне ментальне утворення, яке 

містить інформацію про професійного діяча в сфері освіти і може 

вербалізуватися у сучасній англійській мові у різний спосіб. Поняттєво-

ціннісний компонент концепту УЧИТЕЛЬ  розглядається на рівні словникових 

дефініцій. Для вираження ядра концепту УЧИТЕЛЬ, тобто «особи, яка навчає», 

в англійській мові існує синонімічний ряд найменувань: teacher, professor, 

doctor, tutor, reader, trainer, mentor, coach, governor, instructor, lecturer, educator, 

educationalist, scholar, schoolmaster, dean, grinder, crammer, abecedarian, usher, 

teacher trainer тощо. Розглянемо деякі з них. 

Назва групи Розряди 

Сенсорні оцінки 1) сенсорно-смакові: 

смачний, несмачний 

2) психологічні: 

а) інтелектуальні оцінки: дурний, 

розумний; 

б) емоційні: сумний, веселий 

Абсолютні оцінки 1)естетичні оцінки: 

потворний, гарний 

2) етичні: моральний, неетичний 

Раціоналістичні 

оцінки 

1) утилітарні: 

вигідний, 

зручний 

2) нормативні: 

коректний, 

правильний 

3) телеологічні: 

неефективний, 

гідний 


