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ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ В НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТАХ 

ПРИРОДНИЧОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Наукове мовлення являє собою фіксовану у вербальній формі 

пізнавальну діяльність, процес пізнання, отже, воно містить у собі не тільки 

знання, але й його оцінку, яка виступає, з одного боку, як діяльність 

свідомості людини, а з іншого, як певний результат цієї діяльності, що 

виражається в емоційній або логічній формах (висловлення про цінності) [1, 

c.9] 

Питанням характеру оцінки в науковому мовленні, її комунікативним 

функціям, засобам вираження оцінки присвячено роботи низки  вчених (Н.А. 

Александрової, М.Б. Воробйової, Л.В. Сретенської, О.С. Троянової та ін.).  У 

них оцінка визнається невід'ємною частиною наукового мовлення, що 

зумовлюється екстралінгвальними факторами.   

У науковому тексті оцінка відіграє особливу роль, пов’язану з ціннісною 

орієнтацією автора в старому й одержуваному новому знанні. Оцінка 

регулює засвоєння, систематизацію й перетворення минулого наукового 

досвіду; стимулює висування нових наукових ідей і пошук нових результатів; 

мотивує програму пізнавальних дій ученого , тобто супроводжує наукове 

знання на всьому шляху його виникнення, розвитку й кристалізації в тексті 

[2, с.141]. Тому дослідження цієї категорії залишається актуальним у 

сучасному мовознавстві.  

Мета нашої роботи - проаналізувати особливості вираження оцінних 

значень у науково-навчальних текстах. Матеріалами дослідження стали 

тексти природничого напряму, представлені жанрами науково-навчальної 

прози (підручники, навчальні посібники, довідники). 

Породження оцінки є складним процесом, "під час якого  те чи інше 

явище повинно бути не тільки сприйняте, а й зіставлене з існуючою моделлю 



світу або з особистими уявленнями людини, пропущене через сферу її 

почуттів і в результаті класифіковане" [3, с.21]. 

Аналізуючи оцінні значення, ураховуємо погляд на структуру оцінки як 

модальну рамку, яка складається з основних (суб’єкт оцінки, об’єкт оцінки, 

оцінний предикат) та другорядних (підґрунтя оцінки, шкала оцінки, оцінний 

стереотип) елементів [4, с.37]. Суб’єктом оцінки є соціум, частина соціуму, 

індивід, з позицій якого дається оцінка. Під об’єктом оцінки розуміють 

особу, предмет чи явище об’єктивної дійсності, яких стосується оцінка.  

Оцінні значення в науково-навчальних текстах розподіляються 

нерівномірно. Найчастіше вони зосереджені у вступі та під час висвітлення 

історії питання. Це частковооцінні раціоналістичні значення, серед яких 

виділяємо теологічні:  

1. Об’єкт оцінки - особистість ученого щодо: 

а) загального визнання, популярності серед інших . Оцінні значення 

репрезентують прикметники видатний, відомий, визначний, найкращий: 

Поряд з іменами Л. Пастера та Р. Коха стоїть ім’я видатного 

вченого-природознавця І.І. Мечникова (1845-1916) [Мік., с.13]. Вагомий 

внесок у розвиток молодої науки зробили відомі вчені-природознавці. Л. 

Спалланцані (1729-1799), М.М. Тереховський (1740-1796), Д.С. Самойлович 

(1744-1805) та інші [Мік., с.10]. Фомін Олександр Васильович - визначний 

вітчизняний вчений - ботанік. [ БС., с.550].  

б) особливостей інтелекту: талановитий, геніальний, наприклад:  

Перу цього талановитого дослідника належить ціла серія 

фундаментальних праць: "Мікологічні спостереження" у 2-х томах, 

"Зображення та описи грибів…" у 4-х томах та ін. [Заг. м., с.15]. Про велике 

значення його праць, характер і обсяг його наукової діяльності може 

свідчити вже сам перелік проблем, які вивчав і успішно розв’язав цей 

геніальний учений протягом свого життя [Мік.,  с.11]. 

2. Об’єктом оцінки є:  



а) внесок учених у розвиток науки: великий, вагомий, неабиякий, 

неоціненний, найбільший: Великий внесок у вивчення населення та природи 

Океанії зробив наш співвітчизник Микола Миколайович Миклухо-Маклай 

[Коб. с.165]. Серед учених XVI століття найбільший внесок у становлення 

мікології зробив французький ботанік Шарль де ля Клюз [Заг.м., с10]. 

б) праці вчених, їх досягнення: блискучі, геніальні, фундаментальні, 

важливі, неперевершені, загальновизнані та ін.: Він робить висновок, що 

мікроби є справжніми живими істотами, і першим доводить 

неспроможність теорії про довільне зародження життя (що пізніше 

блискучими експериментами підтвердив Л. Пастер) [Мік., с.10].    

…особливо після виходу у світ геніальної праці Ч. Дарвіна "Походження 

видів шляхом природного добору" [Мік., с. 11]. Ця книга містить 

неперевершені за точністю та естетичною цінністю ілюстрації, що їх 

виконав Шарль Тюлянь [Заг. м., с. 22]. 

Як правило, такі оцінки є позитивними. Оцінне значення реалізується 

взаємодією семантичних компонентів іменника, що репрезентує об'єкт 

оцінки, та оцінного прикметника, що виражає його характеристику. 

Утилітарні оцінки дають фактам, подіям, діям з точки зору їх користі або 

шкоди, сприяння або несприяння кому -, чому-небудь і є позитивними або 

негативними, наприклад, мають негативне значення: Старі підручники та 

навчальні посібники з ботаніки чи окремих її частин, у яких групи організмів 

поданні за застарілими системами, що не відповідають сучасному рівню 

знань, уже не можуть задовольнити потреби викладачів і студентів у 

нових знаннях щодо водоростей та мохоподібних [М.Б., с.6]. Однак слабкою 

стороною цього підходу є неповна інформативність [Мік., с. 58], або 

позитивне: Природно, що такий розподіл досить умовний, оскільки 

неможливо провести чіткі межі між різними розділами, але в той же час 

він є корисним і полегшує систематичне вивчення фізичної хімії [ФХ, с.9]. 

Зазначимо, що використовуємо відому класифікацію частковооцінних 

значень Н. Арутюнової [5, с.75-76]. 



У науково-навчальних текстах присутні параметричні оцінки, вони 

ґрунтуються на порівнянні об'єктів та їх угруповань між собою або з 

вибраним зразком, тобто кваліфікують якість чи кількість з позиції певної 

норми. При параметричній оцінці суб’єкт оцінює ті властивості об’єктивного 

світу, які піддаються виміру методами точних наук [4, с.35]. Наприклад: 

Тихий океан - це найбільша за площею, найглибша і найдавніша частина 

Світового океану [Коб, с. 172]. Антарктида - найхолодніший материк 

земної кулі, вкритий потужним льодовиковим панциром [Коб, с.169]. З усіх 

видів транспорту найбільшими забруднювачами є автомобілі [Ек., с.262].  

Крім раціоналістичних оцінок, у науково-навчальних текстах значно 

менше трапляються емоційні оцінки. Автор оцінює те, про що розповідає, 

переважно за етичним критерієм "добре-погано". Це , як правило, негативні 

оцінки, що виражені інфраструктурними одиницями речення - вставними 

словами  на жаль, на превеликий жаль, які передають жаль, прикрість: На 

жаль, пріоритет цього вченого у створенні царства грибів був надовго 

забутий [Заг. м., с.15]. На жаль, згадані античні вчені не проводили власних 

наукових досліджень грибів, а обмежувались лише короткими згадками про 

ці організми, здебільшого як про продукти харчування [Заг. м.,с. 15]. 

Об'єктом оцінки в таких висловленнях є зміст базової (інтраструктурної) 

частини речення. 

Поодиноко в досліджуваних текстах оцінні значення виражені за 

допомогою образних висловів (метафор, порівнянь). Уживання їх значною 

мірою залежить від особи автора (суб’єкта оцінки). Такі образні вислови 

покликані активізувати увагу адресата, наприклад: Велич цієї історичної 

особи, українця за походженням, сяє яскравою зіркою не тільки на 

українському небосхилі [ОМ, с. 19]. Лексема сяє вжита в переносному 

значенні - "3… Яскраво виявляти що-небудь" [ВТС, с.1424] і поєднана з 

семою велич створює образний вислів, що позитивно характеризує 

особистість ученого.  



Отже, мовні одиниці з оцінним значенням, що виражають позитивне або 

негативне ставлення мовця до змісту повідомлення, у науково-навчальних 

текстах репрезентують переважно лексичні засоби (прикметники з оцінною 

семантикою, що позначають раціоналістичну оцінку). Значно менше в 

текстах представлені емоційні оцінки, що виражені інфраструктурними 

одиницями речення або образними висловами. 
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