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тексті перекладу з максимально можливим збереження прагматичної 

настанови, ідеї та образів тексту оригіналу. 
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Категорія оцінки в британському екологічному медіа-дискурсі 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків 

 

На сучасному етапі свого розвитку людство стикнулося із ще не баченою 

загрозою – коронавірусом  SARS-CoV-2. Така тяжка ситуація не могла не 

змінити оцінку низки питань, що перебувають у фокусі суспільної думки. Тим 

більш цікавим та релевантним на сьогодні для лінгвіста є аналіз того, як оцінка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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певного питання еволюціонує під впливом зовнішнього фактору, такого як 

глобальна криза в сфері охорони здоров’я. Це дослідження зосереджено на 

аналізі категорії оцінки в англомовному екологічному медіа-дискурсі періоду 

пандемії COVID-19. 

Отже, об’єктом пропонованої роботи є категорія оцінки в статтях 

екологічної тематики англомовних медіа, а предметом виступають засоби 

актуалізації оцінки в досліджуваних фрагментах статей. Метою роботи є 

дослідити, яких змін набула оцінка проблем екології під час пандемії COVID-

19 та які засоби актуалізації досліджуваної категорії було залучено для цього.  

Теоретичне значення обумовлена комплексним дослідженням 

категорії оцінки в статтях екологічної тематики сучасних британських онлайн-

медіа, а практична цінність дослідження полягає в тому, що на теренах 

України це є першим усебічним дослідженням категорії оцінки в 

британському екологічному-медіа дискурсі, що може бути використано в 

науково-дослідній роботі студентів, магістрантів та аспірантів. 

Актуальність пропонованого дослідження полягає в суспільній 

значущості проблем, досліджуваних в його межах, а також його виконанням в 

руслі еколінгвістики. Джерелом матеріалу формування корпусу текстів для 

емпіричного дослідження стали 54 статті екологічної тематики британських 

онлайн-газет «The Guardian» та «The Sun» із яких методом суцільного 

вибирання було вилучено 105 фрагментів, що також зумовлює комплексний 

характер дослідження, адже перше джерело належить до так званих  старих, 

«високоінтелектуальних» медіа, а друге – до більш молодих таблоїдів – 

літератури для пересічного читача. Досліджуваний період охоплює термін в 1 

рік – 2020. 

Виклад основного матеріалу. Лінгвістична наука здавна використовує 

термін категорія. Уведена вперше Аристотелем в розрізі філософії, ця 

дефініція стала частиною мовознавства в аспекті теоретичної граматики, де 

граматична категорія тлумачиться як «система взаємопротиставлених рядів 

граматичних форм слова, об’єднаних однорідними значеннями» [2]. Під час їх 
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дослідження І. Є. Мєщанінов висунув гіпотезу про існування поняттєвих 

категорій, які теоретична граматика розглядає як «…замкнену систему 

значень певної універсальної семантичної ознаки…» [5, с. 216]. Однією з 

поняттєвих категорій є категорія оцінки, теоретичними та практичними 

студіями якої опікувалося чимало вчених-лінгвістів (О.Ю. Грипас, В.В. Чмель, 

І.М. Ахмад та ін.). У плюралізмі підходів до визначення терміну «оцінка» 

пристаємо на позиції Т.А. Космеда, яка зазначає, що «оцінка – це категорія, 

що об’єднує всі засоби … для категоризації й позначення розмаїття оцінних 

значень…» [4, с. 305]. Згідно з класифікацією С.С. Хидекеля та Г.Г. Кошеля, 

ядром вираження оцінки є ставлення суб’єкта до об’єкта, засноване на 

бінарній опозицій «гарний::поганий». 

У нашому дослідженні ця категорія розглядається через призму 

екологічного медіа-дискурсу. За Н.Д. Арутюновою дискурс є «мовлення 

занурене в життя» [5, с. 136–137], а згідно класифікації типів дискурсу за 

Г.Г. Почепцовим медіа-дискурс є комбінованим типом дискурсу радіо та 

телебачення, друкованих ЗМІ і т.д., адже медіа (від. лат medium – посередник) 

згідно з тлумачним словником розуміють як «засоби масової інформації 

(радіо, телебачення, преса, кіно і т. ін.)» [6; 1]. Особливою уваги набуває такий 

новий тип дискурсу як екологічний, адже він є об’єктом дослідження доволі 

нової течії в сучасній лінгвістиці, відомої під парасольковим терміном 

«еколінгвістика», що А. Філл потрактовує як «загальний термін для всіх 

галузей дослідження, які об’єднують екологію та лінгвістику» [7]. Під 

екологічним дискурсом розуміють «безліч текстів різних функціональних 

стилів і жанрів, від монографій до творів популярної художньої літератури, як 

вираження в мові екологічних тем і проблем» [3, с. 134]. Отже, екологічний 

медіа-дискурс вважаємо за потрібне розглядати як новий тип дискурсу, що в 

ньому поєднуються тексти про проблеми екології, висвітлені за допомогою 

мультимодальних каналів ЗМІ. 
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Важливо зазначити, що в 2020 році в статтях екологічної тематики 

британських онлайн-газет «The Guardian» та «The Sun» домінувала суто 

негативна оцінність. Розглянемо приклади. 

(1) Study: global banks 'failing miserably' on climate crisis by funneling 

trillions into fossil fuels («The Guardian», 18.03.2020). У пропонованому 

фрагменті негативну оцінність актуалізовано шляхом використання слів із 

семантично негативним значенням. Так, дієслово fail у цьому контексті 

значить «не впоратися» (тут і далі наш переклад – О.З.), що само по собі є 

поганим, але прислівник «нікчемно» (miserably) посилює цю оцінність 

словосполучення. Друге словосполучення представляю собою широко 

вживаний термін «кліматична криза» (climate crisis), що також має 

протилежну позитивній конотація, адже згідно словнику криза є «різка зміна 

звичайного стану речей; злам, загострення становища». 

(2) <…> economists warned that the climate crisis threatens the survival of 

humanity last month <…>(«The Guardian», 18.03.2020). Уже відоме кліше 

«кліматична криза» в цьому випадку з точки зору теоретичної граматики 

займає роль підмета, присудок до якого є слово «загрожувати» (threaten), що 

має негативну конотацію, яка підкріплюється другою частиною цієї синтагми 

– додатком, актуалізованим словом «виживання» (survival), що значно 

посилює негативізацію становища, адже це не просто загрозу чомусь, а 

екзистенціальна загроза людству. 

 (3) We have been living in a bubble, a bubble of false comfort and denial 

<…> («The Guardian», 25.03.2020). Цей приклад демонструє залучення 

концептуальної метафори для формування негативної оцінки: концепт 

«БУЛЬБАШКА», характеристикою якої є нетривалість, крихкість 

переноситься на концепт «СТАНОВИЩЕ», де ситуація характеризується 

ознаками притаманній мильній бульбашці. Опріч цього, подальше підрядне 

означальне речення посилює негативну оцінність через залучення слова 

«неправдивий, хибний» (false), що дослівно формує метафоричний вираз із 

вираженою негативною оцінністю – «бульбашка хибного комфорту та 

https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/21/jp-morgan-economists-warn-climate-crisis-threat-human-race
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заперечення». Загострює ситуацію ще й саме слово «заперечення» (denial), що 

є антонімом слову «твердження», а, отже, є носієм негативної семи.      

(4) The River Thames has some of the worst plastic pollution in the world 

<…> («METRO», 21.07.2020). Проблема засмічення річки Темзи описана в 

пропонованому фрагменті як «найгірша» (the worst), що маніфестує 

застосування найвищого ступеня порівняння як засобу створення негативної 

оцінки, адже сам прикметник має негативну оціннісну сему. 

(5) Air pollution could spike this winter because people are still working from 

home <…> («METRO», 22.10.2020). У останньому прикладі цієї роботи 

представлено метонімію за схожістю образу та прояву дії, адже дієслово spike 

(«зростати галопуючими темпами»), утворене конверсією і застосоване тут, 

проводить в свідомості реципієнта паралель між початковим конверсійним 

елементом – іменником spike («шип») та його переходом в стан дієслова, коли 

лексична одиниця на позначення небажаного, болісного та небезпечного 

елементу верхнього шару рослин чи тварин та комах стає дієсловом, де 

негативне значення набуває контекстно обумовленої розповсюдженості і несе 

загрозу.  

Висновки та перспективи дослідження. Таким чином, у період 

пандемії COVID-19 у британському екологічному медіа-дискурсі панувала 

негативна оцінка, актуалізована переважним чином за допомогою слів із 

початковою негативною семою, зокрема дієсловами, термінами та 

прикметниками в найвищому ступені порівняння, що підкріплювалися 

додатковими, не обов’язково негативно-маркованими елементами. Одним із 

засобів створення оцінки також були концептуальна метафора та метонімія. 

Подальші перспективи бачимо в кількісному обчисленні засобів створення 

негативної оцінки в британському екологічному медіа-дискурсі, а також 

глибоку теоретико-практичну розвідку позитивної оцінки в зазначеному типі 

дискурсу. 
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