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Досліджували розуміння мовленнєвих висловлювань як цілеспрямованих мовленнєвих дій. На
матеріалі аналізу лінгвістичної літератури виявлено, як вивчення оцінювальних висловлювань,
зокрема похвали, дає можливість пізнання особистості крізь систему ціннісних орієнтацій,
моральних та соціальних укладів, які знаходять своє відображення в процесі мовленнєвого
спілкування.
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Сучасна лінгвістика характеризується розширенням об`єкта дослідження: її фокус
зміщується в бік мовленнєвої діяльності, вивчення мовленнєвих процесів і динаміки
мовленнєвої поведінки індивідів в соціальному середовищі. Вивчення
закономірностей мовленнєвого спілкування зближує лінгвістику з іншими
дисциплінами, які аналізують людську поведінку, дозволяє використовувати
понятійні та методологічні схеми, розроблені в філософії, політології, психології,
соціології.

Сучасне функціонально-орієнтовне мовознавство характеризується розумінням
мовленнєвих висловлювань як спрямованих мовленнєвих дій. Однією з
найважливіших цілей, яку переслідує мовець, є вплив на свого співрозмовника.

В лінгвістичній літературі в різні роки науковці торкалися теми мовленнєвих
впливів. Наприклад, Федорова Л. А. виділяє наступні основні типи мовленнєвих
впливів:

1) соціальний вплив;
2) волевиявлення;
3) пояснювальний та інформаційний вплив;
4) оцінювальний та емоційний мовленнєвий вплив [1, c. 47].
У цій статті детальніше розглядається оцінювальний мовленнєвий вплив. Під час

вивчення всієї різноманітності та гнучкості функціонування мовних категорій в
різних ситуаціях спілкування, беручи до уваги людський фактор, в мові все більшого
значення набуває та вимагає подальшого вивчення концепт «позитивності /
негативності», який є відображенням аксіологічної категорії схвалення / несхвалення.

Етика розглядає схвалення та несхвалення як категорії, які відображають
моральну оцінку, що ґрунтується на об`єктивному критерії моральності, яка має
історичний мінливий характер і установлює відповідність / невідповідність
соціальних явищ та індивідуальних вчинків моральними вимогами.

Об`єктом дослідження є одна з мовленнєвих стратегій, що виражає схвалення -
похвала. Предметом дослідження є функціонування похвали, що вербалізується в
оцінювальних висловлюваннях, орієнтованих на позитивну оцінку. Метою цієї статті
є дослідження місця похвали в низці оцінювальних висловлювань. Основними
завданнями є визначення цілей похвали та норм, що регулюють функціонування
висловлювань, які мають похвалу.

Схвалення в міжособистісних стосунках можна визначити як установку, яка
виражає позитивне ставлення до іншої людини і яка складається з:

1) позитивної оцінки особистості, її вчинків та думок;
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2) прагнення до об`єктивності, яке виражається в готовності вислухати і зрозуміти
співрозмовника.

Вираження схвалення по відношенню до будь-кого не обов`язково означає згоду з
тим, що ця людина говорить чи робить. Це є підтвердженням того, що кожен може
відчувати, думати та чинити так, як вважає для себе можливим, незалежно від того,
якою безглуздою не здавалася б ця поведінка [2, с. 55].

Однією з мовленнєвих стратегій вираження схвалення є похвала. Словник
Вебстера дає наступне визначення похвали (praise) [3, с. 1171]:

1) an expression of approval: commendation, worship;
2) value, merit.
Таким чином, можна говорити про перетин значень схвалення і похвали в

семантиці англійського іменника praise.
Американський психолог Дейл Карнегі в книзі «Как приобрести друзей и оказать

влияние на людей» сформулював низку простих правил, які можуть допомогти
спілкуватися з оточуючими без конфліктів:

1) починайте бесіду з похвали співрозмовника та захоплення ним;
2) хваліть співрозмовника, будьте щирі в схваленні та щедрими на похвалу;
3) створюйте людині хорошу репутацію, яку б він міг виправдати, підкреслюйте

його гарні якості. Підтверджуючи їх, він буде робити гідні вчинки;
4) припиніть думати про власні бажання та достойність, замість того спробуйте

краще пізнати гарні якості інших людей і висловити їм схвалення щиро [4, с. 166].
Слід підкреслити, що мова йде не про формування звички безконфліктного

спілкування, а про необхідність не ускладнювати життя собі та оточуючим там, де це
не виправдано ні конфліктом моральних настанов, ні розбіжністю точок зору.

Метою похвали є також прагнення досягти взаємопорозуміння і співпраці, або, в
термінах Грайса [5, с. 45], принципу кооперації. Основним змістом цього принципу є
те, що комунікативний внесок мовця на кожному етапі діалогу повинен відповідати
спільно визнаній меті діалога та підтримці неантагоністичних відносин між
комунікативними партнерами.

Відносини між співрозмовниками також регулюються принципом ввічливості,
який був сформульований у відомій теорії Браун і Левінсона (1987). Принцип
позитивної ввічливості був потім деталізований Дж. Лічем [6, с. 78], який поділив
його на ряд категорій:

– категорія такту / додержуйся інтересів інших, не порушуй кордони його
особистої сфери /,

– категорія великодушності / не завдавай клопоту іншим /,
– категорія схвалення / не свари інших /,
– категорія скромності / відсувай від себе похвалу /,
– категорія згоди / уникай заперечень /,
– категорія симпатії / висловлюй благі бажання /.
Фактично всі перелічені комунікативні категорії позитивної ввічливості можуть

бути реалізовані мовленнєвими актами похвали в англійській мові.
Функціонування висловлювань, які виражають похвалу, як і взагалі всіх

мовленнєвих актів, регулюється комунікативними нормами і стратегіями, які
склалися в даному соціумі. У філософській літературі норма визначається як зразок
поведінки або дії, міра оцінки.

Виділяють чотири елемента, які складають норму, а саме: дія, котра є змістом
норми і котра може, повинна або не повинна бути виконана; умова застосування –
зазначена в нормі ситуація, з настанням якої слід або можливо реалізувати
передбачену цією нормою дію; суб`єкт – особа чи група осіб, яким адресована норма.
Характер норми визначається тим, зобов`язує, дозволяє чи забороняє вона
виконувати деякі дії.

Норма не абсолютна, її кількісний зміст будь-якої ознаки не може бути точним.
Ступінь неточності норм і стереотипів корелює зі ступенем об`єктивності
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/суб`єктивності ознаки, котра в свою чергу зумовлена її раціональним характером.
Більш об`єктивною є норма якостей, які сприймаються органами чуття. Найбільш
суб`єктивними є норми оціночних ознак, які приписуються об`єкту, наприклад,
«вродливий – потворний».

Окрім кількісного значення до міри додається модальність. Норму такого типу
можна назвати модальною нормою. Орієнтованість на норму, нормативність є одним
з фундаментальних принципів функціонування мови.

Оцінка «добре» може означати як відповідність нормі, так і її перевищення, в той
час як оцінка «погано» завжди означає відхилення від норми.

Вищезазначене вказує на те, що норма пов`язана з оцінкою.
В логіці під оцінкою зазвичай розуміють судження о цінностях. Проблема

розуміння цінності є предметом аксіології – філософського вчення про природу
цінностей, їх місця в реальності та про структуру світу цінностей, іншими словами
про зв`язок різних цінностей між собою, з соціальними і культурними факторами та
зі структурою особистості [7, с. 763].

В оцінці, як правило, виділяють чотири компоненти:
1) суб`єкт оцінки – особа (чи група осіб), яка приписує цінність певному об`єкту;
2) предмет оцінки – об`єкт, котрому приписують цінність, або об`єкти, цінності

яких порівнюються;
3) характер оцінки – абсолютна і порівняльна;
4) підстава оцінки – це те, з точки зору чого відбувається оцінювання.
Немає однозначної думки щодо елементів оцінювальної структури в мовленні.

Основними елементами вважаються: суб`єкт, об`єкт оцінки та оцінювальне
відношення, яке виражається оцінювальним предикатом. Факультативними
елементами оцінювальної структури є інтенсифікатори, деінтенсифікатори, мотиви,
підстава оцінки та інше.

Оцінювальні предикати поділяються на два класи: 1) поняття, пов`язані з
обов`язками ( повинність, правильність вчинку); 2) поняття цінності (хороше, погане,
гідне, негідне і таке інше) та можуть виражатись експліцитно або імпліцитно.
Оцінювальний предикат характеризується низкою ознак, що є специфічними для
оцінки:

1) емотивністю,
2) емоціональністю,
3) раціональністю,
4) експресивністю,
5) афективністю  [8, с. 12].
В аналізі суб`єкта оцінки виділяються два аспекти:
1) суб`єкт оцінки розглядається як учасник комунікативного акту;
2) суб`єкт оцінки показано як компонент структури оцінки.
Головною функцією дескриптивного висловлювання є опис дійсності. Якщо опис,

який дається висловлюванням, відповідає реальному становищу, то висловлювання
вважається істинним, а якщо не відповідає – хибним. Оцінки вживаються з іншою
метою, ніж опис чи повідомлення будь-якої інформації. Оціночне висловлювання є
відбиттям оцінки, а разом з нею і деякої якісної характеристики, оскільки поняття
оцінки передбачає якість і навпаки.

У мовленні оцінка матеріалізується в оціночних висловлюваннях, до яких і
відноситься висловлювання похвали. Оціночне значення зі знаком «плюс» може бути
присутнє в семантичному наповненні (зокрема, в прикметниках позитивної оцінки)
висловлювань похвали; в їх структурному оформленні.

Вищесказане дозволяє зробити очевидний висновок, що в англійський мові
висловлювання похвали виступають ефективними стратегіями позитивної оцінки,
стратегіями зближення, створення відносин дружелюбності, допомагають краще
пізнати особистість.
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It was investigated the understanding of speech statements as purposeful speech actions. On the analysis of
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opportunity to learn the personality via the system of valuable orientations, moral and social ways, which find
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Исследовали понимание речевых высказываний как целенаправленных речевых действий. На
материале анализа лингвистической литературы выявлено как изучение оценочных высказываний, в
частности похвалы, дает возможность познания личности через систему ценностных ориентаций,
моральных и социальных укладов, которые находят свое отражение в процессе речевого общения.
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