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МЕТА РОБОТИ – дослідити емоційно-оцінну лексику як джерело формування антонімічних відношень у мовній системі на прикладі творів

Василя Шкляра. Зазначена мета передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати й узагальнити погляди мовознавців щодо емоційно-

оцінної лексики та антонімічних відношень; з’ясувати поняття «емотивність», «оцінність», «антонімія» та «антонім» у лінгвістиці; установити

типологічні характеристики й класифікувати емоційно-оцінні лексеми та антоніми.

ОБ’ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є антонімічні відношення, що сформовані в межах емоційно-оцінної лексики в мовній системі на прикладі творів Василя Шкляра. Предмет

дослідження – типологія антонімів та семантика і класифікація емоційно-оцінних лексем, що виражені іменниками, прикметниками і дієсловами в романах Василя Шкляра.

МАТЕРІАЛ ДОСЛІДЖЕННЯ. Джерелами фактичного матеріалу науково-дослідницької роботи слугували твори Василя Шкляра «Чорний Ворон» і «Характерник». Загальний

обсяг досліджуваних одиниць – 1550 емоційно-оцінних лексем і 930 антонімічних утворень (суцільна вибірка).

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: критичний аналіз наукової літератури, метод аналізу та синтезу теоретичного матеріалу, метод суцільної вибірки, семантичний метод з метою

аналізу текстів, лексичних елементів, метод кількісного аналізу, узагальнення, порівняння.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Антонімія – це складне лінгвістичне явище, яке ґрунтується на тому, що позамовні категорії, концепти мислення

та мовні одиниці взаємодіють між собою. Вона характеризується однотипністю смислових структур її одиниць,

які парадигматично протиставлені за однією диференціальною ознакою протилежними семами їх значень.

Емоційно-оцінна (конотативна) лексика – це лінгвістичний феномен, особливий компонент, що містить

закріплену в лексичному значенні інформацію про емоційне ставлення до позначуваного предмета чи явища .

Основними засобами вираження емоційно-оцінної лексики в сучасній літературній мові є іменники,

прикметники, дієслова. У романах «Характерник» і «Чорний Ворон» саме такі одиниці виражають поняття

емотивності та оцінності. Усього було проаналізовано 1550 лексем: 428 (28%) – іменники, 451 (29%) – дієслова,

671 (43%) – прикметники.

З-поміж іменників та прикметників (1099 лексем) з емоційно-оцінними конотаціями виокремлюються лексеми,

що безпосередньо означають почуття; слова, у значенні яких дається оцінка явища, предмета; слова, у яких

емоційне ставлення до предмета, явища виражається граматичними способами (Рис. 1)

Серед дієслів (451 лексема) з емоційно-оцінними конотаціями виокремлюються слова, що позначають

інтенсивність; лексеми, що мають емоційні конотації в семантичному значенні; слова, що мають оцінні конотації

в семантичному значенні; лексеми, що відображають уявлення дійсності через словесні образи (Рис. 2)

Усього було виявлено і проаналізовано 930 антонімічних пар. У межах картотеки досліджуваної емоційно-

оцінної лексики виокремлено такі типи антонімічних відношень: контрарні; комплементарні; векторні;

контрадикторні, контекстуальні (Рис. 3)
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