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Уперше в українському мовознавстві репрезентовано теорію украінської теолінгвістики, етапи 
її становлення та розвитку, вплив на її формування методології зарубіжного мовознавства, схарак-
теризовано її термінологічний апарат з урахуванням проблемних питань, зокрема розглянуто її 
ключові одиниці (теонема, бібліїзм, релігіолект, біблієма та ін.). Продемонстровано дериваційний, 
стильовий і стилістичний потенціал бібліїзмів, описано такі лінгвістичні процеси, як сакралізація, 
десакралізація, ресакралізація та ін. Розкрито зміст понять релігійний текст, релігійна мова, релі-
гійний дискурс. Інтерпретовано статус бібліїзму як прецедентної одиниці, скласифіковано фра-
зеологічні бібліїзми за ступенем семантичної злютованості компонентів та частиномовною спів-
віднесеністю, здійснено діахронічну класифікацію біблійних фразеологізмів, увага фокусується й 
на проблемі еквівалентності – безеквівалентності фразеологічних бібліїзмів, показано специфіку 
формування їхнього інтернаціонального фонду. Запропоновано модель польової структури біблі-
їзмів й описано системно-структурні зв'язки бібліїзмів, своєрідність реалізації їхнього аксіологіч-
ного потенціалу, а також особливості лексикографічної інтерпретації. Проаналізовано творчість 
Т. Шевченка та С. Руданського з огляду на потенціал вербалізації релігійного складника в ego-
текстах та художніх текстах цих письменників.

Рекомендується для мовознавців і релігієзнавців, усіх тих, хто досліджує проблему «Мова і 
релігія», – науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрів, студентів гуманітарних 
спеціальностей.
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Монографію присвячено граматиці оцінки - комплексному аналізу граматичних одиниць як 
засобів вираження аксіологічних смислів. Описано історію становлення граматики оцінки, її лінг-
вофілософське підґрунтя, термінологічне поле, методологічні засади породження оцінних відтін-
ків значення за участю морфологічних засобів, особливості актуалізації граматичних одиниць у 
процесі моделювання окремих тропів для вираження оцінки, аспекти реалізації граматичних ігрем 
у мовленнєвих жанрах. Проаналізовано морфологічні категорії української мови у фокусі лінгво-
аксіології, схарактеризовано механізми моделювання оцінки, що пов’язано з процесами транспо-
зиції граматичних форм, метафоризації граматичної семантики, креативного формотворення.

Для мовознавців, зокрема фахівців з морфології, граматичної стилістики, прагмалінгвістики, 
лінгвоаксіології, комунікативної лінгвістики, гендерної лінгвістики, психолінгвістики, ономас-
тики, лексикографії, аспірантів, магістрів, студентів гуманітарних спеціальностей.

Анотації


