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ПРИСЛІВНИКОВІ МАРКЕРИ МОДАЛЬНОСТІ В 

СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МАТЕМАТИЧНОМУ 

ДИСКУРСІ 

 
Шкарбан Інна Володимирівна, 

к. філол. н., доцент 

кафедра іноземних мов, факультет права та міжнародних відносин 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

Постановка проблеми. Сучасні лінгвістичні праці зорієнтовані на 

визначення категоріального статусу модальності та особливостях мовного 

вираження субкатегоріальних значень модальності з урахуванням 

функціонально-семантичного, семантико-синтаксичного і прагматичного 

аспектів висловлення [1; 2; 3]. Модальність є універсальною категорією, що 

відображає співвідношення об’єктивної і суб’єктивної дійсності у свідомості 

мовця, тому дослідження модальності як особливої граматичної категорії під 

кутом зору лінгвістики здійснюється в контексті досліджень модальної логіки, 

зокрема через зіставлення структури модального судження та мовного 

висловлення [1, c. 3]. Водночас парадигма лінгвістичних знань уможливлює 

комплексне дослідження категорії модальності і дозволяє уніфікувати підходи, 

що традиційно розділялися у мовознавстві, зокрема, онтологію і гносеологію, 

об’єктивність і суб’єктивність [4, c. 195]. Перспективність окресленого напрямку 

є актуальним у сфері лінгвістичних досліджень сучасного англомовного 

математичного дискурсу, оскільки переважна більшість наукових робіт з 

математичної та комп’ютерної лінгвістики зосереджена на дослідженні окремих 

аспектів модальності формальної логіки суджень [5; 6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дискурсивну детермінованість 

вживання маркерів модальності визначено у працях О. Л. Доценко [1], 

Т. А. Мірончук, Н. А. Одарчук [2],  А. Розумко [3]. Зазначено, що наукове знання 

спирається на каркас домінуючих мислеформ і категорій – епістем, що 

визначають сутність і цінність знання через усвідомлене пізнання, відповідно 

«епістеми не є формою знання, а швидше матрицею символів і змістів, які 

можуть бути репрезентовані певною наукою, її валоративним фоном» [2, c. 87].  

Мультидисциплінарна наукова розвідка А. Розумко ґрунтується на 

дослідженні прислівникових маркерів епістемічної модальності на матеріалі 

англомовних академічних дискурсів гуманітарних наукових дисциплін 

(лінгвістики та літературознавства), суспільних (права та соціології) та 

природничих наук (фізики та медицини). Проаналізована частотність 

прислівникових маркерів епістемічної модальності свідчить про преференційну 

визначеність їх вживання науковим дискурсом конкретної досліджуваної 

дисципліни.  Узагальнено, що найвищу частотність демонструють прислівники 

indeed, clearly, perhaps, of course в дисциплінах гуманітарного та соціального 

циклу, що є ознакою суб’єктивно орієнтованого аргументативного дискурсу з 
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позицій переконливості авторського мовлення [3, c. 84]. Юридичні тексти 

виявляють значну частку вживання прислівника arguably, що імплікує 

риторичний характер авторської промови, бажання виокремити власну позицію, 

водночас припускаючи ймовірність її дискусійного характеру [3, c. 93]. Корпус 

медичних текстів демонструє високу частотність вживання repotedly з 

імплікативним значенням об’єктивної референтності, апелювання до 

вищенаведених наукових точок зору стосовно проблеми, що розглядається 

мовцем [3, c. 92]. Логічний модальний оператор possibly в корпусі медичних 

текстів скоріше вживано для означення об’єктивної варіативності, аніж імплікує 

суб’єктивно-референційне значення невпевнененості чи сумніву [3, c. 92]. 

Присутність прислівникових маркерів епістемічної модальності clearly, indeed, 

perhaps у дискурсі природознавчого спрямування пояснено прагматикою 

актуалізації евристичної семантики експериментальних досліджень, 

варіативністю ступеню обґрунтованості та доведеності [3, c. 95].  

Прислівникові маркери модальності окреслено В. І. Охріменко в аспекті 

відношення між модальними значеннями, що структурують когнітивно-

семантичне модальне поле достовірності на матеріалі італійської мови. Авторка 

обґрунтовує систему модальних значень, що організована за континуально-

градуальним принципом кореляції об’єктивних і суб’єктивних чинників, синтезу 

і аналізу при здійсненні модальної оцінки, її спрямованістю на суб’єкта або 

навколишній світ, виокремлюючи: 1) об’єктивно-відносне модальне значення, 

що імпліцитно окреслює безальтернативність і максимальну питому вагу 

об’єктивних чинників; 2) суб’єктивно-референційне, де прототипна модальна 

оцінка спрямована на емоційне реагування суб’єкта, сприйняття через відчуття; 

3) суб’єктивно-відносне, в основі якого знаходиться констатація істинності в 

аспекті значущості виокремлення та інтерпретації явищ мовцем; 4) суб’єктивно-

оцінне, що імплікує здійснення модальної оцінки мовцем через оперування 

квантами знань, що структурують його ментальну сферу; 5) кванторної 

всезагальності – позитивної оцінки істинності через відповідність гіпотетичного 

і реального стану з опорою на вже відому інформацію.; 6) заперечної кванторної 

всезагальності – об’єктивацію через спростування [4, c. 204].  

Формулювання мети. Метою дослідження є з’ясування обсягу модальної 

семантики прислівникових маркерів модальності в сучасному англомовному 

математичному дискурсі на предметно-пропозиційному рівні.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Матеріал дослідження склав 

корпус математичних текстів навчальних посібників Дж. Пікклса [7] та 

Ф. А. Вернера [8] загальним обсягом 416 сторінок 39400 слів (математичні 

символи та оператори виключено з розрахунку). Здійснено кількісний аналіз 

частотності вживання прислівникових маркерів модальності на 2000 слів, що 

виявив наступну послідовність вжитку: logically (7%), formally (5,5%), 

generally (3%), indeed (2%), possibly (1.5%), similarly (1.3%), alternatively (1.2%), 

geometrically (1.1%),  roughly (0.5%), obviously  (0.3%). Відзначаючи низьку 

частотність вживання прислівникових маркерів модальності в корпусі 

математичних текстів, припускаємо, що вони є формою суб’єктивації логічно-
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абстрактних мислеформ, оскільки демонструють варіативність стосовно 

ступеню обґрунтованості та доведеності.  

Наприклад, A test confirms that 𝑥1, 𝑥3 and 𝑥4 are indeed a solution of the given 

equation while for 𝑥2 and 𝑥5, we get sin x + cos x = -1 and thus, 𝑥2  and  𝑥5 are not a 

solution. 

Possibly, one needs to apply this rule repeatedly. We consider some examples. 

Geometrically, the value f (x0) gives the slope of the tangent to the curve y = f(x) 

at the point (x0, f (x0)). 

Roughly, we can interpret it as the number of units by which the variable y changes 

(i.e., increases if greater than zero or decreases if smaller than zero). 

Alternatively, one can use the subsequent criterion which uses higher-order 

derivatives. 

Similarly, it is possible that both functions in the numerator and in the denominator 

tend to zero as x approaches some value x0. 

Formally, we can write the following. 

Модальні маркери раціональної доказовості формують архітектоніку 

наукових математичних текстів з когнітивною семантикою об’єктивного, 

деперсоналізованого істинного висвітлення фрагменту наукового знання. При 

чому атрибутами об’єктивної інформативності є семи доказовості, верифікації, 

результативності та очевидності. Кількісний аналіз низької частотності 

прислівникових маркерів модальності в сучасному англомовному 

математичному дискурсі засвідчує розгортання його дискурсної архітектоніки в 

напрямку об’єктивно-відносних модальних значень у категоріях істинності / 

хибності, імплікуючи кванторну всезагальність або заперечну кванторну 

всезагальність через формально-логічне доведення істинності судження або 

спростування хибних гіпотетичних припущень. Водночас семантико-

прагматичний аспект прислівникових маркерів модальності сучасного 

англомовного математичного дискурсу дозволяє означити суб’єктивно-відносне 

значення, оскільки має місце релевантне виділення прислівниковим модальним 

оператором модусу пропозиції як виведеного знання. 

Висновки. Прислівникові маркери модальності в сучасному англомовному 

математичному дискурсі визначають ступінь обґрунтованості виведених знань. 

Низька частотність їх вжитку зумовлена високим ступенем об’єктивної 

формалізації наукового математичного дискурсу. Проведений кількісний аналіз 

частотності дає підстави для гіпотетичного припущення периферійного 

суб’єктивно-відносного значення прислівникових маркерів модальності в 

математичному дискурсі через висвітлення модусу пропозиції виведення і 

доказовості. Опозиція модального поля нейтралізується через епістемічний стан 

істинності / хибності знання. Перспектива подальших досліджень полягає в 

окресленні когнітивно-семантичного модального поля достовірності сучасного 

англомовного математичного дискурсу, з’ясування лінгвокогнітивних аспектів 

категоріальності модальних значень, процедур логічного виведення і 

математичного доведення.   
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