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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Антропоцентрична спрямованість сучасної лінгвістики уможливила нове 

бачення граматичного ладу мови. Він постав у функційній єдності з 

лексичною системою, як інструмент і результат лінгвокогнітивної діяльності 

людини. Актуальності набули дослідження у напрямі від функції до форми, 

реалізовані з нових методологічних позицій. Нині багатьом граматичним 

працям властива виразна семантична домінанта, а вивчення мовних явищ 

ґрунтується на синтезі когнітивного та функційно-прагматичного підходів.  

Посилений інтерес до семантичних категорій сприяв глибшому 

розумінню закономірностей функціонування мовних одиниць і мови загалом, 

зумовив перегляд традиційних потрактувань і класифікацій. Особливу увагу 

науковців привернуло ідіоетнічне втілення тих універсальних категорій, що 

відбивають найважливіші аспекти когнітивної категоризації світу та 

обов’язкові для формування речення й тексту. Однією з них є категорія, що 

характеризує учасників позначуваної ситуації щодо їхньої ролі в 

комунікативному акті, – персональність.  

Установлення особових співвідношень є неодмінною умовою 

комунікації. Оскільки здатність до мовленнєвого спілкування є 

фундаметальною ознакою людини, саме у вимірах категорії персональності 

вона сприймає світ, втілюючи своє бачення в мовних одиницях. Через 

персональні значення виражаються найважливіші для перебігу комунікації 

соціальні чинники. Отже, дослідження мовної категорії персональності дає 

змогу зрозуміти стрижневі  механізми мислення людини та організації 

соціальної взаємодії.         

Окремі аспекти мовної репрезентації семантики персональності 

висвітлено в численних розвідках, присвячених проблемам інтерпретації 

дейксису, кваліфікації займенникових слів, аналізові морфологічних категорій 

іменників і дієслів, синтаксичних структур. Важливі питання розв’язано в 

працях К. Бюлера, О. Бондарка, Е. Бенвеніста, З. Вендлера, О. Єсперсена, 

Г. Золотової, Є. Куриловича, О. Падучевої, П. Піпера, Ф. Планка, 

Ю. Степанова, Б. Успенського та інших.  Проблеми втілення цієї категорії в 

українській мові розглянуто у працях відомих лінгвістів минулого, зокрема, 

О. Потебні, П. Коваліва, О. Курило, О. Синявського, В. Сімовича, 

С. Смеречинського, М. Сулими, сучасних науковців, а саме: В. Барчука, 

Е. Борщ, А. Бурячка, І. Вихованця, К. Городенської, В. Дроботенко, 

П. Дудика, С. Єрмоленка, М. Жовтобрюха, І. Завальнюк, А. Загнітка, 

О. Китиці, І. Кучеренка, О. Лаврінець, І. Матвіяса, М. Мірченка, В. Ожогана, 

Г. Півторака, М. Плющ, В. Русанівського, М. Скаба, С. Соколової, М. Телеки, 

С. Терехової, В. Шинкарука та інших. Однак в українському мовознавстві досі 

не потрактовано персональність як цілісний феномен. Незважаючи на 

функційну спорідненість різнорівневих явищ, лінгвістичний аналіз часто 

здійснювали в межах однієї частини мови або синтаксичної конструкції 

одного структурного типу. Не було предметом усебічного вивчення й 

репрезентоване в мовленні багатство персональних значень, що відбиває 
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універсальні особливості комунікації та культурні традиції українського 

народу. 

Тривалий час мовну репрезентацію особових співвідношень 

досліджували у вимірах морфології. Так висвітлено особу в ґрунтовних 

працях І. Матвіяса «Синтаксис займенників в українській мові», 

В. Русанівського «Структура українського дієслова». Хоча наявність такої 

категорії, що охоплює всі способи вираження стосунку до особи, 

констатовано ще в дисертації Е. Борщ 1973 року, наступні дослідження 

розглядають їх частково, орієнтуючись насамперед на формальну 

специфічність мовних одиниць, або й принагідно – у зв’язку з розв’язанням 

інших проблем. 

Важливим етапом у формуванні сучасного бачення персональності стало 

визнання її категорійного статусу на рівні речення, засвідчене, зокрема, у 

працях В. Барчука, І. Вихованця, А. Загнітка, О. Леути, М. Мірченка. Проте 

граматисти висловлюють суперечливі погляди на природу та структуру цієї 

синтаксичної категорії. Персональність тлумачать через опозицію особовість / 

неособовість або протиставлення трьох осіб, вбачають трикомпонентну або 

шестикомпонентну структуру тощо.  

У сучасних наукових розвідках В. Дроботенко, О. Китиці, М. Плющ 

здійснено спроби встановити поняттєвий зміст персональності, відзначено 

різноманітність способів її втілення в українській мові, однак і досі 

потрактування цієї категорії є фрагментарним і суперечливим. На часі 

з’ясування її природи й формування теоретичних засад для інтерпретації всіх 

виявів персональності в українській мові, адже не розкритим залишається 

один із основних механізмів формування й актуалізації речення, його 

функціонування в різноманітних умовах комунікації.     

Отже, актуальність дослідження зумовлена потребою цілісного 

багатоаспектного вивчення категорії персональності в українській 

літературній мові з погляду сучасної граматичної теорії. Ґрунтовний аналіз 

персональності оприявнює універсальні та ідіоспецифічні риси, властиві 

граматичному ладові української мови, є передумовою розв’язання низки 

дискусійних питань: проблеми взаємодії морфологічних категорій різних 

частин мови, морфологічних і синтаксичних, граматичних і прагматичних 

категорій, потрактування структури надкатегорії предикативності, 

класифікації речень, кваліфікації односкладних структур тощо.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в межах наукової теми кафедри української мови Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» «Українська мова в XX сторіччі: 

стан, статус, форми побутування» (номер державної реєстрації – 

0109U008100). Тему дисертації затвердила Наукова координаційна рада 

«Українська мова» Інституту української мови  НАН України (протокол № 48 

від 14 квітня 2009 року). 

Мета дослідження – комплексний аналіз функційно-семантичної 

категорії персональності в українській літературній мові.  
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Мета дисертаційного дослідження зумовила розв’язання таких завдань: 

- окреслити поняттєву основу категорії персональності; 

- встановити рівні й засоби репрезентації персональності в українській 

мові; 

- схарактеризувати морфологічну категорію особи як граматичне ядро 

персональності;  

- з’ясувати своєрідність реалізації категорійних значень особи в 

іменнику та дієслові; 

- визначити роль категорії персональності в організації речення-

висловлювання; 

- розкрити взаємозв’язок категорій персональності та означеності / 

неозначеності у формуванні функційних варіантів персональності на 

синтаксичному рівні; 

- проаналізувати вираження узагальнено-особової, неозначено-особової 

та неозначено-предметної семантики в спеціалізованих синтаксичних 

структурах; 

- встановити чинники та способи експлікації видозмін семантики 

персональності в мовленні; 

- систематизувати семантико-прагматичні варіанти категорійних 

значень першої, другої та третьої осіб з урахуванням способів їхньої мовної 

репрезентації. 

Об’єкт дослідження – функційно-семантична категорія персональності в 

українській літературній мові. 

Предметом дослідження є природа, структура, механізм мовної 

репрезентації категорії персональності.  

Методи дослідження. Як основний використано описовий метод, а 

також методи компонентного аналізу – для з’ясування релевантних з погляду 

реалізації граматичного значення персональності параметрів лексичної 

семантики слів; дистрибутивного аналізу – для встановлення валентних 

характеристик дієслів-предикатів у досліджуваних конструкціях; 

трансформаційного аналізу – для з’ясування семантичної специфіки 

функційних варіантів персональності, реалізованих на рівні речення; елементи 

опозиційного аналізу – для парадигматичного зіставлення відмінних за 

особою словоформ і вивчення опозиції персональних значень у відмінковій 

парадигмі власне-іменника. Під час потрактування семантико-прагматичних 

варіантів категорійних значень персональності використано елементи 

дискурс-аналізу.  

Джерелами фактичного матеріалу слугували художні, наукові, 

публіцистичні тексти ХІХ – ХХІ ст. Загальний обсяг проаналізованих мовних 

одиниць становить близько 10 тисяч речень і фрагментів текстів.   

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше здійснено 

комплексний аналіз функційно-семантичної категорії персональності в 

українській літературній мові. У дисертації застосовано новий підхід до 

вивчення засобів мовного вираження категорійної семантики: запропоновано 

теоретичну модель інтерпретації реалізованих в українській літературній мові 
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персональних значень, побудовану на співвідношеннях інваріанта (поняттєвої 

основи персональності) і багатоступеневої системи функційних варіантів, що 

охоплюють вияви персональних значень у мові й мовленні. Уперше на 

матеріалі української мови систематизовано всі засоби експлікації семантики 

персональності. Схарактеризовано морфологічну категорію особи як 

граматичне ядро персональності, репрезентоване в структурі займенникових, 

власне-іменників і дієслів. Доведено взаємозв’язок морфологічних і 

синтаксичних категорій у вираженні особових співвідношень. Обґрунтовано 

тісну взаємодію категорій означеності та персональності у творенні різновидів 

персональності на синтаксичному рівні. Класифіковано й потрактовано 

речення української мови з огляду на персональний статус суб’єкта та спосіб 

його мовного вираження. Зокрема, уперше виокремлено й проаналізовано 

неозначно-предметні речення. Схарактеризовано способи експлікації видозмін 

семантики персональності в мовленні. Систематизовано семантико-

прагматичні варіанти персональних значень, що виникають у різноманітних 

комунікативних ситуаціях. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що воно поглиблює 

уявлення про функційно-семантичні категорії загалом та категорію 

персональності зосібна, частиномовну взаємодію, природу й 

взаємозумовленість морфологічних і синтаксичних категорій, формує засади 

вивчення особових протиставлень у межах певних дискурсів, на матеріалі 

текстів різних стилів, а також сприятиме вивченню інших функційно-

семантичних категорій. Положення дисертації збагачують синтаксичну теорію 

в галузі типології простих конструкцій, аналізу семантико-синтаксичної 

організації речення, зокрема щодо форм вираження, діапазону сполучуваності 

суб’єктних синтаксем різної персональної належності, доповнюють вчення 

про парадигму речення. Дослідження розширює відомості про функційний 

потенціал особових займенникових іменників, повнозначних іменників і 

дієслівних форм, прагматичні вияви референції та дейксису.     

Практичне значення. Матеріали дослідження можуть бути використані 

для створення функційно-категорійної граматики української мови, написання 

підручників і посібників із морфології та синтаксису української літературної 

мови, лінгвістичної прагматики, а також довідників із культури мовлення, 

мовленнєвого етикету. Запропоновані потрактування семантико-

прагматичних варіантів категорійних значень персональності можуть бути 

використані в лексикографічній практиці. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантка виконала дослідження 

самостійно. Монографія та всі статті, в яких висвітлено результати, 

опубліковано без співавторства.  

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації 

оприлюднено в доповідях на 17 міжнародних конференціях: Міжнародній 

науковій конференції, присвяченій 75-літтю Астраханського державного 

університету (Росія, Астрахань, 15.10.2007); «Національна культура у 

парадигмах семіотики, мовознавства, літературознавства, фольклористики» 

(Київ, 24.10.2007); «Взаємодія лексичної і граматичної семантики» (Київ, 22–
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23.05.2008); «Граматичні читання – V» (Донецьк, 5–6.02.2009); ХVІІІ і ХХІІ 

Міжнародних наукових конференціях ім. проф. Сергія Бураго «Мова і 

культура» (Київ, 22–25.06.2009; 24–27.06.2013); ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 13–14.05.2010); «Думка й слово: 

традиції О. Потебні й сучасна філологічна наука (до 175-річчя О. Потебні)» 

(Київ, 21.10.2010 р.); «Лексичні та граматичні одиниці: функціонально-

семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти» (Київ, 20.05.2011); 

«Системний аналіз функціонування мовних одиниць» (Київ, 22–23.09.2011); 

«Граматичні та семантичні аспекти функціонування мовних одиниць» (Ніжин, 

21–22.03.2013); І і ІІ Міжнародних наукових конференціях «Мова: класичне – 

модерне –  постмодерне» (Київ, 22–23.11.2013; 9.10.2015); «Україна і світ: 

діалог мов і культур» (Київ, 19–21.03.2014); «Лінгвістичний простір вищої 

школи драгоманівців» (Київ, 22–23.10.2015); 10-й Міжнародній науковій 

конференції «Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур» 

(Київ, 5–6.11.2015); Scientific and Professional Conference «Actual Problems of 

Science and Education – APSE 2017» (Угорщина, Будапешт, 29.01.2017); 

5 всеукраїнських конференціях: VІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Гуманітарна освіта в профільних вищих навчальних закладах: 

проблеми і перспективи»  (Київ, 16–18.03.2005); «Сучасна україністика: 

наукові парадигми мови, літератури та документознавства» (Київ, 22–

23.10.2009); «Сучасне українознавство: здобутки і перспективи» (Київ, 22–

23.03.2012); «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і 

соціофілософський аспекти» (Київ, 19.03.2015); «Розвиток української мови в 

контексті перетворень сучасного українського суспільства: трансформація 

засадничих понять культури» (Київ, 20–21.10.2016), а також Регіональній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології» 

(Полтава, 14–15.05.2009). 

Публікації. Основні положення, теоретичні й практичні результати 

дослідження викладено у монографії «Категорія персональності: природа, 

структура та репрезентація в українській літературній мові» (К., 2016. – 

20,5 друк. арк.), у 24-х фахових наукових виданнях України, у 5-х 

закордонних і в 1 виданні, що зараховане до міжнародних наукометричних 

баз, а також у 3-х інших виданнях. 

Структура дисетації. Дослідження складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списків використаних джерел (537 позицій), 

джерел фактичного матуріалу (109 позицій і перелік періодичних видань), 

додатка. Загальний обсяг праці – 457 сторінок, основного тексту – 365 

сторінок.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актульність теми, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, окреслено його джерельну базу, 

з’ясовано наукову новизну, теоретичне і практичне значення дисертації, 
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наведено відомості про апробацію її результатів, публікації, структуру та 

обсяг праці. 

У першому розділі «Поняттєве підґрунтя та сфери мовної реалізації 

семантики персональності» окреслено основні принципи дослідження; 

узагальнено досвід осягнення природи протиставлення осіб, засвідчений у 

філософських працях; з’ясовано поняттєву основу персональності, рівні й 

засоби вираження відповідних зачень в українській мові.  

Персональність як функційно-семантична категорія має поняттєве 

підґруня, формується на основі найзагальніших універсальних уявлень. 

Поняттєве та варіантне в ній становлять єдність, де стрижневий, поняттєвий 

компонент є простішим, базовим началом, яке реалізується в похідних, 

зокрема ідіоспецифічних, семантичних виявах меншого ступеня абстрактності 

та більшої семантичної складності.  

Установлення та лінгвістичний аналіз спектру похідних семантичних 

виявів у їхньому відношенні до поняттєвого підґрунтя персональності та 

засобів його мовної репрезентації здійснюємо через співвідношення 

інваріанта і багатоступеневої системи варіантів. Поняття варіанта пов’язане і 

зі значеннєвим рівнем, і з рівнем репрезентації. Варіант персонального 

значення втілюється у системі варіантів вираження. Семантичному 

інваріантові відповідає його еталонний мовний репрезентант (прототип), який 

виступає центральним щодо інших мовних засобів вираження відповідного 

категорійного значення. Зокрема, прототипом мовного втілення категорійного 

значення першої особи на рівні синтаксису є речення, де в семантико-

синтаксичній позиції діяча і формально-синтаксичній позиції підмета 

виступає займенниковий іменник я, а дієслово-предикат у формально-

синтаксичній позиції присудка має форму першої особи однини, напр.: А я все 

не говорю – боюся… (Марко Вовчок). Змістове градуювання персональності 

корелює з варіативністю її мовної репрезентації й може бути представлене у 

формі поля, де інваріантні персональні значення посідають центральну 

позицію.  

Поняттєві складники персональності співвідносяться з філософськими 

категоріями Я, Ти, Інший, Воно, своєрідність яких висвітлено в працях 

Декарта, Е. Левінаса, М. Бубера, Е. Гуссерля, Ж.-П. Сартра, З. Фройда, 

Ю. Габермаса, Ж. Дельоза та ін. Показовим є нерівнорядний статус цих 

категорій, з-поміж яких центральне місце належить Я. В історії філософії 

спочатку виявляється опозиція Я – Воно: свідомого суб’єкта й протяжного 

предметного світу. Пізніше, у ХХ столітті, актуалізується осмислення 

взаємовідношень Я – Ти (Інший).  

У категорії персональності на високому рівні абстрагування відбилася 

така сутнісна характеристика людини, як зумовлена інтелектом і соціальністю 

здатність до мовленнєвого спілкування, що відрізняє людей від усіх інших 

істот. Внутрішнє структурування персональності ґрунтується також на 

відмінності функцій комунікантів. Об’єкти поділені на тих, які беруть участь 

у спілкуванні (мовець, співрозмовник), можуть брати участь у ньому (люди, 

істоти) або можуть бути лише предметом повідомлення. З погляду онтології 
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персональність корелює з категорією простору, його диференціюванням у 

кількох вимірах, де початковим пунктом виступає Я, що сприймається 

водночас як центр зовнішнього простору і як вмістилище простору 

внутрішнього. Мовець перебуває також у центрі часових координат.  

Поняттєву основу персональності становлять протиставлені одне одному 

значення першої, другої та третьої осіб, співвідносні з найпростішою, 

канонічною комунікативною ситуацією. Вона є інваріантом, що зазнає 

трансформацій під упливом різноманітних чинників і втілюється в низці 

варіантів. Канонічна комунікативна ситуація є діалогом, де мовець 

спілкується з іншою людиною, яку сприймає візуально і яка здатна до 

повноцінної мовленнєвої комунікації. Співрозмовники мають однаковий 

соціальний статус, а спілкування не розірване в часі, йому не перешкоджають 

зовнішні перепони. Мовні позначення комунікантів у такій ситуації 

збігаються з їхніми реальними функціями в мовленнєвому спілкуванні, а межі 

комунікативно-просторових зон не порушено.  

На поняттєвому рівні персональності властивий вияв двох онтологічно 

зумовлених опозицій: І особа – не І особа та І, ІІ особа – ІІІ особа, які 

відбивають глибинні особливості мисленнєвої діяльності людини щодо 

осягнення світу і визначення в ньому свого місця. Універсальна у своїй 

основі, персональність має неоднакову репрезентацію в різних мовах, 

оскільки залежить від соціальних чинників і особливостей організації певної 

мови.  

В українській мові категорія персональності інтегрує сукупність 

відповідних відношень і різнорівневих засобів їхньої репрезентації, що 

становлять ієрархічно організовану систему. Її стрижнем є граматична 

категорія особи, що виражається в морфологічних формах іменника і дієслова 

та їхній взаємодії в реченні, втілюючи категорійні значення персональності. 

Вони як ядро реалізації персональної семантики оточені множиною 

некатегорійних значень, що з’явились унаслідок міжкатегорійної взаємодії, 

використання різнорівневих неспеціалізованих засобів для експлікації 

особових протиставлень.  

Спосіб реалізації категорійної семантики персональності на 

морфологічному рівні залежить від лексичного значення слів та їхньої 

спеціалізації в реченні. Релевантними виступають і найабстрактніше значення, 

що характеризує всю частину мови, і належність до окремих лексичних груп. 

Персональна семантика в прикметниках (мій, ваш, хлопчиків, лікарів тощо), 

прислівниках (по-твоєму, по-дорослому тощо) є компонентом лексичних 

значень і не визначає синтаксичних властивостей цих частин мови. Натомість 

в іменникові й дієслові протиставлення персональних значень має виразно 

граматичний характер, утілюється в морфологічній категорії особи, яка 

своєрідно виявляється в кожній із цих частин мови.  

На рівні речення персональність збагачується новими семантичними 

відтінками та засобами експлікації. З одного боку, набір персональних значень 

і засобів їхнього вираження є системною характеристикою мови, з другого – 

кожен із них реалізується в динаміці, в конкретному комунікативному акті. Як 
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актуалізаційна категорія персональність виражає найважливіші 

характеристики комунікативного акту – розподіл ролей його учасників.  

У тексті функції персональності є різноспрямованими. Вона є тією 

категорією, яка, забезпечуючи цілісність тексту, співвідносить його з актом 

комунікації, де текст виступає посередником, а також бере участь у 

породженні його змісту. Сформовані в реченнях персональні значення в тексті 

утворюють особливу систему, що уможливлює його структурування, 

увиразнення певних аспектів змісту, акцентування призначення тексту тощо. 

На цьому рівні постають нові виражальні можливості властивого мові спектру 

персональної семантики й засобів її мовної репрезентації. Характер та спосіб 

вираження особових значень у тексті залежать від особливостей дискурсу, в 

межах якого він створений, інтенцій автора, його світобачення.  

Особлива інтенційність властива персональності в художньому тексті: 

особовий дейксис виявляє зв’язки не тільки з комунікативною ситуацією та її 

учасниками, а й із ситуацією сприйняття тексту, де категорійні значення 

персональності набувають особливих модифікацій. Виразна актуалізація 

граматичних значень засвідчує майстерність митця, досконале володіння 

мовою, коли всі рівні організації тексту взаємодіють у вираженні його змісту.  

У другому розділі «Персональність у системі морфологічних 

категорій» проаналізовано морфологічну категорію особи як граматичне ядро 

персональності.  

В українській мові, що є мовою флективного типу з елементами 

аналітизму, найвиразніше й найпослідовніше граматична семантика 

реалізується в самому морфологічному слові. Тому закономірно, що ядро 

функційно-семантичної категорії персональності становить утілення 

відповідних категорійних значень на морфологічному рівні. 

Ядро персональності має два взаємопов’язаних частиномовних центри – 

іменниковий і дієслівний. Виявляючи ознаки периферійності, особа є 

своєрідним містком, що забезпечує взаємодію цих частин мови на семантико-

синтаксичному і формально-синтаксичному рівнях для адекватного виконання 

ними синтаксичних функцій. У морфологічній особі найчіткіше реалізується 

властива цій функційно-семантичній категорії на поняттєвому рівні опозиція 

трьох осіб. Спільним для часткових категорій обох частин мови є змістова 

центральність першої особи, близькість до центру другої особи та 

периферійність третьої особи, що здатна вказувати на людей і предмети. 

Особа дієслова, що реалізується через низку протиставлених форм, є 

словозмінною категорією, тому з формального погляду становить центр 

морфологічного втілення семантики персональності. Семантично 

центральною є особа іменника, найвиразніше представлена займенниковими 

одиницями. 

Морфологічна категорія особи тісно пов’язана з синтаксичною 

категорією персональності, відрізняючись способом вираження та ступенем 

формалізації граматичної семантики. Морфологічні показники особи 

переважно є опорними пунктами для вираження персональних відношень у 

реченні. Морфологічна особа взаємодіє з іншими комунікативно 
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спрямованими (час і спосіб) та формально орієнтованими (рід, число, 

відмінок) категоріями. Міжкатегорійна взаємодія особи, роду і числа 

зумовлює появу вторинних функцій морфологічних форм особи та 

розширення спектру функційних варіантів персональності на синтаксичному 

рівні, зокрема вираження неозначено-особової, неозначено-предметної 

семантики.  

Особа іменника, реалізована водночас протиставленими формами різних 

слів та того самого слова, поєднує ознаки класифікаційної та словозмінної 

морфологічних категорій. Протиставлення грамем першої, другої та третьої 

осіб відбито у розподілі іменників на три функційно відмінні групи одиниць. 

Грамема першої особи представлена займенниковими іменниками я і ми, 

другої особи – ти, ви. До третьої групи належать решта займенникових і всі 

власне-іменники. Вони зорієнтовані насамперед на вираження значення 

третьої особи, проте реалізують цю функцію різними шляхами: займенникові 

іменники безпосередньо вказують на об’єкт повідомлення, власне-іменники 

його номінують.  

Центральність я і ти як репрезентантів граматичного значення особи 

зумовлена специфікою їхньої семантики. Граматичне значення особи виступає 

основним компонентом семантики цих іменників, хоч вони є носіями й 

додаткової, недейктичної інформації, зокрема можуть указувати на 

соціальний статус. З-поміж іменників третьої групи вирізняються 

прономінативні одиниці він, вона, воно, для яких граматичне значення третьої 

особи є стрижневою семантичною характеристикою.  

Займенниковим іменникам першої, другої та третьої осіб властиві різні 

тенденції в реалізації граматичних категорій роду й числа. Категорія роду в 

займенникових іменниках я і ти має переважно семантико-граматичну 

природу, оскільки відповідне значення вмотивоване статтю учасника 

комунікації, і виражається синтаксично. Він, вона, воно мають формальні 

прикмети для розрізнення граматичних значень роду, проте виразне 

морфолого-флексійне протиставлення грамем часто має формально-

граматичний зміст. Для я і ти типовими є значення чоловічого й жіночого 

роду. Рідкісні випадки належності до середнього роду зумовлені 

персоніфікацією. Для прономінативних субстантивів третьої особи значення 

середнього роду не є винятковим явищем. Щодо учасників комунікації 

звичайна ідея рахунку об’єктів дійсності не застосовна. Я – ми, ти – ви не 

можна кваліфікувати як форми однини й множини того самого слова. 

Граматична категорія числа в третій особі ґрунтується на кількісному 

протиставленні об’єктів, що не мають ознак унікальності.  

Як словозмінна морфологічна категорія особи іменника репрезентована 

через кореляцію відмінкових форм власне-іменників. Кличний, що виражає 

значення другої особи, протиставлений решті відмінків, які експлікують 

семантику третьої особи. Важливість особової належності іменника в позиції 

суб’єкта зумовлює виразність протиставлення між відмінками, 

зорієнтованими на виконання суб’єктної функції, – вокативом і номінативом. 

Вокативу властиве найяскравіше особове значення: він виражає семантику 
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другої особи в усіх семантико-синтаксичних функціях. Такою функційною 

спрямованістю зумовлений властивий кличному вузький лексичний діапазон, 

що охоплює назви осіб. Уживання у формі кличного відмінка інших назв є 

виявом персоніфікації. Хоча й опосередковано, непрямі відмінки, функція 

суб’єкта для яких є вторинною, також протиставлені за особою вокативу. 

Категорія особи дієслова зорієнтована на адекватну мовну репрезентацію 

семантичних характеристик субстантива, що в реченні виступає підметом. 

Вона тісно пов’язана з іншою категорією суб’єктного спрямування – числом. 

Кожна з трьох осіб пов’язана з певною спеціалізацією дієслівних форм. 

Граматична семантика першої особи має особливе значення для 

перформативного вживання дієслів, напр.: – Закликаю до порядку! 

(Є. Гуцало). Значення другої особи є неодмінним компонентом семантики 

імператива. Хоч виразниками спонукальної модальності можуть виступати 

різні особові та неособові форми дієслова (інфінітиви, форми минулого часу), 

саме ті дієслівні форми, що мають морфологічні показники другої особи, є 

спеціалізованими і найчастотнішими засобами її експлікації. Граматичне 

значення третьої особи в дієслові пов’язане з позначенням неконтрольованості 

дії, процесу, стану (вечоріє, дощить, працюється, кортить). У мовній 

репрезентації цієї семантики виявляється тісна взаємодія граматичного 

значення третьої особи зі значенням однини. Одноособові дієслова не мають 

співвідносних форм множини. Їм властива й неповна родова парадигма: такі 

дієслова функціонують тільки у формі середнього роду: Йому бракувало; Їй 

бракувало.  

Особова парадигма дієслова охоплює форми теперішнього і майбутнього 

часу, а також форми наказового способу. З-поміж форм, що не мають 

морфологічних показників особи, вирізняються потенційно-особові – форми 

минулого часу та умовного способу. Вони здатні брати участь у вираженні 

персональної належності суб’єкта в разі формального координування із 

займенниковими іменниками в позиції підмета. Уведення таких форм до 

особової парадигми дієслова означає ігнорування відмінностей у 

синтаксичних властивостях одиниць, призводить до невиправданого її 

розширення та нерозрізнення морфологічної категорії особи дієслова і 

синтаксичної категорії персональності. 

Експлікація граматичного значення особи в дієслові пов’язана з його 

лексичною семантикою, що виявляється в таких аспектах: 1) семантичній 

сумісності граматичних значень першої та другої осіб із дієслівною лексемою, 

що має суб’єктну сему ‘особа’, й залежності обсягу особової парадигми від 

наявності такої семи у структурі дієслівного значення; 2) специфічності 

лексичної семантики дієслів, що позначають емоційний або ментальний стан 

людини, у формі першої особи (пор.: Я боюся – констатація стану, речення 

може бути щирим або нещирим; Ти боїшся – твердження мовця, що може бути 

істинним або хибним); 3) функційній своєрідності низки дієслів мовлення у 

формі першої особи теперішнього часу, що виступають як основа 

перформативного висловлювання; 4) аномальності вживання низки дієслів у 

формі першої особи теперішнього часу в перформативі, оскільки їхня 
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семантика суперечить досягненню ілокутивної мети висловлювання, пор.: Він 

натякає – Ти натякаєш –*Я натякаю; 5) аномальності вживання дієслів, що 

називають дію, стан віддаленого суб’єкта у формі першої особи, пор.: бовваніє 

– бовванію, бовванієш; 6) зв’язку граматичного значення третьої особи із 

семантикою некерованості дії, її несумісності в дієсловах деяких семантичних 

груп із активним діячем, що на формально-граматичному рівні виявляється в 

односкладності речення, центром якого виступає одноособове дієслово, напр: 

Смеркає; Мене морозить; Їй щастить. 

У третьому розділі «Синтаксична категорія персональності» 

проаналізовано суперечливі погляди на роль досліджуваної категорії в 

організації речення, обґрунтовано її функційну різноспрямованість на 

синтаксичному рівні, класифіковано й потрактовано речення української мови 

з огляду на персональний статус суб’єкта.  

У реченні персональність виконує дейктичну функцію співвіднесення 

учасників позначуваної ситуації з учасниками акту мовлення, структурні 

функції координації підмета й присудка та семантико-прагматичні функції, 

що виявляють оцінку мовцем учасників і обставин комунікації. Належність до 

певної особи є обов’язковою характеристикою субстанційних компонентів 

речення: суб’єкта, об’єкта й адресата. Персональні різновиди суб’єктів 

пов’язані з їхньою типологією за означеністю / неозначеністю: на рівні 

речення реалізуються специфічні варіанти категорійних значень 

персональності (неозначено-особовий, узагальнено-особовий, неозначено-

предметний), що характеризують речення як одиниці мовної системи. Як 

актуалізаційна категорія персональність бере участь у встановленні 

співвідношення між повідомлюваним і конкретним комунікативним актом, є 

складником предикативності.  

На поняттєвому рівні поділ на особи є й ступенюванням за означеністю. 

Максимальний її рівень властивий першій особі, мінімальний – третій. Ти-

суб’єкт, що належить до широкої сфери не-Я, позбавлений онтологічної 

унікальності, властивої Я-суб’єктові. Проте його залученість до комунікації 

зумовлює вищий рівень означеності порівняно з Він-суб’єктом. Їхній 

нерівнорядний статус демонструє різна взаємодія категорій персональності й 

означеності в межах другої та третьої осіб. Для другої особи характерна 

нейтралізація референтної означеності з творенням узагальненої семантики, 

третій властивий широкий спектр персональної семантики, пов’язаний із 

різними видами неозначеності. У разі відсутності суб’єктної синтаксеми на 

синтаксичному рівні формуються специфічні функційні варіанти семантики 

третьої особи (неозначено-особовий і неозначено-предметний), які 

репрезентовані в українській мові спеціалізованими синтаксичними 

структурами.  

Неозначено-особова семантика реалізується в конструкціях кількох типів. 

1. Речення, в яких відповідний статус суб’єкта виражено через граматичні 

категорії особи та числа (значення третьої особи множини в дієслівних 

формах теперішнього / майбутнього часу або лише множини в дієслівних 

формах минулого часу): Перед кумира // Везуть возами ладан, миро, // 
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Женуть гуртами християн // У Колізей (Т. Шевченко); Ще не засвітили 

ліхтарів (В. Шевчук). Такі конструкції традиційно називають неозначено-

особовими.  

2. Речення, в яких предикат позбавлений граматичних показників особи 

(структури з предикатами результативного стану на -но, -то та безособовими 

дієсловами, утвореними від особових за допомогою постфікса -ся): Чоловіка 

Ганчиного вбито на фронті (Є. Гуцало); Але в книгах ніколи не писалося про 

те, що було насправді (П. Загребельний). На власне семантичному рівні 

предикати мають виразний зв’язок із суб’єктом-особою. 

3. Речення, в яких предикат у формі середнього роду минулого часу або 

третьої особи однини, що характерна для репрезентації дій предметних 

суб’єктів, виражає дію невідомої особи: – Грюкнуло дуже прикладом у двері… 

(А. Головко). 

Різновиди неозначено-предметної семантики реалізуються в конструкціях 

одного структурного типу, де предикатами виступають одноособові дієслова 

або функційно-одноособові дієслова: Надворі смеркало й сутеніло (І. Нечуй-

Левицький); …В Радогості ще палало… (П. Загребельний). Саме граматичне 

значення однини маркує неозначено-предметний суб’єкт на відміну від 

граматичного значення множини, властивого предикатам неозначено-

особових речень першого типу. Пор.: У дворі насипало снігу – У дворі 

насипали снігу.  

Узагальнено-особове значення є специфічною персональною 

характеристикою суб’єкта речення, що полягає в нейтралізації його 

конкретно-особової належності та стосунку предикативної ознаки до будь-

якого учасника комунікації. Суб’єкт сприймається як представник сукупної 

абстрактної множини, членом якої є сам мовець. Нівелювання особливого 

статусу мовця в комунікативному акті й одночасна безумовна належність його 

до кола носіїв предикативної ознаки є характерною рисою узагальнено-

особових речень.  

В українській мові вираження узагальнено-особового значення 

переважно пов’язане з переосмисленням семантики другої особи. Найвищий 

рівень узагальнення властивий реченням із Ти-суб’єктом: …Дядька голими 

руками не візьмеш, красним словом не купиш (А. Дімаров); …Коли ти довго 

перебуваєш на піку процесів, то можеш помилково подумати, що повністю 

контролюєш ситуацію… (Дзеркало тижня). Узагальнено-особова семантика 

речень із Ви-суб’єктом менш виразна та різноманітна:  Де ж ви в степу 

знайдете не то кілка чи хворостину, а навіть хмизу або дубчика? (І. Нечуй-

Левицький). У третій особі засобом творення подібного значення є іменник 

людина: Одначе у снах людина частіше рятується, ніж у дійсності 

(Г. Пагутяк). 

Речення з неназваним суб’єктом, дієслівний предикат яких має форму 

третьої особи, попри наявність узагальненої семантики, не характеризуються 

узагальненістю граматичної особи. Суб’єкт таких речень відсторонений від 

конкретного комунікативного акту, множина діячів, на яку він указує, не 

обов’язково охоплює мовця й співрозмовника. Часто семантика узагальнення 
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реалізується і в структурах із вербалізованим Він-суб’єктом, не стосуючись 

особових співвідношень: Хто робить кревно, той і ходить певно; Діти 

люблять солодке. Узагальнення у третій особі, яка на поняттєвому рівні 

протиставлена першій і другій, спрямоване на встановлення відношень 

тотожності, подібності між об’єктами в іншій, не комунікативній площині.  

Через унікальну індивідність я речення з Я-суб’єктом надзвичайно рідко 

мають значення, близьке до узагальнено-особового: І я вчений на хліб печений; 

Моя хата скраю, нічого не знаю (прислів’я). Натомість послаблена 

означеність ми зумовлює частотність його вживання в нереферентному 

узагальненому значенні: За те ми й цінуємо один одного, що про одну і ту ж 

річ мислимо неоднаково (В. Земляк). 

Неозначено-особові речення є способом мовної концептуалізації 

особливого суб’єкта третьої особи, для якого характерна обов’язкова 

належність до категорії людей, неозначеність різного ступеня, спричинена 

прямим або опосередкованим стосунком дії до множини суб’єктів-осіб, а 

також комунікативна неактуальність. Редукція суб’єктної синтаксеми 

зумовлює посилену увагу до лексично вираженого предиката.  

Дієслівна форма головного члена неозначено-особових речень першого 

типу потребує підмета-особи, проте не реалізує синтаксичного зв’язку з ним у 

реченні. Семантична другоплановість суб’єкта уможливлює вживання таких 

речень у разі, коли він відомий чи невідомий, множинний чи одиничний, а 

також коли дії мисляться як конкретні, узуальні або узагальнені. За ступенем 

неозначеності суб’єкта, який встановлюємо через співвідношення означеної / 

неозначеної множини та її складників, поділяємо речення першого типу на 

групи.  

1. Суб’єкт – обмежена, скінченна множина неозначених осіб, номінація 

яких не потрібна для розуміння висловлювання: Як її [Оксану] одягали, як 

постригали по-хлоп’ячій, вона не пручалася… (Г. Квітка-Основ’яненко). 

2. Суб’єкти – неозначені представники означеної множини осіб: У 

штабах не відають дрібниць (О. Довженко).  Такі структури використовують, 

зокрема, для уникнення надмірної деталізації в повідомленнях про дії 

представника певної організації. 

3. Суб’єкт – неозначений представник (представники) нечітко окресленої 

множини: Нас оштрафують! (Є. Кононенко). Такі речення часто вживають 

на позначення дій керівництва: Мене з кількома козаками призначили 

охороняти артилерійську батарею… (Б. Антоненко-Давидович). 

4. Суб’єкт – неозначена множина неозначених осіб: Мова солов’їна, а 

тьохкають чортзна-що (Л. Костенко). Такі речення часто є не 

повідомленнями про конкретні ситуації, а висновками про зв’язок і взаємну 

залежність предметів і явищ дійсності. Якщо предикат позначає дію, не 

локалізовану в часі, речення, суб’єктом яких є неозначена множина осіб, 

можуть набувати узагальненого значення, характерного для прислів’їв: За 

одного грамотного сім неграмотних дають; Дурних і в церкві б’ють. 

5. Суб’єкт – неозначений представник (представники) неозначеної 

множини осіб: Хірургові … Богдановському вкладали в рот бутерброди 
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(О. Довженко). Так описують функції осіб, пов’язані з обслуговуванням, 

зокрема подавання їжі на стіл, дії прислуги, помічників тощо.  

6. Суб’єкт – будь-яка особа з необмеженої множини діячів: І вже немає 

значення, чи мене читають, чи цінують, чи визнають (В. Дрозд). 

З-поміж речень неозначено-особової семантики другого типу, де 

характеристики суб’єкта не виявлено на формально-граматичному рівні, 

найпоширенішими є конструкції з предикативами на -но, -то. Тривала історія 

вивчення цих речень засвідчує їхню семантичну складність і яскраву 

національну специфіку. Потрактування  речень із предикативами на -но, -то у 

радянському мовознавстві часто було упередженим через намагання 

наблизити їхню будову до російської пасивної конструкції, а також через 

некритичне ставлення до мовного матеріалу, що зазнавав істотного впливу 

російської.  

Неозначено-особовий статус суб’єкта є однією з найважливіших рис 

структур із предикативами на -но, -то. Їх варто розглядати як трансформи 

неозначено-особових речень, де на формальному рівні збереглося кількісне 

визначення суб’єкта попри редукцію суб’єктної синтаксеми: План дій 

схвалили → План дій схвалено. Персональний статус суб’єкта в реченнях із 

предикативами  на -но, -то реалізується без опори на морфологічну категорію 

особи. Його втілення на синтаксичному рівні відбувається через взаємодію 

лексичної семантики дієслівного предиката, що позначає дію людини, 

аргументів і конструктивних характеристик речення, де позиція суб’єкта 

незаповнена спеціалізованою синтаксемою. Предикативи дієприкметникового 

походження передають значення результативного стану, не втрачаючи 

суб’єктних характеристик вихідного дієслова. У семантичній структурі всіх 

предикатів на -но, -то на лексичному рівні виявляється зорієнтованість на 

особу-діяча. Нечисленні випадки їх уживання для позначення дій суб’єктів, 

які не належать до категорії істот, є наслідком метафоричного перенесення: 

Прищухлі айстри вгорнуто у морок… (В. Стус). За винятком випадків 

образного зображення дійсності, уживання предикативів на -но, -то для 

позначення дій неістот є мовними хибами, що виникли через нерозрізнення 

односкладних речень із предикативами на -но, -то і двоскладних речень із 

предикативними дієприкметниками пасивного стану, пор: Кручі порито 

ярами – Кручі пориті ярами. Стан, названий формою на -но, -то, що не 

спричинений дією людини, може сприйматись як дія божественного 

походження: Як мені даровано багато, // Скільки в мене щастя, чорт візьми!.. 

(В. Симоненко).  

Вираження   суб’єктного   компонента   в   реченнях   із  предикативами 

на -но, -то за допомогою спеціалізованої синтаксеми не можливе, бо 

суперечить функційному призначенню всієї конструкції. Тому цілком слушно 

введення до складу таких структур суб’єктної синтаксеми у формі орудного 

відмінка визнано ненормативним. 

У більшості випадків персональну кваліфікацію суб’єкта встановлюємо 

завдяки ситуації спілкування, контексту, семантиці наявних у реченні 

синтаксем. Наприклад, у контексті авторської передмови повідомлення про 
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структурні та змістові особливості видання сприймаються як такі, що 

репрезентують дії Я-суб’єкта: Весь матеріал його [«Нарису нового 

українського письменства»] розподілено на три випуски… (М. Зеров). 

Найчастіше діячем у реченнях із предикативами на -но, -то є треті особи: В 

українському мовознавстві запропоновано дуже багато термінологічних 

найменувань цих форм… (І. Вихованець). Такі структури реалізують спектр 

неозначено-особових значень, співвідносних із семантикою речень, які 

традиційно називають неозначено-особовими, однак відрізняються від них 

меншою динамічністю й граничною неактуальністю характеристик суб’єкта. 

Реченням із неозначено-особовим суб’єктом за способом мовного 

вираження протистоять неозначено-предметні конструкції, суб’єкт яких не 

належить до категорії осіб. Дієслівний предикат таких речень має форму 

третьої особи однини теперішнього / майбутнього часу або однини середнього 

роду минулого часу.  

Неозначено-предметна семантика втілюється в кількох функційних 

варіантах.  

1. Невідомий суб’єкт. Такий суб’єкт є невідомим для мовця переважно 

через неможливість або перешкоди його зорового сприйняття. У реченні часто 

є локативи, що окреслюють межі, напрямок реалізації дії невідомого суб’єкта: 

За Десною горіло (О. Довженко); У повітрі десь почало дзижчати, щодалі, то 

більше (І. Багряний). 

2. Неактуальний суб’єкт. Предикат часто має виразний семантичний 

зв’язок із певним типом суб’єктів, вербалізація яких видається мовцеві 

зайвою: Капало зі стріх (М. Коцюбинський); Завіяло дороги (М. Рильський). 

3. Незбагненний суб’єкт. Джерело, каузатор дії не можуть бути сприйняті 

органами чуття, незрозумілі: Зиму додержало до самого Благовіщення, а там 

зразу й пустило… (Панас Мирний); Десь їх, напевно, розметало тепер по всіх 

світах… (І. Багряний). Такі речення дають змогу описати складні причинно-

наслідкові зв’язки між ситуаціями дійсності, вплив зовнішніх чинників, які не 

можуть бути чітко ідентифіковані в межах наївного світобачення, виразником 

якого є природна мова. Неозначеність є постійною характеристикою 

незбагненного суб’єкта, тому речення з ним не мають відповідників із 

іменниковою суб’єктною синтаксемою.  

4. Неозначений локус-суб’єкт. Невелика кількість дієслівних предикатів 

позначають стан природи без називання носія стану: вечоріє, смеркає, зоріє 

тощо. Неозначеність суб’єкта всеохопного стану зумовлена загальністю 

перцептивного образу. Посилення означеності суб’єкта реалізується за 

допомогою локативних синтаксем, що набувають деяких суб’єктних рис. 

Проте здебільшого уточнення просторових координат вияву такого стану є 

досить умовним: Надворі помалу сіріло (І. Багряний); …навкруги посутеніло 

(О. Гончар). 

У четвертому розділі «Реалізація персональних значень у мовленні» 

встановлено чинники, що зумовлюють модифікацію категорійних значень 

персональності в мовленні, систематизовано їхні семантико-прагматичні 

варіанти. 
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Основним варіантам категорійних значень особи, що виражають власне 

персональний дейксис, протистоять вторинні семантико-прагматичні 

варіанти, що, крім указування на мовця та адресата, передають додаткову 

інформацію, істотну для перебігу комунікації. Семантико-прагматичне 

варіювання категорійних персональних значень у висловлюванні виражається 

експліцитно або імпліцитно. У першому випадку характер супровідної 

інформації встановлюємо з огляду на вжиті займенникові іменники та форми 

дієслів. У разі імпліцитного варіювання ідентифікувати особливу семантико-

прагматичну функцію типового засобу референції до мовця або адресата 

мовлення можна лише за умови аналізу висловлення в конситуації. 

Наприклад, ти є нахабним, якщо мовець звертається до незнайомої старшої за 

віком людини. 

Додаткову інформацію щодо соціальних функцій мовця передає низка 

прагматичних варіантів семантики першої особи, що експлікуються завдяки 

тісній взаємодії категорій персональності та числа. Авторське ми характерне 

передусім для наукового дискурсу. Воно є традиційним прагматичним 

варіантом першої особи однини, коли вказує тільки на мовця: Скажемо 

тільки: Віктор Довбиш – великий майстер свого діла (Г. Тютюнник). 

Інклюзивне авторське ми стосується не тільки автора, а й читача: …а ми 

подивимось, де то Антосьо обертається… (А. Свидницький). Для 

художнього й публіцистичного стилів таке ми є засобом інтимізації оповіді. У 

науковому дискурсі, інколи публіцистиці інклюзивне ми виступає 

інструментом об’єктивації. 

На протиставлення мовця й співрозмовника спрямоване царське ми. Воно 

покликане акцентувати винятково високий соціальний статус мовця, 

дистанцію між комунікантами, а також засвідчувати офіційність ситуації 

мовлення: «Схоче чи не схоче дати, // Ми накажемо зідрати!» – // Мовив Лев 

(І. Франко). 

У більшості випадків уживання ми замість я засвідчує залучення до 

особистої сфери мовця інших осіб. Множинна форма допомагає уникнути 

некомфортної для адресанта мовлення індивідуалізації або подати 

висловлювану думку як офіційну позицію певного кола осіб. Коли мовець є 

офіційним представником певної організації, хоче акцентувати свою 

причетність до неї, реалізується ми корпоративне: – Як ти вчився, ми знаємо, 

– директор [школи] тяжко й утомлено зітхнув (В. Слапчук). Вибір 

множинної форми може бути зумовлений і бажанням зменшити увагу до 

власної особистості (скромне ми), і прагненням надати собі більшої соціальної 

ваги: Г р и ц ь к о. Та знаєте… зайшла річ за таку персону, що нам уже і 

підступити страшно (М. Старицький); Знаєм ми вас, невірних! (Остап 

Вишня). У спілкуванні дорослих із маленькими дітьми або хворими, дуже 

літніми людьми за допомогою множини дію подають як спільну, хоча її 

виконавцем є тільки мовець (батьківське (опікунське) ми): Зараз зваримо 

кашку.  

Ми може стосуватись адресанта мовлення лише опосередковано, оскільки 

мовець зараховує себе до певної групи осіб: Нам, хліборобам, що з мечем 
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почати? (І. Франко). Часто група осіб, до якої вважає себе причетним мовець, 

не названа, проте зрозуміла читачеві або слухачеві завдяки контексту або 

спільному з мовцем фонду знань. Саме так ідентифікуємо зміст 

філософського ми: Ми від народження берем правічний гріх (В. Стус). 

Для вказування на себе мовець може використовувати й одиниці, 

первинною функцією яких є репрезентація граматичних значень другої або 

третьої осіб. У такому разі семантика першої особи ускладнюється з огляду на 

значення транспонованої одиниці. Власне-іменники, що зазвичай виражають 

граматичне значення третьої особи, номінують мовця та актуалізують його 

соціальні ролі: батька, учителя, судді тощо: М а р у с я. (кидається назустріч 

своїм дітям) <…> Сюди, сюди! До мами! (М. Старицький). З-поміж 

притаманних йому соціальних ролей мовець обирає ту, яка надає переваги в 

конкретному акті комунікації. Він спирається на типові моделі поведінки, 

характерні для спілкування з виконавцями цих ролей: Л е в. Спасибі. // Ти 

догоджаєш дядькові старому (Леся Українка); В а р к а. Вже коли дівчина 

тобі говоре, то повір! (І. Карпенко-Карий).  

У деяких ситуаціях мовець називає себе для того, щоб співрозмовник міг 

його ідентифікувати. Особливі функції виконує вживання власне-іменника 

замість займенникового іменника першої особи в інституційному дискурсі, 

наприклад під час судового засідання, у тексті художнього твору, де 

персональні опозиції ускладнюються відношеннями автор – ліричний герой, 

автор – персонаж. 

Для об’єктивації висловленого, послаблення уваги до себе як 

справжнього агенса або підсилення вагомості сказаного у міжперсональному 

спілкуванні мовець може послуговуватися неозначено-особовими реченнями: 

– Не торгуйся зі мною, Сонько, давай те, що просять (Є. Гуцало); Все буде 

зроблено, як ви наказуєте! (В. Малик). Особливу функцію здатні виконувати й 

узагальнено-особові речення, що допомагають мовцеві зобразити власні дії з 

погляду співрозмовника: Ш а л і м о в. Найдеш ту ручку в такому гармидері 

(І. Кочерга). Транспозиція другоособових форм може засвідчувати 

вимушеність дій мовця: – Іван пішов, а я сиди та й сиди! (Остап Вишня).  

Семантико-прагматичні варіанти другої особи часто пов’язані з 

протиставленням ти – ви. У разі спілкування між рівними за соціальним 

статусом комунікантами реалізується близьке ти: Ка-атя! Кать! Ти до школи 

підеш? (Люко Дашвар). У спілкуванні дорослих із дітьми за межами 

родинного кола функціонує ти старшого: Будеш коням хвости крутити, – 

погрожували учителі (В. Слапчук). Таке ти старшого функціонує в 

спілкуванні й між дорослими комунікантами, здебільшого тоді, коли мовець 

не має високої освіти. Ти зверхнє покликане увиразнити наявність 

вертикальної соціальної дистанції та не передбачає симетричної відповіді від 

співрозмовника. Близьке до зверхнього ти втілюється у військових, 

спортивних тощо командах. Уживаючи фамільярне ти, мовець невиправдано 

скорочує горизонтальну соціальну дистанцію між комунікантами, наприклад, 

у випадку спілкування з незнайомою людиною. Нахабному ти властиве 

порушення вертикальної соціальної дистанції, наприклад, коли мовець значно 
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молодший за адресата мовлення: – Аж надто ти даєш собі волю, професоре… 

(О. Гончар). Грубе ти втілює різко негативне ставлення мовця до 

співрозмовника, що не сумісне з виявом поваги до нього. У разі вживання ти 

співчутливого мовець під упливом емоцій скорочує соціальну дистанцію з 

адресатом, до якого ставиться позитивно. Дитина, що не знає тонкощів 

соціальних взаємин і не відчуває соціальної дистанції, завжди послуговується 

ти (дитяче ти). Особливий різновид ти втілюється в узагальнено-особових 

реченнях, що вжиті мовцем для коментування дій адресата: – Годі, доню! – 

каже Шрам. – Слізьми рани не залічиш (П. Куліш). 

Ви часто засвідчує значно старший вік співрозмовника, вищий 

соціальний статус. Офіційне ви маркує не так шанобливе ставлення до 

співрозмовника, як офіційність ситуації. За допомогою множинної форми, що 

вжита замість близького ти, мовець може вказувати на вилучення 

співрозмовника з кола друзів (холодне ви). У ситуаціях, коли причин 

звертатися на ви немає, функціонує ви іронічне. 

Окрему групу семантико-прагматичних різновидів категорійного 

значення другої особи становлять указування на квазіспіврозмовника. 

Формально представлений у висловлюванні як адресат мовлення денотат у 

такому разі не здатний перебирати на себе роль мовця. Специфічний 

прагматичний різновид семантики другої особи реалізується під час 

автокомунікації. Мовець може звертатись і до відсутніх осіб, яких він знає або 

й не знає. Зовнішні ознаки діалогу має спілкування з тваринами, іншими 

живими істотами (бестіальне ти). Звертання до предметів і явищ, характерне 

для художнього тексту, є втіленням риторичного квазіадресата. Автор 

художнього, наукового або публіцистичного твору може вживати читацьке ти 

або й ти персонажа: Чи доводилося тобі, читачу, брати їжу з рук людей, які 

самі напівголодні? (Г. Тютюнник); Шевче, відійди від вікна! (О. Довженко). 

Ритуальне ти виступає у голосінні за померлими. У звертаннях до Бога, 

Матері Божої, святих функціонує сакральне ти. Його специфічність часто 

передають за допомогою великої літери. 

Для вказування на адресата мовлення нерідко вживають ми причетності. 

Його використовують у спілкуванні з хворими, дітьми, тваринами: – То як 

звемося? – прискіпався Ситник до малого (П. Загребельний). Ми причетності 

поширене в професійному спілкуванні вчителів, офіціантів, перукарів, 

продавців, інших фахівців сфери обслуговування: Що будемо замовляти? 

Купуємо пиріжки! У спілкуванні з дорослими, які не належать до кола 

близьких друзів чи родичів, ми причетності може звучати фамільярно або й 

іронічно: – О, та ми ще й з гонором! (Г. Тютюнник). 

Указувати на адресата мовлення можуть і одиниці, яким властиве 

граматичне значення третьої особи. Вони збільшують соціальну дистанцію, 

що використовують для вираження пошани. Очевидно, під упливом польської 

в українській мові уживають шанобливе звертання в третій особі зі словами 

пан, пані, панночка, панове: Сьогодні пан Віктор зовсім не цікавий 

(М. Коцюбинський). Завдяки номінації адресата мовець актуалізує ті його 

ознаки, що важливі для перебігу спілкування, регулювання поведінки 
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співрозмовника або зображення ситуації загалом: – Встидайся, фе! Такий 

великий виріс, // А плакать хоче! Хлопець, а боїться! (І. Франко). У тексті 

художнього або публіцистичного твору замість безпосереднього звертання до 

читача, що імітує ситуацію міжперсонального спілкування, автор може 

згадувати його в третій особі.  

Виразно експресивним є вказування на адресата мовлення за допомогою 

особового займенникового іменника третьої особи. Його використовуть у разі 

звертання старшого до молодшого, особи із соціально вищим статусом до 

соціально нижчого: То це він на батька тикає! (І. Нечуй-Левицький). Висока 

експресивність переважно з негативною конотацією властива й дієслівним 

формам третьої особи, ужитим щодо співрозмовника. Еге, перший і лізь. А то, 

бач, штовхається… (І. Сенченко). Демонстративно зневажливе ставлення 

мовця до дорослого адресата мовлення маркують форми третьої особи однини 

середнього роду: – О, кувікає!.. Ще, диви, з голосу спадеш, то що 

робитимеш? (Є. Гуцало). 

Семантико-прагматична варіантність третьої особи нерідко пов’язана з 

граматичним значенням середнього роду, що зазвичай маркує нижчий 

соціальний статус або зневажливе ставлення, та граматичним значенням 

множини, що може засвідчувати як особливий соціальний статус, так і іронію. 

Специфічні семантико-прагматичні різновиди категорійного значення третьої 

особи експлікує займенниковий іменник воно, що вказує на людину, та 

дієслівні й прикметникові форми середнього роду. Вони оприявнюють її 

соціальну незрілість, позитивну або й негативну оцінку: – І як воно згадало, 

що з Керелівки? (С. Васильченко). Ужитий щодо дорослого, займенниковий 

іменник воно характеризується значною експресивністю, виражає передусім 

негативне ставлення: Я тут одна карячуся, у школі діти чекають, а воно десь 

вештається (Люко Дашвар). Як і дитяче, зневажливе воно властиве 

переважно розмовному мовленню. Його використовують також у художньому 

та публіцистичному стилях.  

Опозиція однина / множина в третій особі не має такої змістової 

багатогранності, як у другій. Вираження шанобливого ставлення до третьої 

особи за допомогою форм множини співвідноситься з відповідним семантико-

прагматичним варіюванням категорійного значення другої особи: Вони 

[батько] самі на кулю напоролись (О. Довженко). Пошанна множина в разі 

вживання власне-іменника експлікується аналітично: формами узгоджуваних і 

координованих слів: Оцю тополю батько посадили (Л. Костенко). Майже не 

властиву сучасному мовленню пошанну множину третьої особи 

використовували найчастіше щодо батьків, інших старших родичів або й 

просто старших осіб. Множина засвідчувала також безумовну соціальну 

вищість особи, про яку згадував мовець: Увійшла служниця і сказала, що 

«пані» кличуть (М. Яцків). У сучасному мовленні множинні форми, що 

стосуються третьої особи, реалізують переважно іронічне значення. 

Додаткові експресивно-оцінні відтінки експлікують займенникові 

прикметники той, цей, сам, ужиті в ситуації, коли зазвичай використовують 

власне-іменники: – Уже всі діти зібралися в клубі, а ця [дочка] десь по парку 
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ганяє (В. Слапчук). Сам у функції іменника може вказувати на винятково 

високий соціальний статус або виражати іронію. Він, вона вони 

використовують як евфемізми для уникнення назв, що викликають негативні 

асоціації:  – Авжеж, – погодився Сіроманець. – Сама приходить тільки вона 

(смерть) (В. Шкляр). 

З-поміж семантико-прагматичних варіантів категорійного значення 

третьої особи вирізняється вказування на Бога. Унаслідок написання з великої 

літери сакральне Він, як і Ти, характеризується референційною однозначністю, 

сприймається як ім’я Бога. 

Значення третьої особи рідко набувають одиниці іншої персональної 

семантики. Транспозиція переважно спрямована зі сфери третьої особи до 

першої або другої осіб. Проте інколи займенниковий іменник ми може 

втілювати специфічний семантико-прагматичний варіант категорійного 

значення третьої особи: мовець вказує на дію, стан того, ким опікується і з 

ким відчуває тісний емоційний зв’язок. Здебільшого так висловлюються про 

маленьких дітей, важкохворих, літніх людей або й домашніх тварин: Ми 

ходимо в садок;  Ми любимо гратися з дітками. Опосередкований стосунок 

третьої особи до процесу комунікації зумовлює обмеженість семантико-

прагматичного варіювання відповідного категорійного значення, його зв’язок 

із мовленнєвими змінами семантики другої особи.  

 

ВИСНОВКИ 
 

Персональність – функційно-семантична категорія, що характеризує 

учасників позначуваної ситуації щодо їхньої ролі в комунікативному акті, – 

має універсальну поняттєву основу, що об’єднує множину похідних 

функційних варіантів персональних значень, утілюваних різнорівневими 

мовними засобами. Поняттєву основу персональності становлять 

протиставлені одне одному значення першої, другої та третьої осіб, 

співвідносні з канонічною комунікативною ситуацією. Першу й другу особи 

поєднує безпосередній стосунок до комунікації, натомість третя особа 

дотична до цього процесу опосередковано й перебуває на периферії 

персональності. Інваріантні значення, що становлять поняттєву основу 

персональності, реалізуються в українській мові через систему основних 

(первинних) і похідних (вторинних) функційних варіантів. 

Концептуальну важливість персональності у формуванні самосвідомості 

людини, пізнанні себе та світу засвідчує тривалий досвід філософського 

осмислення сутності людини та соціальних взаємин. Філософські категорії Я, 

Ти, Інший, Воно, які розглядають у протиставленні та взаємодії, корелюють із 

поняттєвими складниками персональності. Концептуальний поділ на Я та не-

Я, що є початком пізнання, у мові втілено, зокрема, у властивій категорії 

персональності опозиції І особа – не І особа. Протиставленість і внутрішній 

зв’язок, взаємозумовленість Я і Ти на рівні мови реалізовано в опозиції І особа 

– ІІ особа. 
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З погляду онтології персональність пов’язана з диференціюванням 

перцептивного простору в кількох вимірах. Важливість свідомого перцептора 

для формування просторових і часових уявлень зумовлює центральне місце 

першої особи в структурі категорії персональності. Опозиція І особа – не 

І особа відбиває онтологічно первісне членування простору. Загалом 

протиставлення трьох осіб пов’язане з його поділом на зони за ступенем 

віддаленості від мовця й стосунком до комунікації. Менш виразним є зв’язок 

персональності з орієнтуванням у часі.  

В українській мові функційно-семантична категорія персональності 

інтегрує сукупність відповідних відношень і різнорівневих засобів їхнього 

вираження, що утворюють ієрархічно організовану систему, стрижнем якої є 

граматична категорія особи.  

Мовне вираження основних варіантів категорійних значень 

персональності здійснюється за допомогою морфологічних форм іменника і 

дієслова, вжитих у своїх первинних функціях. Реалізація категорійної 

семантики персональності на морфологічному рівні залежить від лексичного 

значення слів та їхньої спеціалізації в реченні, тому є різною в центральних 

частинах мови – іменнику та дієслові. На периферії поля репрезентантів 

семантики персональності перебувають різноманітні одиниці, функційно 

співмірні з центральними компонентами, однак менш формалізовані й 

залежніші від контексту та прагматичних чинників. 

На рівні речення персональність збагачується новими значеннями та 

засобами  мовної  репрезентації.  З  погляду  реалізації  персональних  значень 

з-поміж усієї множини синтаксичних конструкцій прототиповими є 

структури, у яких персональний статус суб’єкта експліковано через взаємодію 

персональних значень суб’єктної та предикатної синтаксем. У мовленні 

складники персональної семантики речення модифікуються, виникають 

семантико-прагматичні варіанти категорійних значень персональності, що 

кваліфікують комунікантів за низкою ознак, зокрема соціальним статусом, 

виражають емоції мовця, його інтенції.  

Специфічною сферою реалізації персональності є текст. Ця категорія 

забезпечує його цілісність, співвідносить з актом комунікації, де текст 

виступає посередником, а також бере участь у творенні його змісту. 

Надскладна, багатошарова природа тексту зумовлює багатофункційність 

репрезентантів персональності. Реалізація персональних значень у тексті 

залежить від його призначення, належності до певного дискурсу та інтенцій 

автора. Текст може мати загальну персональну належність (персональну 

тональність), персональну домінанту (семантично акцентоване персональне 

значення), окремі семантично й стилістично вмотивовані вживання 

граматичних форм особи. Найяскравіше виражальні можливості 

персональності реалізуються в художньому стилі. 

Ядро функційно-семантичної категорії персональності становить 

морфологічна категорія особи, якій притаманне зосередження диференційних 

семантичних ознак і послідовне втілення відповідної семантики на 

формальному рівні. Представлена в центральних частинах мови – іменнику та 
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дієслові, – морфологічна особа має виразне комунікативне спрямування і 

взаємодіє з граматичною категорією ієрархічно вищого рівня – синтаксичною 

категорією персональності. Протиставлення трьох осіб, властиве 

персональності на поняттєвому рівні, відбито в структуруванні морфологічної 

категорії особи, що складається з трьох грамем: першої, другої та третьої осіб. 

Вона виступає як загальна категорія, що охоплює дві частини мови, та як 

часткова категорія іменника й дієслова, зорієнтована на формальне 

закріплення їхньої частиномовної семантики. З формального погляду центр 

морфологічного втілення семантики персональності становить особа дієслова. 

Семантично центральною є особа іменника. 

Іменникова особа поєднує ознаки класифікаційної та словозмінної 

морфологічних категорій. Як класифікаційна категорія особи виступає в 

розподілі іменників на три функційно відмінні групи одиниць. Грамема 

першої особи представлена займенниковими іменниками я і ми, другої особи 

– займенниковими іменниками ти, ви. Значення третьої особи виражають 

решта займенникових і всі власне-іменники. Центр іменникової особи 

формують займенникові субстантиви першої та другої осіб. 

Як словозмінна морфологічна категорія особи іменника репрезентована 

через кореляцію відмінкових форм власне-іменників. Кличний відмінок, що 

виконує функцію апеляції, є спеціалізованим засобом вираження семантики 

другої особи. Він протиставлений решті відмінків, що стосуються сфери 

репрезентації та мають граматичне значення третьої особи. Спорідненість 

семантико-синтаксичних функцій вокатива й номінатива зумовлює часткову 

омофлексію та виразність протиставлення цих відмінків за особою. 

Невласне-дієслівна категорія особи дієслова характеризує роль суб’єкта 

названої дієсловом дії чи стану в комунікативному акті та є функційно 

найважливішою з-поміж низки морфологічних категорій, зорієнтованих на 

кваліфікацію суб’єкта. Вона тісно пов’язана з невласне-дієслівною категорією 

числа та власне-дієслівними категоріями способу і часу. 

Синтаксична зумовленість окремих аспектів значення дієслова, 

взаємозв’язок парадигматичних і синтагматичних компонентів змісту 

зумовлюють взаємопроникнення морфологічної категорії особи дієслова й 

синтаксичної категорії персональності. Попри тісний семантичний 

взаємозв’язок дієслівної форми у функції присудка із займенниковими 

іменниками в ролі підмета, останні зберігають синтаксичну автономність. 

Особова парадигма дієслова охоплює форми теперішнього й майбутнього 

часу дійсного способу, а також форми наказового способу. З-поміж форм, що 

не мають морфологічних показників особи, вирізняються потенційно-особові 

– форми минулого часу та умовного способу, здатні брати участь у вираженні 

персональної належності суб’єкта в разі формального координування із 

займенниковими іменниками в позиції підмета, опосередковано стосуючись 

особової парадигми. Решті дієслівних форм – інфінітиву, дієприкметникові, 

дієприслівникові – у структурі речення не властива формально-граматична 

координація з підметом. 
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Функціонування граматичної категорії особи дієслова зумовлене його 

лексичною семантикою. Значення особи є граматичними показниками 

синтаксичного потенціалу дієслова, який відповідає параметрам закріпленої в 

дієслівній лексемі суб’єктної семантики.  

Низка семантичних явищ, які реалізуються у взаємодії лексичної 

семантики дієслова з граматичним значенням першої особи, засвідчують 

особливий статус цього значення в структурі морфологічної категорії особи. 

Периферійність, немаркованість третьої особи в системі відповідних 

морфологічних значень зумовили функційну модифікацію третьоособової 

семантики: в одноособових дієсловах вона маркує синтаксичний потенціал 

дієслова з огляду на характер дії.  

Функційна специфічність персональності в реченні виявляється в кількох 

взаємопов’язаних площинах: референційно-семантичній та семантико-

прагматичній. Категорія персональності виконує функцію співвіднесення 

учасників позначуваної ситуації з учасниками акту мовлення, структурні 

функції координації підмета й присудка та семантико-прагматичні функції, 

що виявляють оцінку мовцем учасників і обставин комунікації. Як і категорії 

часу та модальності, які традиційно зараховують до складників 

предикативності, персональність актуалізує повідомлюване через стосунок до 

комунікативного акту. 

Належність до певної особи є обов’язковою характеристикою 

субстанційних компонентів речення: суб’єкта, об’єкта й адресата. Ієрархічно 

найвищим є персональний статус суб’єкта. Персональні різновиди суб’єктів 

пов’язані з їхньою типологією за означеністю / неозначеністю. На рівні 

речення реалізуються специфічні варіанти категорійних значень 

персональності (неозначено-особовий, узагальнено-особовий, неозначено-

предметний), що характеризують речення як одиниці мовної системи.  

На поняттєвому рівні поділ на особи є й ступенюванням за означеністю: 

максимальний її рівень властивий першій особі, мінімальний – третій. 

Незважаючи на форму мовного вираження, суб’єкти першої та другої осіб не 

втрачають означеності завдяки безпосередньому стосунку до комунікації. 

Семантика третьої особи реалізується в низці функційних варіантів, відмінних 

за рівнем означеності суб’єкта та способами його мовної експлікації. У першій 

та другій особах референтній означеності суб’єкта протистоїть її нейтралізація 

і творення узагальненого значення. Для третьої особи характерне 

протиставлення власне означеності й неозначеності суб’єкта. 

Узагальнено-особове значення є специфічною персональною 

характеристикою суб’єкта речення, що полягає в нейтралізації його 

конкретно-особової належності та співвіднесенні предикативної ознаки з 

будь-яким учасником комунікації. Персональна належність денотата суб’єкта 

в узагальнено-особових реченнях є нерелевантною.  

Вираження узагальнено-особового значення в українській мові 

відбувається завдяки втраті семантики означеності, яка властива первинним 

конкретно-особовим варіантам персональності, що вказують на учасників 

комунікації. Найвиразніше узагальнено-особове значення репрезентоване в 
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реченнях із Ти-суб’єктом, проте його відтінки реалізують і речення із 

суб’єктами першої та третьої осіб. 

Інваріантне значення третьої особи втілюється у функційних варіантах 

конкретно-особової і неозначено-особової семантики. За відсутності 

суб’єктної синтаксеми на синтаксичному рівні формуються специфічні 

функційні варіанти семантики третьої особи: неозначено-особовий і 

неозначено-предметний. Власне неозначено-особова семантика 

репрезентована в українській мові конструкціями трьох типів: 1) реченнями, у 

яких відповідний статус суб’єкта виражено через граматичні категорії особи 

та числа; 2) реченнями, у яких предикат позбавлений граматичних показників 

особи; 3) реченнями, у яких предикат у формі третьої особи однини, що 

характерна для репрезентації дій предметних суб’єктів, виражає дію невідомої 

особи.  

У реченнях першого типу дієслівна форма головного члена передбачає 

синтаксичний зв’язок із підметом, проте він не реалізований. Граматичне 

значення множини, обов’язково властиве предикатам конструкцій цього типу, 

є засобом кваліфікації суб’єкта через належність до множини осіб. 

Неозначеність суб’єкта в таких реченнях не обов’язково зумовлена його 

невідомістю й виявляється різною мірою. У власне неозначено-особових 

реченнях суб’єктом виступають: 1) обмежена, скінченна множина 

неозначених осіб, номінація яких не потрібна для розуміння висловлювання; 

2) неозначені представники означеної множини осіб; 3) неозначений 

представник (представники) нечітко окресленої множини осіб; 4) неозначена 

множина неозначених осіб; 5) неозначений представник (представники) 

неозначеної множини осіб; 6) будь-яка особа з необмеженої множини 

реальних чи потенційних суб’єктів. Неоднотипні за рівнем означеності 

суб’єкта такі структури межують із конкретно-особовими та узагальнено-

особовими реченнями. Якщо предикат позначає дію, не локалізовану в часі, 

речення, суб’єктом яких є неозначена множина осіб, можуть набувати 

узагальненого значення, що зближує їх із узагальнено-особовими 

структурами. Проте персональні характеристики суб’єктів у цих реченнях 

відмінні: дія неозначено-особових речень стосується третіх осіб, а не будь-

якого учасника комунікації.  

До неозначено-особових речень другого типу, яким властива повна 

нейтралізація суб’єкта дії та стану на формально-граматичному рівні, 

належать речення з предикатами результативного стану на -но, -то та 

безособовими  дієсловами,  утвореними від особових за допомогою постфікса 

-ся. Хоч предикати позбавлені граматично навантажених афіксів, що 

характеризували б суб’єкт дії чи стану, на власне семантичному рівні вони 

мають виразний зв’язок із суб’єктом-особою.  

Своєрідність речень із предикативами на -но, -то зумовлена 

семантичною специфікою відповідної дієслівної форми, що є організаційним 

центром семантично складного речення. Такі речення описують 

результативний стан, поява якого спричинена діяльністю людини, дуже рідко 

інших живих істот. Вираження суб’єктного компонента за допомогою 
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спеціалізованої синтаксеми не можливе, бо суперечить призначенню 

конструкції. Персональний статус суб’єкта реалізується завдяки взаємодії 

лексичної семантики дієслівного предиката, що позначає гомональну дію, 

аргументів і конструктивних характеристик речення, де позиція суб’єкта 

не заповнена спеціалізованою синтаксемою, а також завдяки ситуації 

спілкування та контексту.  

Речення з предикативами на -но, -то найчастіше позначають стан, що 

виник унаслідок діяльності третіх осіб. Такі структури реалізують спектр 

неозначено-особових значень, співвідносних із семантикою речень першої 

групи, відрізняючись від них виразним значенням результативного стану, 

меншою динамічністю, граничною неактуальністю характеристик суб’єкта. 

Коли діячем є мовець або адресат мовлення, таку форму зображення ситуації 

дійсності використовують для дезактуалізації їхньої суб’єктної функції, 

посилення уваги до результативності дій, об’єктивації викладу, оцінки дій 

співрозмовника, кваліфікації мовця як можливого діяча.  

Семантика неозначено-предметного суб’єкта реалізується в структурах, 

де предикатами є одноособові дієслова або функційно-одноособові дієслова у 

формі однини теперішнього / майбутнього часу або однини середнього роду 

минулого часу за відсутності суб’єктної синтаксеми. Інваріантне значення 

неозначеного предметного суб’єкта втілюється в таких функційних варіантах: 

неозначено-невідомому, неозначено-неактуальному, неозначено-

незбагненному, неозначено-локативному. Конструкції цього ж структурного 

типу внаслідок абстрактності семантики предметності використовують для 

експлікації дій невідомого суб’єкта-особи.  

Основним варіантам категорійних значень особи, що виражають власне 

персональний дейксис, протистоять вторинні семантико-прагматичні 

варіанти, що, крім указування на мовця та адресата як учасників описуваної 

події, передають додаткову інформацію, істотну для реалізації комунікативної 

взаємодії. Семантико-прагматичне варіювання категорійних персональних 

значень у висловлюванні виражене експліцитно або імпліцитно. У першому 

випадку тип супровідної інформації засвідчують займенникові іменники та 

форми дієслів. Експліцитно виражене семантико-прагматичне варіювання 

персональних значень реалізується через взаємодію граматичних значень 

персональності й числа (специфічної семантико-прагматичної функції 

набувають форми множини або однини) та завдяки взаємодії категорійних 

значень персональності різного типу (транспозиція репрезентантів 

персонального значення до невластивої їм функційної зони). У разі 

імпліцитного вираження семантико-прагматичного варіювання типовий засіб 

референції до мовця або адресата мовлення реалізує специфічну функцію в 

межах певної ситуації мовлення.  

Оскільки мовець і адресат є стрижневими компонентами комунікативної 

ситуації, прагматична варіативність виявляється передусім щодо категорійних 

значень першої та другої осіб і охоплює наслідки взаємодії категорії 

персональності з категоріями соціального статусу особи та ввічливості. Певні 

способи вказування мовця на самого себе, співрозмовника й третю особу в 
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різноманітних ситуаціях спілкування становлять єдину систему для 

представників однієї лінгвокультурної спільноти, оцінюючись позитивно або 

негативно, як такі, що відповідають прийнятим традиціям спілкування або 

суперечать їм. Українській мові властива розгалужена система семантико-

прагматичних варіантів категорійних значень першої, другої та третьої осіб, 

що сформувались унаслідок упливу різноманітних прагматичних чинників. 

До семантико-прагматичних варіантів категорійного значення першої 

особи, експлікованих завдяки тісній взаємодії категорій персональності й 

числа, належать: ми авторське, царське, скромне, родинне, батьківське 

(опікунське), корпоративне, ми соціальної вагомості, ідеологічне, 

універсальне (філософське), ми привілейованої групи.  

Для вказування на себе мовець може вживати мовні засоби, первинною 

функцією яких є репрезентація граматичних значень другої або третьої осіб. 

Окрім указування на комунікативний статус мовця, ці одиниці є виразниками 

різноманітної інформації, зміст якої залежить від властивостей 

транспонованих форм. За допомогою повнозначних іменників мовець 

найчастіше номінує соціальні ролі, що підвищують його комунікативний 

статус. У деяких ситуаціях офіційного спілкування, науковому тексті така 

форма самопрезентації мовця є традиційною. Поширена вона в спілкуванні з 

дітьми, які ще не осягнули природи дейктичних слів.  

Для позначення власних дій використовують також неозначено-особові 

речення. Їх уживають для об’єктивації висловленого, послаблення уваги до 

себе як справжнього агенса або підсилення вагомості сказаного. У такій 

функції неозначено-особові висловлювання, у яких характеристики суб’єкта 

не зазнали повної нейтралізації на формально-граматичному рівні, є виразно 

експресивними, а висловлювання з предикативами на -но, -то – емоційно 

нейтральними. Транспозиція другоособових форм сприяє нівелюванню 

унікальної ролі мовця в комунікативному акті та поданню його дії як 

узагальнено-особової або вимушеної. Такі експресивні висловлювання 

властиві розмовному мовленню.  

З-поміж семантико-прагматичних варіантів категорійного значення 

другої особи вирізняються одиниці, що відбивають багатовекторну взаємодію 

семантики персональності з прагматичною категорією ввічливості й 

стосуються протиставлення ти – ви. Перший компонент опозиції втілюється в 

таких семантико-прагматичних варіантах: ти близьке, зверхнє, командне, 

фамільярне, нахабне, грубе, співчутливе, дитяче, ти старшого до молодшого, 

а також узагальнено-особове. Поняття «пошанна множина» охоплює такі 

семантико-прагматичні варіанти: ви старшого співрозмовника, вищого 

соціального статусу, офіційне, холодне, іронічне, горизонтальної соціальної 

дистанції (ви незнайомого співрозмовника). 

Окрему групу різновидів категорійного значення другої особи становлять 

указування на квазіспіврозмовника. До неї належать автокомунікаційний, 

риторичний, ритуальний, віддалений, бестіальний, персонажа та читацький 

семантико-прагматичні варіанти. Подібні риси має варіант категорійного 

значення другої особи, що функціонує у звертаннях до Бога, Матері Божої, 
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святих, – сакральне ти. Загалом бачення функцій такого адресата мовлення 

залежить від релігійних переконань. Виразність притаманна звертанню до 

Бога в конфесійних і художніх текстах завдяки написанню з великої літери.  

Завдяки транспозиції форм зі значенням першої особи множини 

експлікується група семантико-прагматичних варіантів, що є різновидами ми 

причетності. Притаманні розмовному мовленню, ці варіанти виражають 

мінімальність соціальної дистанції між комунікантами. Ми причетності 

маркує вищий соціальний статус мовця і вказує на тісний емоційний зв’язок 

між ним і співрозмовником, поблажливе або критичне, іронічне ставлення до 

адресата мовлення, пом’якшує спонукання до дії, сприяє встановленню 

емоційного зв’язку зі слухацькою аудиторією. 

Вираження значення адресата мовлення за допомогою форм третьої 

особи однини та множини повнозначних і займенникових іменників третьої 

особи акцентує соціальну відстань між комунікантами. Повнозначні іменники 

можуть передавати шанобливе ставлення до співрозмовника, об’єктивувати 

висловлене, актуалізувати істотні риси адресата мовлення та слугувати 

виразниками його емоційної оцінки. Експресивні вказування на адресата 

мовлення за допомогою займенникового іменника, дієслівних форм третьої 

особи притаманні розмовному мовленню й, окрім об’єктивації 

висловлюваного, найчастіше виражають негативну оцінку співрозмовника, що 

має нижчий соціальний статус. Для вербалізації дій адресата мовлення 

вживають і неозначено-особові структури, що уможливлюють 

дистанціювання дії від суб’єкта, її об’єктивоване подання та оцінювання. 

Категорійне значення третьої особи втілюється в таких вторинних 

семантико-прагматичних варіантах: воно дитяче і воно зневажливе; пошанна 

множина старшого віку, вищого соціального статусу та іронічна множина; 

експресивно-оцінні вказування за допомогою займенникових слів той, цей; 

сам винятково високого соціального статусу, іронічне та евфемістичне; він, 

вона, вони у функції евфемізмів; сакральне Він; ми причетності, що вказує на 

дію третьої особи. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Ясакова Н. Ю. Категорія персональності в українській літературній 

мові. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2017. 

У роботі вперше здійснено комплексний аналіз функційно-семантичної 

категорії персональності в українській літературній мові. З’ясовано поняттєву 

основу, що об’єднує множину похідних функційних варіантів персональних 

значень. Встановлено рівні й засоби експлікації семантики персональності. 

Схарактеризовано морфологічну категорію особи як граматичне ядро 

персональності. Визначено функційну спецефічність персональності на 

синтаксичному рівні. Класифіковано речення української мови з огляду на 

персональний статус суб’єкта та спосіб його мовного втілення. 

Проаналізовано вираження узагальнено-особової, неозначено-особової та 

неозначено-предметної семантики в спеціалізованих синтаксичних 

структурах. Встановлено чинники та способи експлікації видозмін семантики 

персональності в мовленні. Систематизовано семантико-прагматичні варіанти 

категорійних значень першої, другої та третьої осіб, що виникають у 

різноманітних комунікативних ситуаціях. 

Ключові слова: персональність, функційно-семантична категорія, 

граматична семантика, перша особа, друга особа, третя особа, морфологічна 

категорія особи, синтаксична категорія персональності, семантико-

прагматичний варіант.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Ясакова Н. Ю. Категория персональности в украинском 

литературном языке. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины. – Киев, 2017. 

В работе впервые осуществлен комплексный анализ функционально-

семантической категории персональности в украинском литературном языке. 

Определена понятийная основа, объединяющая множество производных 

функциональных вариантов персональных значений. Установлены уровни и 

средства экспликации семантики персональности. Морфологическая 

категория лица проанализирована как грамматическое ядро персональности. 

Определена функциональная спецефичнисть персональности на 

синтаксическом уровне. Классифицированы предложения украинского языка, 

учитывая персональный статус субъекта и способ его языкового воплощения. 

Проанализировано выражение обобщенно-личной, неопределенно-личной и 

неопределенно-предметной семантики в специализированных синтаксических 

структурах. Установлены факторы и способы экспликации изменений 

семантики персональности в речи. Систематизированы семантико-

прагматические варианты категорийных значений первого, второго и третьего 

лица, возникающие в различных коммуникативных ситуациях. 

Ключевые слова: персональность, функционально-семантическая 

категория, грамматическая семантика, первое лицо, второе лицо, третье лицо, 

морфологическая категория лица, синтаксическая категория персональности, 

семантико-прагматический вариант. 

 

ABSTRACT 

 

Yasakova N. Y. Category of personality in the Ukrainian literary 

language. – Manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Philology, Specialty 10.02.01 – Ukrainian 

language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Thesis is a first complex investigation of functional semantic category of 

personality, which characterizes the participants of the designated situation 

regarding their role in the communicative act. It was the first time that all means of 

explication of the semantics of personality were systematized on the material of the 

Ukrainian language.  

The morphological category of the person was described as a grammatical 

core of personality. The implementation of the categorical semantics of personality 

at the morphological level depends on the lexical meaning of words and their 

specialization in the sentence; therefore, it differs in the central parts of the 

language − the noun and the verb. From the formal point of view, the center of the 
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morphological embodiment of the semantics of personality is the person of the verb. 

The person of the noun is the semantic center.  

Functional specificity of personality in the sentence is manifested through 

several interconnected planes: referential semantic and semantic-pragmatic. 

Belonging to a certain person is a mandatory characteristic of the substantive 

components of the sentence: the subject, the object and the recipient. Hierarchically 

the highest is the personal status of the subject. At the sentence level, specific 

variants of categorical meanings of personality, in particular, undesignated-

personal, generalized-personal, undesignated-subject, characterizing sentences as 

units of the language system, are implemented. The most generalized-personal 

meaning is represented in sentences with the Ти-subject, but its nuances are also 

implemented with sentences of the subjects of the first and third persons. Actually 

undesignated-personal semantics is represented in Ukrainian in the constructions of 

three types: 1) sentences in which the corresponding status of the subject is realized 

through the grammatical meanings of the third person of the plural; 2) sentences in 

which the predicate is deprived of grammatical indicators of a person; 3) sentences 

in which the predicate in the form of a third person singular, which is typical for the 

representation of actions of subject objects, and it expresses the action of an 

unknown person. Semantics of the undesignated-subject object is realized in 

structures, where predicates are single verbs or functionally-singular verbs in the 

form of the singular of present / future time or singular of the neuter class of the 

past in the absence of a subject syntaxeme. The invariant meaning of the 

undesignated subjective object is embodied in such functional variants: 

undesignated-unknown, undesignated-irrelevant, undesignated-incomprehensible, 

undesignated-locative. 

The main variants of the categorical meanings of the person expressing their 

own personal deixis are opposed to secondary semantic-pragmatic variants, which, 

in addition to pointing to the speaker and the recipient as participants in the 

described event, convey additional information essential for the implementation of 

communicative interaction. Semantic-pragmatic variants of personal meanings that 

arise in various communicative situations were systematized. Semantic-pragmatic 

variants of the categorical meaning of the first person explicated through the close 

interaction of the categories of personality and number include different types of the 

pronoun ми that belong to the author or the tsar; a modest, family, parental 

(guardian), corporate ми; ми of social importance; ideological, universal 

(philosophical) ми or ми of privileged groups. To point to himself the speaker can 

use language means with primary function to represent the grammatical meanings 

of the second or third person. Among the semantic-pragmatic variants of the 

categorical significance of the second person there are units that reflect the multi-

vector interaction of the semantics of personality with the pragmatic category of 

courtesy and relate to the opposition of ти – ви. A separate group of varieties of 

categorical meaning of the second person is a reference to the quasi-conversational 

person. Due to the transposition of forms with the meaning of the first person in 

plural, the group of semantic-pragmatic variants gets explicated, which are the 

varieties of the ми of involvement. Expression of the meaning of the recipient by 
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means of forms of the third person singular and the plural of full-length and third-

person pronoun nouns emphasizes the social distance between the communicants. 

The category meaning of the third person is embodied in such secondary semantic-

pragmatic variants: childish воно and disdainful воно; plural expressing honor to 

the older age, a higher social status and ironic plural; expressive-evaluative 

indication with the help of pronoun words той, цей; сам of exceptionally high 

social status, ironic and euphemistic; він, вона, вони functioning as euphemisms; 

sacred Він; ми of involvement, indicating the action of a third party. 

Key words: personality, functional semantic category, grammatical 

semantics, first person, second person, third person, morphological category of 

person, syntactic category of personality, semantic-pragmatic variant. 

 


