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У сучасній лінгвістиці спостерігається стійкий науковий інтерес до 

вивчення мовленнєвої комунікації, зокрема епістолярного тексту як засобу 

письмового спілкування, хоча досі залишається дискусійним питання щодо 

функційно-стилістичного статусу епістолярію. Лист, який має відносно 

регламентований комплекс структурних, змістових і мовних компонентів, 

розглядається в різних аспектах -  жанрово-стилістичному, функційно- 

комунікативному, історико-культурологічному, структурно-типологічному, 

лінгвокультурологічному, лінгвоперсонологічному, лінгвопоетичному 

(А. О. Акішина, Н. Й. Бєлунова, Н. А. Ковальова, М. X. Коцюбинська,

A. В. Кур’янович, О. П. Фесенко та ін.). Специфіка приватного листа 

визначається тим, що його зміст і структура залежить, з одного боку, від 

мовної особистості автора, а з іншого -  від певних національних традицій 

листування, закладених у свідомості адресанта як носія даної етнокультури. 

Дослідження письмової комунікації, яка протягом своєї багатовікової історії 

неодноразово зазнавала суттєвих змін, передбачає, на нашу думку, не лише 

виявлення сучасних тенденцій у сфері листування, а й нове наукове 

осмислення класичної епістолярної спадщини. Значущим конструктивним 

параметром листа як способу міжособистісного спілкування є звертання до 

адресата, але дотепер немає єдиної позиції лінгвістів щодо лінгвістичної 

сутності, термінологічного позначення та граматичного статусу цього 

мовного (мовленнєвого) феномену (І. Р. Вихованець, В. Є. Гольдін,

B. І. Карасик та ін.).

Актуальність теми дисертаційної роботи О. К. Куварової зумовлена 

низкою факторів: активним розвитком теорії мовленнєвої комунікації;
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формуванням таких нових мовознавчих напрямів, як лінгвокультурологія, 

лінгвоперсонологія, лінгвопоетика; потребою визначення епістолярію як 

окремого функційного стилю мовлення; необхідністю створення єдиної 

інтегративної теорії епістолярного тексту; важливістю з’ясування 

структурно-граматичної, змістової, функційної, стилістичної специфіки 

звертання як одиниці мови та засобу людської комунікації.

Дисертаційна робота характеризується чіткою композицією, логічністю 

та послідовністю викладення теоретичних положень і практичних 

результатів, комплексним вирішенням поставлених завдань. У ній докладно 

розкриваються значущі, дискусійні та малодосліджені питання структурної 

типологізації та стилістики звертань в епістолярних текстах, моделювання 

епістолярних вокативів.

Дисертаційне дослідження О. К. Куварової має беззаперечну наукову 

новизну, яка насамперед полягає в тому, що авторкою уведено й 

обґрунтовано поняття епістолярного вокативу та похідні від нього 

термінологічні позначення, зокрема “моновокатив”, “полівокатив”; виявлено 

три основні типи вокативних моделей з такими семантико-синтаксичними 

домінантами, як антропонім, апелятив і їх комбінації, в межах яких виділено 

регулярні моделі; розроблено власну класифікацію вокативних моделей, 

утворених на основі апелятива, за якою вони поділяються на загальний, 

вибірковий, конситуативний і персоніфікований типи; розроблено й описано 

загальну типологію епістолярного полівокатива (рамковий, розсіяний, 

комбінований; дублювальний, розширений, редукований, модифікований; 

гомогенний, гетерогенний).

Дисертаційна робота спирається на потужну теоретико-методологічну 

базу, яку складають фундаментальні праці провідних учених у різних галузях 

мовознавства, пов’язаних із проблематикою проведеного здобувачкою 

дослідження, -  їх ґрунтовний аналіз подано у тексті роботи. Сформульовані 

у дисертації наукові положення та висновки, що виносяться на захист, мають 

високий рівень теоретико-методологічної та емпіричної обґрунтованості.



з

їх аргументованість і достовірність забезпечується використанням широкого 

спектру загальнонаукових і спеціальних методів наукового дослідження: 

спостереження, порівняння, узагальнення, індукції, дедукції, аналізу, 

синтезу; контент-аналізу, контекстуального аналізу, комунікативно- 

прагматичного аналізу, лінгвістичного моделювання, лінгвостатистичного й 

описового методів. Розроблено та вдало застосовано оригінальну методику 

аналізу й опису епістолярного вокатива, яка базується на лінгвістичному 

моделюванні (зокрема, на графічних і аналітичних моделях), що дозволило 

дисертантці виявити індивідуально-авторські особливості звертань в 

епістоляріях різних адресантів.

Вражає обсяг і різноманітність джерельної бази дослідження -  листи 

адресантів різноманітних соціальних груп (письменників, літературних 

критиків, публіцистів, композиторів, художників, науковців та ін.). Усього 

оброблено близько 25 000 листів понад 500 адресантів, які відображають 

традиції різних історичних періодів, насамперед XIX -  І половини XX ст., 

коли лист став, як зазначено дисертанткою, “масовим і найпоширенішим 

жанром письмової мовленнєвої творчості не тільки обраних носіїв мови, які 

належали до елітарної мовної культури, але й представників майже всіх 

верств російського суспільства” (с. 29). Фактичний матеріал становить понад 

ЗО 000 вокативів (системна вибірка, як заявлено у роботі, містить близько 

20 000 вокативів, зібраних приблизно із 16 000 листів 40 адресантів), які 

ретельно проаналізовано та класифіковано, а розроблену структурну 

типологію детально подано у третьому та четвертому розділах (відповідно 

типи епістолярних моновокативів і полівокативів) і фрагментовано відбито 

у додатках.

Заслуговує на високу оцінку обґрунтування теоретико-методологічних 

засад проведеного дослідження (розділи 1, 2). Дисертанткою докладно 

описано основні етапи розвитку епістолярики, специфіку листа та його 

регламентованих конструктивних параметрів, доведено значущість звертання 

до адресата в системі цих параметрів. Добре висвітлено питання про



співвідношення дефініцій термінів “звертання” і “вокатив”, переконливо 

обгрунтовано уведене поняття епістолярного вокативу та похідні від нього 

терміни “вокативна конструкція”, “моновокатив”, “полівокатив”, “вокативна 

домінанта”, розглянуто типи адресації в листі. Викладено методику відбору 

репрезентативного фактичного матеріалу та його аналізу, обгрунтовано 

застосування моделювання як основного Інструментарію даного дослідження 

та дано характеристику параметрів моделі звертання. Переконливим є опис 

полівокативу як вокативного утворення, що складається з “двох і більше 

розміщених у різних місцях послання звертань автора листа до свого 

адресата” (с. 270), та специфіки повторної номінації адресата у складі 

полівокатива; схарактеризовано типи полівокатива й особливості їх 

функціонування в листах з різними прагматичними установками.

Важливою складовою дисертації є емпіричне дослідження (розділи 3 -  

5), яке слугує доказовою базою теоретичної концепції О. К. Куварової. 

Сформовано генеральну сукупність вокативних утворень у кількості, як вже 

було зазначено, понад ЗО 000 одиниць, зібраних з понад 25 000 листів 

близько 500 адресантів (с. 199-202), та згідно з розробленою методикою 

відібрано репрезентативну сукупність вокативів (у роботі -  “системна 

вибірка, що містить близько 20 тисяч вокативів і вокативних конструкцій та 

являє собою суцільну вибірку з приблизно 16 тисяч листів сорока адресантів, 

головним чином діячів науки, літератури й мистецтва ХУІІІ-ХХ ст.”, с. 169). 

Дисертанткою виявлено понад 70 регулярних вокативних моделей з такими 

семантико-синтаксичними домінантами, як антропонім (28 моделей), 

апелятив (35 моделей) та їх комбінації (8 моделей). За цими базовими 

моделями в генеральному масиві вокативів побудовано майже 15 000 

вокативних утворень, що визначають структуру, типологію та стилістику 

епістолярних вокативів. Цікавими, на наш погляд, є розроблені авторкою 

структурні типології епістолярного моновокатива з апелятивом як 

семантико-синтаксичною домінантою та епістолярного полівокатива. 

Науково виваженою та достовірною виглядає практична реалізація



розробленої здобувачкою методики виявлення індивідуально-авторських 

особливостей російського епістолярного вокатива та персоніфікації 

вокативних утворень у різних адресантів, яка містить три основні процедури: 

формування вектора вокативного ресурсу, визначення динаміки розгортання 

вокативних моделей і побудову контамінованих образів певного класу 

вокативів. Аргументованим та унаочненим за допомогою таблиць і графіків є 

зіставлення вокативних моделей і динаміки їх розгортання в епістоляріях 

різних адресантів (наприклад, І. М. Крамського й І. Ю. Рєпіна, А. Ф. Коні 

та В. Г. Короленка, М. Горького та О. М. Островського, с. 366-380).

До кожного розділу роботи подано аргументовані висновки. Загальні 

висновки цілком логічно випливають із проведеного дослідження, вони 

переконливі та повною мірою відповідають меті роботи та поставленим 

завданням. Адекватним є формулювання перспектив подальших досліджень 

системи письмової адресації.

Найбільш суттєві наукові результати проведеного дослідження, які 

визначають його новизну й особистий внесок автора у розробку вирішуваних 

проблем, полягають у наступному:

1. Заслуговує на високу оцінку ретельно сформований дисертанткою 

корпус аналітичних моделей російськомовного епістолярного звертання, які 

репрезентують майже 20 000 вокативних утворень, де виділено 71 регулярну 

модель, що відповідає таким статистичним параметрам: кожна з них 

зустрічається не менше десяти разів на тисячу вокативних утворень 

(статистичний поріг -  1 %) принаймні у двох адресантів.

2. Важливим здобутком дослідження є виділення трьох основних типів 

моделей вокативних конструкцій, побудованих на основі апелятива, 

антропоніма та комбінації цих двох домінант. Найрізноманітнішою змістовно 

та найпотужнішою за обсягом є базова модель з домінантним апелятивом, де 

ідентифіковано чотири типи апелятива як бази епістолярних звертань: 

загальний (господин, сударьшя, милостивий государь, голубчик, друг), 

вибірковий (барон, полковник, профессор, Ваше превосходительство),



конситуативний (земляк, позт, собрат, однополчанин, хазяйка) та 

персоніфікований (собака, лошадка, запьіхуня, озябуня) (с. 240-257).

3. Вдало описано виявлені основні типи полівокатива: рамковий, 

утворений двома звертаннями, першим із яких лист, як правило, 

розпочинається, другим -  завершується; розсіяний, якщо два і більше 

звертань розміщено в різних частинах листа; комбінований, який суміщає 

рамковий і розсіяний полівокативи (с. 285-322).

4. Вагомим результатом дисертаційного дослідження є виявлення 

динаміки утворення й модифікації вокативних моделей в епістолярії 

адресанта (с. 362-381) і переконливе обґрунтовання висновку про те, що 

на початку листування адресанти послуговуються зазвичай нормативними 

та загальновживаними вокативними фігурами, а конситуативні та 

персоніфіковані звертання вони згодом вводять у тексти своїх послань 

поступово, нерівномірно, різними темпами. Доведено, що індивідуально- 

авторську специфіку епістолярію формують не лише наявність оригінальних 

вокативних утворень, а й інтенсивність уведення їх автором до корпусу 

листів, що проілюстровано на рис. 5.1-5.4 (с. 373, 374, 379, 380) 

вісімнадцятьма графіками, побудованими на підставі аналізу епістоляріїв 

дев’яти адресантів, які листувалися в різний час і за різних умов, -  

А. Коні, В. Короленка, І. Крамського, І. Рєпіна, О. Герцена, О. Островського, 

М. Горького, В. Маяковського, С. Єсеніна.

5. Заслуговує на увагу розроблена система конкретизації лексичного 

наповнення різних моделей вокативних конструкцій і їх контамінованих 

образів переважно в атрибутивному складнику цих конструкцій, що 

репрезентує індивідуально-авторські особливості письмового звертання 

(с. 381-399). Обґрунтовано положення про те, що співвідношення загального 

й окремого в епістолярії адресанта, і те, як він використовує вокативний 

ресурс, потенційно наданий мовою, є важливим стилістичним параметром, 

що репрезентує індивідуально-авторські особливості системи епістолярних 

звертань.



Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що розроблено та 

реалізовано методику аналізу епістолярного звертання для виявлення його 

індивідуально-авторських особливостей, яку, на нашу думку, можна 

використати при вивченні епістоляріїв інших адресантів різних епох на 

основі значних текстових корпусів. Основні складники цієї методики -  

загальний корпус досліджуваного матеріалу, статистичні параметри окремих 

конструктів і відповідних моделей -  можуть бути ефективно застосовані 

в лінгвістичних дослідженнях епістолярних і художніх текстів. Побудова 

структурної типології епістолярного звертання створює теоретико- 

методологічну базу для фундаментальних студій, які дозволять установити 

прагматичний, текстоутворювальний і образно-естетичний потенціал 

окремих звертань і вокативного ресурсу мови в епістоляріях різних 

адресантів. Розширено загальне лінгвістичне уявлення про епістолярне 

звертання та можливості його наукової інтерпретації, а саме: визначено 

стандартний набір вокативних конструкцій та способи їх модифікації; 

встановлено характер прояву вокатива в межах одного конкретного тексту, 

можливості персоніфікації вокативних утворень на тлі умов епістолярної 

комунікації з конкретним адресатом, що може стати у пригоді при вивченні 

електронної епістолярики. Дослідження полівокатива, його типів і моделей є 

значущим для подальшого розвитку проблематики теорії номінації, теорії 

мовленнєвої комунікації, прикладної лінгвістики.

Практична цінність отриманих дисертантом результатів полягає в 

тому, що основні положення і висновки проведеного дослідження можуть 

бути використані при викладанні навчальних курсів і спецкурсів з теорії 

мовленнєвої комунікації, риторики, лінгвометодології, сучасної російської 

літературної мови, історії російської мови. Результати дослідження будуть 

корисними у лінгводидактиці, зокрема при навчанні мови іноземних 

студентів, а також при написанні навчальних посібників з культури 

мовлення, укладанні довідників і словників етикету письмового спілкування.



Достовірність основних положень і висновків дисертації забезпечено 

великим обсягом фактичного матеріалу епістолярних вокативів, конкретними 

результатами, отриманими завдяки застосуванню розробленої дисертанткою 

методики, а також потужною теоретичною базою дослідження (до списку 

використаних джерел включено 607 праць).

Теоретичні положення та практичні результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у виданнях, які відповідають нормативним 

вимогам МОН України. За темою дисертації надруковано 48 одноосібних 

наукових публікацій, з яких 1 монографія (22 д. а.), 22 статті -  у фахових 

виданнях України, 2 статті -  у періодичних виданнях України, які не 

включено до переліку фахових видань, 6 статей -  в іноземних наукових 

виданнях, 17 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференцій.

Переконливою є апробація отриманих результатів дослідження, яку 

здійснено на 33 міжнародних наукових конференціях в Україні та за 

кордоном, а також 6 всеукраїнських наукових конференціях.

Ознайомлення з дисертаційною роботою та її авторефератом дає 

підстави стверджувати, що зміст дисертації відповідає її темі, а основні 

наукові положення, що виносяться на захист, відповідають меті та завданням 

дослідження. Дисертанткою системно розкриті основні теоретичні та 

прикладні положення заявленої проблематики, застосовано оригінальний 

авторський підхід до вивчення вокативів як композиційно-змістових 

компонентів епістолярного тексту. Зміст автореферату й основних положень 

дисертації є ідентичними. Дисертацію та автореферат оформлено відповідно 

до чинних вимог. Опубліковані роботи відбивають основний зміст 

дисертації. Напрям дисертаційного дослідження відповідає профілю 

спеціальності 10.02.02 -  російська мова.

Високо оцінюючи загальний науковий рівень проведеного 

дослідження, варто зауважити, що воно містить деякі недоліки та дискусійні



положення, на які авторці дисертації слід звернути увагу в подальшій 

науковій діяльності:

1. Дисертанткою сформовано значний корпус епістолярних вокативів, 

але не зовсім переконливими видаються кількісні параметри формування 

робочого масиву вокативів, зокрема встановлення одновідсоткового 

статистичного порогу. Можливо, зміна величини статистичного порогу, 

а відповідно й рівня узагальнення, вплинула б на загальний вигляд 

сформованої сукупності вокативних моделей, а відтак і на загальні 

результати аналізу створеного у такий спосіб масиву вокативів.

2. У роботі детально описано параметри вокативної моделі (с. 178-180), 

але немає чіткої дефініції такої моделі. Крім того, в описах вокативних 

моделей, поданих у третьому та четвертому розділах дисертації, часто 

використовуються терміни “регулярна модель”, “продуктивна модель”, 

“найпродуктивніша модель”. Бажано було б з’ясувати, як трактуються 

дисертанткою ці терміни, як співвідносяться поняття регулярності та 

продуктивності моделі, за якими критеріями визначався ступінь 

продуктивності вокативних моделей.

3. Не зовсім зрозуміло, чому у створеній авторкою типології 

епістолярного звертання функційно конкретизовані лише вокативні моделі 

на основі апелятива, проте немає відповідної конкретизації моделей з 

домінантним антропонімом. На нашу думку, різний рівень узагальнення в цій 

частині типології спричиняє певний дисбаланс, якого можна було б уникнути 

уведенням симетричних класифікаційних ознак для різних типів вокативних 

утворень.

4. Враховуючи значні хронологічні межі (ХУІІІ-ХХ ст.) та великий 

обсяг зібраного фактичного матеріалу (30 000 вокативів), доцільно було б, 

на наш погляд, простежити динаміку змін і ступеня продуктивності 

виявлених вокативних моделей на різних етапах історичного розвитку 

аналізованої епістолярики.



5. Дисертаційна робота значно виграла б за умови здійснення 

порівняльного аналізу вокативних моделей за певними соціальними типами 

мовних особистостей, оскільки здобувачкою розглядаються епістолярії 

адресантів різних соціальних груп -  письменників, науковців та ін.

Слід зазначити, що висловлені зауваження не знижують загального 

позитивного враження від рецензованої дисертації і мають переважно 

дискусійний і рекомендаційний характер.

Новизна отриманих результатів дослідження, ступінь обґрунтованості 

концептуальних положень і висновків свідчать про високу професійну 

кваліфікацію і наукову зрілість дисертантки.

Все вищезазначене дає підстави стверджувати, що дисертаційна робота 

Олени Костянтинівни Куварової “Структурна типологія і стилістика 

звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів

ХУІІІ-ХХ ст.)” є завершеним самостійним дослідженням, спрямованим на 

вирішення однієї з актуальних проблем лінгвістики -  проблеми епістолярної 

адресації. Вважаю, що дисертація повною мірою відповідає вимогам 

“Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами та 

доповненнями), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 -  російська мова.

Офіційний опонент -  
завідувач кафедри слов’янських мов 
Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, 
доктор філологічних наук, професор
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ВІДГУК

офіційного опонента про дисертацію Куварової Олени Костянтинівни 
«Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на 
матеріалі російськомовних листів ХУІІІ-ХХст.) на здобуття наукового ступеня 
доктора філологічних наук (спеціальність 10.02.02 -  російська мова)

Лінгвістична наука у своєму сучасному стані характеризується посиленим 
інтересом до аналізу різних аспектів функціонування мови, явищ 
соцюпрагматичної природи, дискурсів різних типів, яким присвячені численні 
праці, виконані в межах германістичних студій, романістики, україністики, 
русистики та інших галузей мовознавства. Найбільший сегмент тут належить 
розбудові тих ділянок, які останнім часом стали позначати як дискурси 
активного впливу (рекламний, агітаційний, медіа-дискурси, піар-дискурс і 
под.), водночас інші види дискурсивних практик, в яких реалізуються інші 
комунікативні завдання і які мають інше призначення, залишаються 
недооціненими як об’єкти дослідження.

Сучасний гіперболізований інтерес лінгвістики до практик активного 
впливу на адресата, сугестивних аспектів мовлення, який, звичайно, відбиває 
реалії і потреби сьогодення, створює тим не менш картину, в якій акценти 
проставлені лише «на одній стороні медалі», відтак виникає певна прогалина у 
висвітленні в повноцінному форматі і різних аспектів функціонування мови, і 
різноманіття її функцій в житті людини. На цьому тлі вагомим і актуальним 
видається факт звернення Олени Костянтинівни Куварової до дослідження 
епістолярного дискурсу, тексти якого реалізують численні функції, 
використовують широкий репертуар мовностилістичних засобів, 
представляють культурно і соціально значущі стереотипи інтерперсональної 
взаємодії.

Слід констатувати, що тексти епістолярного дискурсу залишаються 
переважно на периферії лінгвістичних досліджень: попри окремі цікаві і 
продуктивні пошуки в україністиці та інших галузях мовознавства ця «текстова 
ділянка» продовжує асоціюватися в наш час з роботою літературознавця, 
культуролога, історика, мистецтвознавця. Очевидно, лінгвістика лише 
наближається до з’ясування особливостей епістолярного формату, його 
прагматичних можливостей, його переваг або обмежень.

Водночас не слід забувати, що епістолярний дискурс в досліджуваний в 
дисертації період (ХУІІІ -  ХХст.) був сферою активної мовної взаємодії, 
сферою, в якій вдосконалювалися форми самовираження особистості, 
здійснювалась реалізація мовної та комунікативної компетенції індивіда в



у текстову конструкцію, що відрізняло цей період від попереднього, коли для 
створення епістолярного тексту послуговувалися письмовниками та існуючими 
текстовими зразками, а текст будувався за аналоговим принципом. Залишається 
поки недостатньо з’ясованим питання про механізм впливу епістолярного 
дискурсу на літературну мову, його роль у становлення останньої. Зокрема, у 
відомому фундаментальному дослідженні В.М.Живова «Язьік и культура в 
России ХУШ века», присвяченому мовнокультурним процесам ХУІІЇ ст., 
мовній політиці, пуризму та їх ролі у становленні літературної мови, ми не 
знаходимо посилання на матеріал епістолярії. Ці обставини зумовлюють 
виключну актуальність дослідження епістолярного дискурсу та епістолярних 
текстів, їх структурно-семантичних та функціонально-прагматичних аспектів, 
до яких належить епістолярне звертання, що знаходиться в центрі уваги у 
рецензованій дисертаційній праці.

Звертання -  це компонент тексту листа, який має виражене прагматичне 
навантаження, а відносно структури листа виконує текстотвірну функцію. 
Епістолярне звертання вивчається в дисертації на матеріалі величезного 
масиву текстів, які представляють мовну практику періоду ХУШ -  XX ст., 
який розглядається як синхронний зріз. Масштабність корпусу текстів, який 
оброблявся дослідницею слід відзначити спеціально. Це 25 тис. листів відомих 
діячів культури, науковців, державних та політичних діячів та інших носіїв 
мови, які відбивають мовлення різних за соціальним статусом, освітою, 
професійними характеристиками носіїв російської мови. Досі в такому 
діапазоні епістолярні тексти не вивчалися, як і сам період їх інтенсивного 
функціонування, позначеного і певною динамікою мовних норм та стереотипів. 
У цьому полягає незаперечна новизна дослідження Олени Костянтинівни 
Куварової.

Новизна дисертації пов’язана також і з застосованими в ній методами, 
серед яких перевага надається моделюванню та кількісній обробці даних з 
корпусу епістолярних текстів, для чого дисертанткою ретельно і в деталях 
розроблений алгоритм опрацювання матеріалу, реалізований на базі суцільної 
вибірки з листів. Ці методи аналізу доповнюються низкою спеціальних 
методик та прийомів, пов’язаних з зіставленням, класифікацією, 
інвентаризацією, виявленням комбінаторних властивостей одиниць, що 
вивчаються. У роботі здійснюється за спеціальною методикою спроба 
виявлення індивідуальних особливостей звертань в епістолярії одного автора.

Обрані методи й методики визначають не лише характер оброблення 
матеріалу, конкретні завдання роботи, а й загальний науковий вектор 
дисертаційного дослідження, в якому досить чітко детерміновані його вихідні 
позиції (з формулюванням гіпотези), зумовлені підходом до звертання з 
акцентом на його плані вираження -  на його формально-синтаксичній 
побудові, при абстрагування від його функціонально-прагматичних



властивостей та семантики, пов’язаної з експлікацією ставлення адресанта до 
адресата. Таким чином, дисертація Олени Костянтинівни Куварової 
характеризується потужним експериментальним складником: вона реалізує 
цікавий науковий експеримент, спрямований на апробацію методів статистики 
до матеріалу звертань у російському епістолярному дискурсі ХУІІІ -  XX 
століть, створення максимально повної картини варіативності одиниць, 
представлених у досліджуваному масиві. Для цього з опертям на формальні 
критерії авторкою розробляється цілий поняттєвий апарат для відображення 
варіабельного характеру звертань та особливостей номінації особи адресата. Це 
такі поняття, як епістолярний вокатив, вокативна конструкція, вокативна 
домінанта, моновокатив, полівокатив і под,, за допомогою яких здійснюється 
опис матеріалу та створюється типологія синтаксичних одиниць, що виражають 
звертання в тексті листа.

Дисертація має логічну будову, в її розділах послідовно, крок за кроком, 
розв’язуються поставлені завдання. У першому розділі «Лист як об’єкт 
лінгвістичного дослідження» розглядаються питання історії вивчення 
епістолярної практики в світі, що висвітлені в працях російських 
літературознавців, текстологів, мовознавців, значна увага в яких приділяється, 
зокрема, виробленню засад і принципів видання епістолярної спадщини. Тут 
також визначаються напрями, за якими в русистиці розглядається текст листа 
(на жаль, без авторських коментарів щодо досягнень або перспектив тих чи 
інших підходів). У цьому ж розділі через систему конструктивних параметрів 
листа пропонується структурна модель епістолярного тексту, що базується на 
виділенні облігаторних (або факультативних) єубтекстів.

У другому розділі, присвяченому методологічним принципам опису 
звертання в листі, пропонуються розроблені дисертанткою термінопозначення 
для відображення варіативності, мовного різноманіття в досліджуваному 
корпусі листів, основні з них -  моновокатив та полівокатив. Зокрема, 
виділяються гомогенні, гетерогенні, комбіновані полівокативи, що відбивають 
характер розподілу номінацій в структурі листа, виділяється рамковий вокатив 
з його численними різновидами. Тут основні зусилля зосереджені на 
класифікації випадків вживання тих номінативних одиниць, які пов’язані з 
фігурою адресата. У наступному розділі міститься характеристика 
представлених у описуваному корпусі словосполучень з функцією звертання та 
їх різновидів, виявляються найпродуктивніші моделі звертання, які 
підтверджують гіпотезу про те, що найбільш природним і характерним для 
носіїв російської мови є звертання, що складається з імені власного, яке 
супроводжується прикметником типу дорогой, любезньш, многоуважаемьій. 
Тут завдяки систематизації опорних елементів словосполучень визначено 
основні типи лексичних одиниць, які входять до складу звертання, що 
позначаються як «загальний апелятив», «вибірковий апелятив»,



«конситуативний апелятив» , «персоніфікований апелятив», що по суті істотно 
доповнює існуючі уявлення щодо специфіки епістолярного дискурсу і є певним 
внеском у його вивчення. Разом з тим, не можна не звернути увагу на певну 
контроверсійність самого позначення «апелятив». Річ у тому, що термін 
«апелятив», який є одним з основних робочих термінів у дисертації на 
позначення загального імені, саме у цьому значенні властивий західним 
(англійській, французькій, німецькій) терміносистемам: англ. арреНаїі'/е, фр. 
арреііаіії), проте в русистиці вживається в дуже обмеженому науковому 
контексті, зазвичай, в рамках ономастичних студій на позначення загального 
іменника у протиставленні до власної назви: роза -  Роза (див., напр.,
Н.В.Подольская. Словарь русской ономастической терминологии, М., 1978, 
с.37) або у синтаксичних і функціонально-орієнтованих студіях як синонім 
терміна «звертання» на позначення будь-якої синтагми, що вживається у 
функції звертання, напр.: « ...в апеллятиве часто вьіражается отношение 
адресата к говорящему» (Н.Д.Арутюнова. Предложение и его смьісл). Звідси 
виникають явища, де автор суперечить сам собі, позначаючи одиниці типу 
Кроленок, Звера (з листування К.Г.Паустовського) як апелятиви (с.241 дис.), 
хоч і персоніфіковані.

Разом з тим слід наголосити на тому, що безперечну цінність у цьому 
розділі становлять численні спостереження дисертантки щодо базових моделей 
звертання, типових для ситуації офіційного або напівофіційного спілкування та 
узуальних чи оказіональних вживань, зумовлених специфікою 
інтерперсональних стосунків кореспондентів, емоційним станом автора листа 
та його мовними уподобаннями. Відзначаються випадки звертань із залученням 
іншомовної лексики, здебільшого французької, а також італійської та ін. 
Заслуговують на увагу відзначені у різних авторів (переважно, творчих 
особистостей) випадки створення оказіональних мовних утворень на базі 
прізвища адресата.

У роботі (у четвертому розділі) здійснено спробу максимально повно 
схарактеризувати одиниці, що використовуються для звертання до адресата в 
рамках текстового простору одного листа, яке отримує в дисертації позначення 
полівокатив. Пошукові зусилля тут зосереджуються на класифікації одиниць, 
завдяки чому виділяються три їх різновиди: рамковий, розсіяний та 
комбінований, що завершує типологізацію звертання та дає підстави для 
створення загальної схеми, яка систематизує надбання дисертації та 
відображає типологічні характеристики російського листа періоду ХУІІІ-ХХ 
ст. Цей результат проведеної роботи відзначається вагомістю та науковою 
достовірністю і заслуговує на високу оцінку.

Питанням стилістики епістолярних звертань, що розглядаються в 
останньому розділі дисертації, вивчаються, згідно з обраною в роботі 
методикою, з позицій лінгво-статистичних студій, через розроблений апарат



низки індексів, які дозволяють через кількісні параметри відобразити 
індивідуальні схильності авторів листів до вживання звертань та реалізації 
виділених моделей. Розроблена методика та її апробація в роботі доводить 
ефективність подібних наукових пошуків та їх велике практичне значення для 
розв’язання завдань ідентифікації авторства тексту.

Таким чином, ознайомлення з текстом дає можливість побачити, що 
дисертація Олени Костянтинівни Куварової -  це вагоме, продумане, серйозне, 
методично вивірене дослідження, яке є певним кроком у вивченні 
епістолярного тексту. Водночас, як кожне дослідження, в якому опрацьовується 
масштабний корпус текстів, дисертація породжує і певні зауваження, питання, 
міркування. Так, дисертантка приділяє чималу увагу проблемі термінології, 
що, звичайно, не можна не вітати, і пропонує свої позначення ключовим 
поняттям, якими оперує в роботі (вокатив, полівокатив, моновокатив тощо). 
Зокрема, наводить низку дефініцій з видань останніх десятиліть (утім, в 
академічній науці не всі вони вважаються авторитетними), де подаються 
визначення понять «вокатив» та «звертання», і робить висновок: «Як бачимо, 
термін вокатив мовознавці не лише вживають як суто граматичний, тобто на 
позначення кличного відмінка, а й широко (на нашу думку, це є цілком 
обгрунтованим) використовують як абсолютний синонім до терміна 
обращение» (с. 137 дис.). Зважаючи на висловлену авторкою оцінку та 
солідаризацію з думкою про те, що вокатив і обращение є абсолютними 
синонімами, хотілося б отримати роз’яснення щодо авторської позиції у 
питанні співвідношення (зокрема, тезаурусного) пропонованих у дисертації 
термінопозначень з терміном «звертання»? У тексті дисертації сфера денотації 
терміна «вокатив» є насправді значно ширшою множини тих одиниць, які 
кваліфікуються в русистиці або україністиці як звертання. Чи не вважає авторка 
термін «звертання» зайвим у лінгвістичній терміносистемі?

Розгляд величезного за своїм обсягом текстового матеріал}7, який 
відображає мовну практику різних історичних періодів у російській історії, де 
задіяні кореспонденти різного віку, соціального статусу, культури, 
мовленнєвих традицій (а щодо цього масиву окрему дослідницьку тему 
становить явище перемикання кодів) виводить дослідницю до культурно 
зумовлених випадків номінативного вибору в епістолярії, а саме до позначень 
адресата, які інтерпретуються як опосереднений вокатив, тобто звертання 
(якщо вокатив -  це синонім звертання), з чим, на наш погляд, важко 
погодитися.

Природа епістолярного дискурсу є такою, що в ньому весь текст листа 
реалізує звернення адресанта до адресата, де категорія адресата є ключовою 
(згадаймо праці М.М.Бахтіна), і кожне речення листа припускає інтерпретацію 
саме в цьому ключі. Проте це не означає, що будь-яку номінацію адресата в 
тексті листа можна кваліфікувати як звертання. Так, на с. 145 як приклад



опосередненого вокативу подається фрагмент з листа Якушкіна до
І.М.Толстого: Если Йван Николаевич забьіл своего старого товарища, то ему 
да будет стьідно. Включення номінації адресата (ім'я та по-батькові) тут 
природніше пояснити небажанням адресанта з певних причин включати до 
тексту форму звертання, униканням вибору саме цієї синтаксичної форми, яка 
здатна внести недоречні модальні акценти. Слововживання типу Целую мою 
замухрьшку (с.148 дис.) належать до стереотипного репертуару епістолярних 
фінальних блоків, містять експресивне позначення адресата, і, цілком очевидно, 
не є звертаннями, як не є звертанням займенник тебя в реченні Целую тебя.

Наголосимо, що цінні спостереження, які містяться на с. 143-152 дисертації 
стосовно особливостей номінації адресата в листі, підкреслюють ще раз 
специфіку функціонування мовних засобів у межах епістолярного дискурсу, у 
неканонічній (за висловом О.В.Падучевої) ситуації спілкування, а питання 
щодо виникнення подібних номінативних стереотипів потребує поглибленого 
лінгвокультурологічного та діахронічного аналізу епістолярного матеріалу, що 
може становити одну з перспектив рецензованої праці.

Проте ці зауваження та міркування не применшують значення виконаної 
роботи для розвитку дискурсивних студій та вивчення епістолярного дискурсу. 
Висока оцінка, на яку заслуговує виконане дослідження, пов’язана з його 
результатами, які мають теоретичне і практичне значення не лише для 
русистики, а й для загального та прикладного мовознавства, дискурсології, 
воно відкриває нові перспективи у вивченні проблеми взаємодії мови і 
культури, взаємовпливів мовних засобів різних дискурсів, ролі епістолярної 
практики у становленні літературної мови, мовної свідомості носіїв мови 
різного соціального статусу. Матеріал дисертації може стати основою для 
розроблення нових спецкурсів для магістрів, може використовуватися в курсах 
з лінгвістики тексту, лінгвостилістики, дискурс-аналізу. Дисертація виконана 
відповідно до тематичного плану наукових робіт Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара в рамках комплексної наукової теми 
«Семантика, структура і функціонування одиниць різних рівнів у мовних 
системах (№ 0113Ш01317), затвердженої МОН України 22.01.2013р.

Таким чином, рецензоване дисертаційне дослідження, присвячене аналізу 
епістолярного звертання на матеріалі листів ХУІІІ- XX ст., є актуальною, 
змістовною, завершеною науковою працею, воно робить внесок у вивчення 
структурних та номінативних особливостей епістолярного тексту, створює 
типологію звертання у листі, містить цінні лінгвокультурологічні 
спостереження щодо функціонування мовних одиниць у тексті листа. Наукові 
положення дисертації й отримані результати відбиті у авторській науковій 
монографії «Типология русского зпистолярного вокатива», 47 публікаціях, 
вони є достатньо аргументовані та ілюстровані.



Дисертація пройшла належну апробацію на представницьких міжнародних 
наукових конференціях, що проводились як в Україні, так і за її межами 
(Білосток, Мозир, Алмати та ін.). Автореферат з необхідною повнотою відбиває 
структуру, зміст і результати дослідження.

Викладене дає підстави вважати, що дисертаційна праця «Структурна 
типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі 
російськомовних листів ХУИІ-ХХст.) за змістом і за формою відповідає всім 
вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 від 19.08.2015 та № 1159 
від 30.12.2015, а її автор Куварова Олена Костянтинівна заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю
10.02.02 -  російська мова.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

Куварової Олени Костянтинівни

«Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах 

(на матеріалі російськомовних листів ХУІІІ-ХХ ст.)», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Актуальним є твердження, що в сучасному світі одним із найбільш 

помітних результатів впливу суспільних чинників на мову є поява нових 

жанрів, зокрема й у стилях, які вже склали свою, достатньо усталену систему 

підстилів. Але розвиток, або еволюція, певної системи передбачає не тільки 

появу нового, але й зникнення деяких традиційних елементів. Олена 

Костянтинівна Куварова звернулася до проблеми типології епістолярного 

вокатива (звертання в епістолярних текстах) у той час, коли лист як жанр 

поступово стає історією, йому на зміну приходять інші типи текстів. 

Дослідження листа періоду розквіту жанру стає схожим на дослідження 

біологами деяких видів живих істот, які раніше царювали на певній території, а 

сьогодні знаходяться на межі зникнення.

Сучасна лінгвістика все частіше виявляє інтерес до інтеграційного 

розвитку культури й суспільства, до аналізу цивілізаційних параметрів мови. 

Мова виступає інтелектуальною сутністю, чинником трансформації свідомості, 

важливим елементом культури. Аналіз шляхів вербалізації інтелекту 

передбачає вивчення складного комплексу питань, пов’язаних із розвитком 

мовних форм свідомості, історико-психологічної та соціокультурної 

зумовленості різних текстів, серед яких особливо цікавими є персоніфіковані 

зразки листів.

У цьому аспекті можна стверджувати, що актуальність рецензованого 

дослідження зумовлена його орієнтацією на

за спеціальністю 10.02.02 -  російська мова



зважаючи на увагу суспільства і науковців до вивчення епістолярного жанру 

протягом майже століття, так і не була описана ґрунтовно, а саме -  цілісного 

різноаспектного вивчення форм і способів звертання в письмовій 

міжособистісній комунікації як одного з маркерів розвитку і суспільства, й 

особистості.

Погоджуємося з авторкою в тому, що дослідження полівокатива, його 

різновидів і моделей є значущим для подальшого розвитку теорії номінацій та 

основ теорії комунікації.

Мета дисертаційного дослідження полягає у побудові структурної 

типології російського епістолярного звертання на базі (основі) двох його 

основних різновидів -  моновокатива і полівокатива -  із визначенням 

індивідуально-стилістичних параметрів реалізації його моделей в 

епістолярному дискурсі адресата (див. с. 27).

Це досить складне завдання передбачає розв’язання низки локальних 

питань: визначення специфіки листа як мовленнєвого утворення та документа, 

описання основних конструктивних параметрів листа; обґрунтування й 

систематизація термінології, що стосується вивчення та опису звертання 

(вокатива); формування корпусу персоніфікованих базових моделей 

російського моновокатива й класифікація їх; описання структурних типів 

моновокатива і побудова функціонально-конкретизованої типології 

епістолярного звертання; розробка методики мовної персоніфікації адресанта за 

допомогою індексування його вокативного ресурсу; ілюстрація можливостей 

лексичної детермінації власне звертання тощо.

Дисертантка наголошує на тому, що одне із завдань дослідження -  це 

перевірка висунутої наукової гіпотези, яка полягає в тому, що для російської 

лінгвокультурної спільноти найбільш природними й характерними є моделі 

звертання з домінантою -  ім’ям або ім’ям та по батькові адресата (можливо, у 

супроводі детермінантів дорогой, мильїй, уважаемьій тощо) і статистичне 

обґрунтування відповідного висновку Видається, що цікавими, насамперед, є



статистичні дані, тому що природність моделі звертання за ім’ям або ім’ям і по 

батькові для російської лінгвокультури сприймається як аксіома.

Досягнення головної мети передбачає залучення комплексу адекватних 

методів наукових досліджень, з-поміж яких використано як загальнонаукові, 

так і спеціальні (лінгвістичні) методи і прийоми, зокрема: описовий метод, 

метод лінгвістичного моделювання, математичний метод, контекстуальний 

аналіз тощо.

Зазначимо, що використання лінгвістичних прийомів і методів логічно 

пов’язано з чітко окресленою методологією дослідження, основою якого, за 

твердженням авторки, є вчення про сутність мови, її системно-структурну 

організацію, основні функції та соціальне значення не тільки як основного 

засобу спілкування, а й як однієї з найважливіших складових національної 

культури й історичної пам’яті народу (с. ЗО).

Увага, яку приділила авторка опису методик дослідження (с. 90-107), 

опосередковано свідчить про зважений підхід до філософсько-методологічної 

складової дисертації. Знаковим у цьому аспекті є й список використаної 

наукової літератури, який нараховує 607 джерел.

Ілюстративна база дисертації, на наш погляд, дозволяє розв’язати 

поставлені завдання та зробити обґрунтовані висновки. У дослідженні 

використано 111 джерел фактологічного матеріалу. Ілюстративний матеріал 

подано в чотирьох додатках.

Вражає кількість досліджених листів (епістолярних текстів) -  25000, які 

були створені 500 адресантами. Системна вибірка, за твердженням дослідниці, 

містить майже 20000 вокативів і вокативних конструкцій із майже 16000 листів 

40 адресантів. Спорадична вибірка — майже 10000 вокативів із листів 460 

адресантів. Адресантами є представники літературно-мистецьких та наукових 

кіл періодів ХУІІІ-ХХ століть (див. с. 169).

Значний за обсягом і різноманітний ілюстративний матеріал є одним із 

свідчень оригінального, самостійного наукового дослідження.



Дисертація, безперечно, має наукову новизну, яка полягає в тому, що 

авторка вводить у науковий обіг поняття епістолярний вокатив та похідні від 

цього поняття терміни вокативна конструкція, вокативне утворення, 

вокативна домінанта, моновокатив, полівокатив і пропонує ще один 

компонент адресації -  суміщена адресація. До нових понять також можна 

віднести і полівокатив. Важливим в аспекті новизни є опис загальної типології 

полівокатива (рамковий, розсіяний, комбінований; дублювальний, розширений, 

редукований, модифікований; гомогенний і гетерогенний), розробка 

оригінальної системи персоніфікації російського епістолярного звертання, 

системи конкретизації лексичного наповнення контамінованих образів 

вокативних конструкцій, ілюстрація динаміки використання регулярних і 

спонтанних вокативних утворень в епістоляріях різних адресантів.

Структура роботи не викликає зауважень. Сформульовані у вступі мета й 

завдання дослідження поетапно, логічно й доказово розкриваються в наступних 

розділах дисертації. Основна частина її підпорядкована створенню авторської 

наукової концепції та спрямована на нове висвітлення й переосмислення 

базових для обраної наукової галузі системи понять і категорій та досягнення 

кінцевої мети дослідження.

Авторка традиційно починає з аналізу теоретичних засад та 

методологічних принципів вивчення епістолярного жанру (тексту) та звертання 

як мовленнєвого й культурного явища.

Аналіз проблем вивчення епістолярного вокатива дисертанткою свідчить 

про те, що вона досконало знається на проблемі, яку досліджує.

Олена Костянтинівна небезпідставно наголошує на існуванні 

епістолярики «як комплексної філологічної дисципліни, об’єктом якої є листи, 

що функціонують у різних сферах спілкування: побутовій, офіційно-діловій, у 

художньому тексті, у текстах масової інформації» (с. 49).

В основі жанрово-стильового різноманіття епістолярних текстів є 

варіативність комунікативних потреб людей. Саме потреби спілкування 

визначають типи текстів, є основою їх класифікацій. Дотримується цієї думки



й авторка, хоча вважає, що сучасна класифікація цих текстів має спиратися й на 

певні функціонально-комунікативні властивості (с. 55-57).

Аналізуючи думки представників різних лінгвістичних шкіл, що 

стосуються характеристик, властивостей, ознак листів, дисертантка робить 

висновок, що в наш час епістолярний текст цікавить філологів перш за все, як 

засіб та канал комунікації, вивчення якого допомагає з’ясувати закономірності 

міжособистісної взаємодії та способи ефективного впливу на адресата (див. 

с. 59).

Відзначимо, що безперечно цікавим і позитивним з погляду аналізу 

проблеми та ілюстрації основних її мовних реалізацій є дієві спроби авторки 

узагальнити, унаочнити окремі висновки. Зокрема, доволі інформативними є  

подані у вигляді таблиці: перелік конструктивних параметрів листів (с. 62-64); 

частота реалізації базових моделей російського епістолярного вокатива (РЕВ) із 

домінантним апелятивом (с. 209); частота реалізації базових моделей РЕВ на 

основі комбінації апелятива й антропоніма (с. 216); структурна типологія 

епістолярного моновокатива (с. 268); номінація в листах (різних адресантів) 

(с. 274-277); структурна типологія епістолярного полівокатива (с. 326); 

загальна схема структурної типології російського епістолярного вокатива 

(с. 327); зіставлення частоти вживання вокативних апелятивів в епістоляріях 

різних адресантів (с. 336); зіставлення індексів вокативного ресурсу в масивах 

листів (певних адресантів) (с. 353); числові визначення вокативного ресурсу в 

персоніфікованих масивах листів (с.358); динаміка утворення вокативних 

моделей в епістолярії (певних адресантів) (с. 367-372) та ін. Інформативними 

також є різноманітні графіки (с. 373; с. 374; с. 379; с. 380) та схеми (моделі) 

(с. 384; с. 385; с. 386; с. 387; с. 388; с. 395).

Олена Костянтинівна доволі чітко визначає основні проблеми своєї 

наукової розвідки. Так, вона аргументовано доводить, що для дослідників 

епістолярного жанру важливо сформувати корпус текстів, які слід 

кваліфікувати як листи. І це досить складно, тому що поняття лист, незважаючи 

на всю історію існування і дослідження епістолярію, остаточно не визначено



(с. 106-108). Окрім того, особливості сучасного соціального існування 

сприяють появі нових типів листів, варіантів їх створення, фіксації та адресації 

(пересилання).

Загалом, дисертація О. К. Куварової насичена різноманітними 

класифікаціями, які роблять її доволі зрозумілою і логічною. Одна з таких 

класифікацій, яка є важливою для загальної ідеології дослідження, є 

класифікація епістолярних звертань (с. 128). Авторка доволі критично 

розглядає типології, що існують, аналізує термінологічну варіативність 

звертань, особливо наголошує на історії застосування терміна вокатив та 

сміливо висловлює власні погляди на означені проблеми (с. 130-132).

Олена Костянтинівна наголошує, що з визначенням основного терміна 

дослідження (вокатива) виникають проблеми, пов’язані з його різноманітними 

характеристиками та багатовимірною природою -  соціальною, семантичною, 

граматичною тощо (с. 138). Однак ці проблеми не заважають їй доволі 

обґрунтовано визначити типи звертань (с. 169); чітко окреслити принципову 

різницю між вокативним апелятивом і вокативним антропонімом у 

функціональному аспекті (с. 226); сформувати власний підхід до опису деяких 

його різновидів, зокрема вокативного апелятива (с. 240); укласти типологію 

російського епістолярного вокатива (с. 325) тощо.

Необхідно відзначити, що приклади звертань, які наводить дисертантка, 

доволі яскраво ілюструють не тільки функціонально-стилістичні та граматичні 

різновиди вокативів, вони є яскравим свідченням соціально-культурних та 

політико-ідеологічних процесів, які впливали на мову й мовлення протягом 

означеного в роботі історичного періоду. Сударь/сударьіня, 

батюшка/матушка, голубчик/голубушка, душа/душенька, мужчина/женщина, 

гражданин/гражданка/граждане, господин/товарищ та інші яскраво 

засвідчують динамічну зміну культурної парадигми при відносній стійкості 

граматичних моделей.

Заслуговують на увагу висновки дослідниці щодо особливих відтінків 

звертання в листі лише по батькові. Вона вважає, що це особлива,



функціонально маркована форма адресації, що продукується завдяки 

шанобливому ставленню до адресата (.Евгеньич, дорогой мой Ильич тощо) 

(с. 222). Погоджуючись з цим, зазначимо, що було б цікаво порівняти 

конотативні відтінки звертань по батькові в епістолярному тексті та в 

розмовному (усному), у безпосередньому неофіційному спілкуванні.

Принциповою також є теза, яку обстоює авторка, про розуміння 

інтелектуальних і соціальних аспектів створених епістолярних текстів в оцінці 

мовної особистості певного історичного періоду (с. 330).

Одним із важливих з погляду прикладного використання результатів 

дослідження є опис доволі оригінальних (таких, що трапляються не часто) 

звертань в епістолярних текстах, які мають цікаву для сучасного мовця форму. 

Наприклад: Зм Бе; Ник. Ник.; БорФед; Тань-Тань; Таратуточка та ін. (с. 213— 

214); брат наш мерзавец Александр Павлович (с.303) тощо. Знайомство з 

такими варіантами вокативів у певному «історичному» контексті дає 

можливість розуміння «нормальності» багатьох сучасних оказіональних 

звертань, які продукує мовець у новітніх комунікаційних підсистемах 

(наприклад, при «листуванні» в соцмережах).

Загальні висновки дисертації є ґрунтовними й доказовими.

Однак, дозволимо собі висловити ще деякі зауваження:

1. Контексти з листів періодів з XVIII по XX століття іноді мають суттєву 

культурну, стилістичну, соціально-психологічну відмінність, сприймаються 

текстами-маркерами різних епох і сприяють певній еклектичності викладеного 

матеріалу, розмивають його як єдине коректне, доказове мовне середовище, 

ставлять імпліцитне питання про синхронічний чи діахронічний характер 

дослідження.

2. Коли говорити про стилістику епістолярного вокатива, є сенс 

акцентувати увагу на відмінностях у системі засобів адресації в приватних і 

службових листах.

3. При формуванні системної вибірки спостерігається певна 

диспропорція у співвідношенні адресантів за історичними епохами на перевагу



ХІХ-ХХ століть. Так, із 40 авторів до XVIII століття можна віднести тільки 

трьох: В.А.Жуковського (у молоді роки), О.В.Суворова, О.П.Сумарокова.

Зроблені нами зауваження не стосуються концептуальних положень 

дисертаційної роботи й не зменшують її наукової цінності.

Можна констатувати, що О. К. Куварова робить помітний внесок у 

розвиток сучасної функціональної стилістики, комунікативної лінгвістики та 

теорії комунікації, сприяє розширенню меж мовознавчої науки, досліджуючи 

глибинні проблеми взаємовідносин мови -  тексту -  особистості, мови та 

етнокультурної свідомості на основі аналізу найтонших перетинів між мовою 

та культурою.

Позитивною рисою дисертації є не перевантажена штучними або зайвими 

термінами метамова (за наявності сучасного та багатоаспектного 

термінологічного апарату).

Робота, безперечно, має помітне теоретичне значення, найбільш яскравим 

свідченням якого є розробка та реалізація методики вивчення й опису 

епістолярного звертання. Вона дійсно може бути використаною також при 

вирішенні наукових завдань, пов’язаних із обробкою значних корпусів текстів 

різної жанрової належності, створених засобами різних мов. Удосконалено 

загальне лінгвістичне уявлення про епістолярне звертання та способи його 

наукової інтерпретації.

Серйозність теоретичного здобутку виявляється, зокрема, й в основних 

тезах наукової гіпотези (с. 33-37).

Практичне значення дослідження полягає в можливості застосування 

його результатів у різних галузях мовознавства та практиці викладання у вищій 

школі певних навчальних курсів (синтаксис, стилістика, культура мовлення, 

лінгвокраїнознавство, основи теорії мовної комунікації тощо).

Дисертаційне дослідження пройшло достатню апробацію. Опубліковано 

авторську монографію, 22 статті з теми дисертації у вітчизняних фахових 

виданнях та 6 у зарубіжних виданнях. Окрім цього, матеріали дослідження



оприлюднені в 19 статтях, матеріалах та тезах наукових конференцій. 

Публікації та автореферат повністю відбивають зміст дисертаційної роботи.

Вважаємо, що дисертація Куварової Олени Костянтинівни на тему 

«Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на 

матеріалі російськомовних листів ХУІІІ-ХХ ст.)», подана на здобуття 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 -  

російська мова (03 -  гуманітарні науки) є завершеною науковою працею, що 

має теоретичне й практичне значення отриманих результатів і відповідає 

вимогам до докторських дисертацій, зумовленими Порядком присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 року, № 567), а її 

автор -  Куварова Олена Костянтинівна -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.02 -  

російська мова.

Ректор Центральноукраїнського державного педагогічного

професор, доктор філологічних І 

(спеціальності: 10.02.01 -україн

10.02.02 -  російська мова) Семенюк О. А.
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