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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Функціонально-комунікативний підхід до вивчення мови, у додатковому 

поєднанні з інтересом до семантичного боку досліджуваного явища, зумовив 

посилену увагу до процесу комунікації, її учасників та складових компонентів у 

цілому і апелятивної сфери зокрема, а формування антропоцентричної 

парадигми в мовознавстві спричинило розширення сфери вивчення реалізацій 

мовних фактів і обумовило необхідність адекватних методів і принципів 

лінгвістичних досліджень, які поступово змінюють вектор на дискурс і 

дискурсивний аналіз у різних його варіаціях.  

Сфера апеляції в той чи інший спосіб представлена в усіх мовах, 

виявляючи відмінності у змістовій та граматичній будові. Типовим способом 

ідентифікації об’єктів апеляції постає іменник або його еквівалент (займенник, 

субстантивовані одиниці) у поєднанні з різноманітними поширювачами. 

Яскравою рисою української мови є наявність особливої форми для передачі 

зверненості мовлення, що виражається кличним відмінком. У індоєвропейській 

мовній сім’ї явище вокатива представлене по-різному: в деяких мовах він має 

чітко окреслені морфологічні й синтаксичні риси, має фонетичне вираження й 

інтонаційну оформленість (польська, чеська, сербська, болгарська, хорватська, 

українська); в інших мовах він знаходиться на периферії й має ознаку 

неповноти вираження: кличний відмінок у словацькій мають лише іменники 

чоловічого роду, а у білоруській мові характеризується несистематичним 

виявом цієї відмінкової ознаки. Тенденція до спрощення мовної структури 

призвела спочатку до виключення цієї форми у російській мові з відмінкової 

парадигми, а згодом до виникнення іншої, функціонально подібної (новий 

вокатив); інший вияв динаміки вокатива – повна втрата форми (македонська, 

словенська мови). 

Дисертацію виконано у термінах функціонально-комунікативного 

підходу з посиленою увагою до граматичного складника досліджуваного 

явища.  

Проблеми природи апелятива привертали увагу таких видатних вчених, 

як С. Бевзенко, Л. Булаховський, Ф. Буслаєв, М. Жовтобрюх, Б. Кулик, 

В. Німчук, А. Пєшковський, О. Потебня, О. Шахматов, Ю. Шевельов, які 

писали про звертання як універсальну одиницю, що притаманна кожній мові, й 

зокрема слов’янським, про його функціонування – місце і роль (переважно з 

суто синтаксичного погляду) в реченні, а також про відчутні історичні зміни в 

цій сфері.  

У найзагальнішому розумінні теоретичні проблеми звертання 

розглядалися в дослідженнях І. Вихованця, П. Дудика, І. Кучеренка, 

А. Мойсієнка, Є. Тимченка, О. Пономарева, В. Юносової, І. Ющука. 

Відкривачами комунікативного підходу у вітчизняній лінгвістиці щодо 

вивчення сфери апеляції були, безперечно, М. Скаб та Л. Корновенко, проте 

помітними акцентами цих досліджень залишаються функціонально-

граматичний бік явища та його суто прагмалінгвістичний аспект. 
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У межах домінальної антропоцентричної парадигми активно 

розробляються також проблеми особливостей апелятивів за різними ознаками: 

семантичною (І. Корольов, В. Мойсеєнко, В. Мусієнко, В. Русанівський, 

О. Тараненко), граматичною (О. Безпояско, І. Вихованець, І. Кучеренко, 

В. Прохоренков, В. Чепель), синтаксичною (В. Бабайцева, О. Бейліна, О. Волох, 

Н. Гуйванюк, Л. Дмитрієва, П. Дудик, М. Кобилянська, А. Мановицька, 

І. Слинько, М. Черемисов, Є. Чернов, І. Яценко). Приділено також увагу 

формам звертання у лінгвістичних виданнях, присвяченим мовному етикету, 

авторами яких є Н. Формановська, Х. Аітова, Л. Балашова, С. Богдан, 

А. Жаркова, Г. Касіян, О. Сереженко, О. Шпить.  

У працях сучасних дослідників аргументується соціальна зумовленість 

апелятива, його комунікативна й культурологічна важливість, необхідність 

поглиблення функціонально-комунікативного підходу до його вивчення.  

Ознайомлення з літературою виявило брак сучасних функціонально-

комунікативних досліджень, присвячених апелятивній сфері. Апелятив як 

явище виходить за суто мовні межі, адже значною тут є роль позамовних 

чинників – не тільки психологічних чи соціальних, а й економічних, 

політичних, ідеологічних. Саме ці його аспекти також не є дослідженими 

належним чином.  

Зазначені обставини, пов’язані з важливістю функціонально-

комунікативного підходу до різнобічного аналізу комунікативних категорій, 

зумовлюють актуальність дисертаційної роботи, яка визначається також 

відсутністю комплексного аналізу апелятивів у сучасній українській мові в 

системі комунікативних та функціонально-семантичних характеристик, 

протиріччями, що існують у їх інтерпретації в дослідженнях з історії 

української мови та сучасної лінгвістики. Кодифікація кличного відмінка як 

провідного виразника апелятивності повністю не зняла проблемних питань, 

пов’язаних з кваліфікацією цього мовного явища. Вони продовжують 

знаходити своє відображення у неоднозначному термінологічному визначенні: 

клична форма, кличний відмінок, вокатив, звертання, апелятив, комунікативне 

звертання, комунікат. У межах дослідження висвітлено різні погляди на 

означену проблему у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. Явище 

апелятивності постійно привертає до себе увагу багатьох дослідників, тому що 

воно відіграє значну роль в організації комунікативної структури речення і, 

ширше, – висловлювання, але одностайності в кваліфікації його основних 

функціональних та семантичних характеристик не спостерігається у зв’язку з 

існуванням певних об’єктивних умов, породжених різноманіттям і 

поліфункціональністю засобів, які виступають у ролі звертання.  

Дисертаційна робота є спробою багатоаспектного аналізу апелятива в 

сучасній українській мові на матеріалі розмовного дискурсу, оскільки саме в 

ньому виформовуються мовні зміни. Залучено розмовний тип мовлення, 

репрезентований художньою літературою, через його показовість для аналізу 

апелятивів у комунікативному ключі, тому що текст дає інформацію про 

учасників комунікативного акту, вписує апеляцію в широкий контекст 

комунікативної ситуації і, хоча й не є спонтанним усним природним 
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мовленням, залишається релевантним матеріалом для дослідження, оскільки 

художня література має міметичну природу; безпосередні фіксації усного 

розмовного мовлення як узвичаєного неконтрольованого узусу; середовище 

мовної комунікації у всесвітній мережі Інтернет через її загальний вплив на 

мовленнєву і мовну динаміку, а також матеріали соціолінгвістичних 

експериментів та опитувань як свідчення мовної рефлексії у сфері 

апелятивності. 

Дослідження побудоване навколо гіпотези, в основі якої знаходяться два 

твердження: 1) припускаємо утвердження вокатива (форма кличного відмінка 

та кодифікована форма, омонімічна до  номінативної форми) як основного 

виразника апелятивності в українській мові в цілому та сучасному розмовному 

дискурсі зокрема; 2) домінування кличного відмінка, чи навпаки, його 

поступання перед номінативом залежить як від власне мовних ознак, так і від 

екстралінгвальних показників. З метою підтвердження цих положень 

використано статистичні підрахунки та методику кореляційного аналізу. 

Мета дослідження полягає в системному багатоаспектному аналізі 

структурно-семантичних, функціональних і комунікативних характеристик 

апелятива у сучасному українському розмовному дискурсі.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- уточнити зміст семантичного простору апелятивності; 

- проаналізувати функціональні можливості апелятивів;  

- охарактеризувати лексичні й граматичні засоби вираження 

апелятивності в сучасному українському розмовному дискурсі; 

- показати зумовленість лексико-семантичних різновидів характеризації 

адресата соціально-комунікативними позиціями комунікантів, умовами 

спілкування; 

- з’ясувати роль апелятивів у формуванні стилістичних відтінків 

висловлювання; 

- з’ясувати причини неадекватності апелятивної форми; 

- дослідити вживання апелятивів у адресатній функції в різних 

комунікативних регістрах розмовного українського дискурсу; 

- відстежити утвердження кличного відмінка в живому мовленні; 

- зафіксувати залежність відмінкової форми апелятива від власне мовних 

та позамовних ознак. 

Об’єктом дослідження є ситуативні мікроконтексти з апелятивним 

ядром, дібрані з текстів розмовного дискурсу (художня література, усне 

мовлення, Інтернет-мережа), та матеріали, отримані в ході анкетування. 

Предмет дослідження – лексико-семантична, формально-граматична 

структура і комунікативна функція апелятивів сучасного українського 

розмовного дискурсу в соціокультурному контексті.  

Методи дослідження. У дисертації використано теоретичні методи 

аналізу, синтезу, дедукції при роботі з поняттями для формування 

методологічних засад дослідження, методи узагальнення і абстрагування, 

аналогії і індукції при вивченні стану дослідження проблеми, дедуктивно-

номологічне пояснення – для встановлення умов і причин функціонування форм 
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апелятива та інтенційне пояснення – для розкриття ілокутивного наміру в 

апелятивному комунікативному акті. У колі загальнонаукових емпіричних 

методів застосовано спостереження – для виділення із мовного масиву тієї чи 

іншої одиниці і включення її в систему – шляхом суцільної вибірки, 

перевірочний експеримент у формі опитування – для перевірки висунутої у 

дослідженні гіпотези, методи статистичних й кількісних підрахунків – для 

встановлення тенденцій у вживанні кличного відмінка. 

Як провідний лінгвістичний метод у дисертації використано 

функціональний метод – для вивчення функцій мовних елементів у їхній 

взаємодії з умовами й завданнями спілкування. Описовий метод застосовано 

для презентації обсягу і характеристики сфери апелятивності з використанням 

прийомів внутрішньої та зовнішньої інтерпретації: внутрішня – передбачає 

класифікацію за певними параметрами – функціонально-семантичним, 

структурно-граматичним, а також застосування корпусного аналізу; зовнішня – 

демонструє зв’язки мовної одиниці з позначуваною нею реалією – адресатом / 

адресантом, стилістичне маркування апелятива, встановлення детермінації між 

формою апелятива і екстралінгвальними чинниками комунікативного акту. Як 

додаткові було залучено наступні типи аналізу: дискурсивний у його соціо-

психологічному та лінгвістичному різновидах – для встановлення 

характеристик і функціональних властивостей апелятива на підставі додаткової 

інформації від його оточення у висловлюванні, інтерпретаційно-текстовий та 

контекстуальний – для встановлення залежності комунікативного 

навантаження апелятива від умов комунікативної ситуації та визначення рівня 

його адекватності з позицій комунікантів. 

Матеріал дослідження. Для аналізу використано ситуативні 

мікроконтексти з апелятивним ядром, виявлені у розмовному дискурсі сучасної 

української мови. Картотека ілюстративного матеріалу становить: 3890 

мікроконтекстів з апелятивним ядром з художньої літератури, 532 фіксації 

апелятивних комунікативних актів усного розмовного мовлення (побутове 

мовлення, телевізійні шоу), 700 апелятивних одиниць з діалогічного Інтернет-

спілкування, фактичний матеріал, отриманий у ході анкетування (75 

респондентів); за потреби залучено також факти розмовного мовлення з 

українського телепроекту «Країна У», «Одного разу під Полтавою», матеріали 

Національного корпусу української мови. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше 

проаналізовано семантичні, функціональні й комунікативні особливості 

апелятива сучасної української мови на матеріалі розмовного дискурсу. 

Поточнено перелік функцій апелятива і встановлено їх синкретичний характер; 

виділено домінальні лексико-граматичні типи апелятивів у розмовному 

дискурсі; експериментально підтверджено провідний статус кличного відмінка 

у сфері апелятивності; статистично встановлено кореляцію відмінкової форми з 

мовними і позамовними чинниками; залучено до наукового обігу новий 

різножанровий матеріал; запропоновано методику статистичної верифікації 

укорінення кличного відмінка у розмовному мовленні. 
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Теоретична значущість дослідження полягає у подальшій розбудові 

концепції апелятивності у річищі функціонально-комунікативної парадигми; у 

виділенні двох рівнів апелятивності (маркована апелятивність та неакцентована 

форма вираження апеляції) залежно від характеру її специфікації; у розвитку 

питань умов адекватності апелятива; у встановленні єдності когнітивних 

моделей апелятива у структурі висловлювання і вокативного речення; у 

визначенні синкретичного характеру функцій апелятива і залежності їх 

актуалізації від комунікативної ситуації; у розробці методики статистичного 

аналізу залежностей мовленнєвого явища від тестованих чинників, яка може 

бути застосована при дослідженні дискурсивних одиниць різного рівня. 

Дослідження робить певний внесок у подальше вивчення функціональних 

особливостей української мови з точки зору прагматичного використання 

мовних одиниць. 

Наукові результати можуть бути узагальнені у таких положеннях, що 

виносяться на захист: 

1. Апелятив – частина акту мовлення або окремий акт мовлення, який 

набуває всіх ознак комунікативного акту: локуції, яка ґрунтується на 

проголошеній мовцем пропозиції (референція і предикація), ілокуції (намір 

мовця) та перлокутивного ефекту в ситуації безпосереднього спілкування зі 

слухачем.  

2. Мовні одиниці апелятивного типу в сучасному українському 

розмовному дискурсі характеризуються широким різноманіттям форм 

вираження, вибір яких залежить від прагматичних параметрів комунікативної 

ситуації. 

3. Сфера апелятивності відзначається активною функціональною 

динамікою і варіативністю, демонструючи очевидність історичної динаміки 

апелятива у системі української мови. 

4. Апелятиви беруть участь у процесі регулювання розмовного дискурсу, 

виконуючи вокативну, фатичну, ідентифікаційну, кваліфікативну, емотивну, 

етикетну функції в процесі комунікації. Специфічною властивістю апелятивів є 

синкретизм функціональних значень. Конфігурація функцій у висловлюванні 

зумовлена його комунікативним завданням та умовами комунікативної 

ситуації. 

5. У свідомості носіїв української мови, що підтверджено 

експериментально, утверджується провідна роль кличного відмінка (вокатива) 

як граматичного виразника апелятивності. 

6. Апелятив як мовленнєва одиниця та мовний феномен виявляє 

залежність від власне лінгвальних (структурна ознака та позиція в реченні) та 

позамовних чинників (ситуативний контекст та гендерна, територіальна, вікова 

ознаки) з різним ступенем інтенсивності.  

7. Апелятиви – соціально залежні феномени. Неадекватність апелятивних 

форм викликана передусім невідповідністю очікуванням адресата.  

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати, а також 

введений до наукового обігу значний фактичний матеріал можуть бути 

використані під час написання навчальних посібників, при підготовці 
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рекомендацій та довідників з культури мовлення, у редакторській справі, а 

також у процесі викладання курсу сучасної української мови у вищому 

навчальному закладі, читанні спецкурсів зі стилістики та культури мовлення, 

теорії і практики комунікації. 

Апробація роботи. Дисертацію обговорено на засіданні кафедри 

української філології та славістики Київського національного лінгвістичного 

університету. Результати дослідження було викладено в доповідях на наукових 

семінарах кафедри російської та української мов Київського національного 

лінгвістичного університету. Основні теоретичні й найвагоміші практичні 

положення роботи виголошувалися у формі доповідей та повідомлень на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, серед яких: «Україна і 

світ: діалог мов та культур» (Київ, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017), «Лінгвалізація 

світу» (Черкаси, 2014, 2016), «М. Ю. Лермонтов і його літературна спадщина» 

(Черкаси, 2014), «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 

2014), «Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика» (Київ, 

2014), «Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної» (Черкаси, 

2015), «Актуальні проблеми семантичних досліджень. Семантика мовних 

одиниць (на матеріалі української та російської мов)» (Харків, 2016), 

«Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях 

молодих учених» (Черкаси, 2016), CIS International Symposium on Language, 

Linguistics, History, Literature and Education (США, 2016).  

Публікації. Проблематику, теоретичні і практичні результати 

дисертаційної праці висвітлено у десяти публікаціях, серед яких п’ять статей 

надруковано в наукових виданнях, затверджених ДАК України як фахові. Із 

зазначеного переліку дві публікації входять до наукометричної бази «Index 

Copernicus»; одна стаття опублікована в іноземному фаховому збірнику. Усі 

публікації підготовлені автором одноосібно. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

з висновками до кожного з них, загальних висновків, чотирьох додатків, списку 

літератури (220 позицій) і списку джерел фактичного матеріалу (52 позиції). 

Дисертація містить одну схему та один малюнок, 10 таблиць та 28 діаграм. 

Загальний обсяг роботи складає 195 сторінок (9 авторських аркушів). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність, наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення дисертації, окреслено її місце серед інших праць з 

проблеми, сформульовано мету дослідження та завдання, розв’язані в ході 

роботи, визначено об’єкт та предмет дисертаційного дослідження, 

охарактеризовано його джерельну базу та використані методи аналізу 

фактичного матеріалу.   

У першому розділі «Концепції апелятивності у мовознавстві» зроблено 

огляд різних точок зору як вітчизняних, так і зарубіжних науковців на 

проблему статусу й функціонування апелятива. В мовознавчій традиції різні 

аспекти цієї мовної одиниці у різні періоди розвитку лінгвістичної думки 
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ставали пріоритетними, відображаючи певні сторони відповідних наукових 

концепцій, що знайшло своє вираження в неоднозначному термінологічному 

визначенні. 

У межах описового підходу, котрий орієнтується на встановлення 

співвідношення лінгвістичних феноменів і мовних одиниць, основним 

виразником апеляції визначається кличний відмінок, що є об’єктом морфології 

та синтаксису, інші аспекти сфери апеляції не розглядалися. 

З утвердженням структурного підходу апелятивні конструкції 

розглядаються з точки зору їх складників, можливих форм. Сам апелятив у 

рамках цієї традиції постає як явище виключно граматичного порядку, і навіть 

вужче – лише як факт синтаксису. У руслі структурного підходу український 

учений І. Кучеренко активно розвиває логіко-граматичний напрям. 

Досліджується питання зв’язку звертання з реченням, до структури якого воно 

входить. Цілком правомірним є визнання звертання згорнутим 

висловлюванням, яке в свою чергу має потенційну предикативність. 

Когнітивний аспект звернений передусім до питань способу і характеру 

номінації адресата залежно від оцінки його місця у соціумі: апелятиви реагують 

на зміни у позамовній дійсності і є в певному сенсі відображенням соціальної 

динаміки. Поняття апелятива (звертання) посідає важливе місце у висвітленні 

проблеми поведінки в дослідженнях з етикету. 

Методологічно плідність для встановлення співвідношення між 

поняттями апелятив та вокатив виявляє функціональний підхід, який зосереджує 

увагу на способах презентації граматичної категорії, значення. Саме у межах 

цього підходу чітко усвідомлюється необхідність розглядати апелятив у межах 

висловлювання (вужче – речення), відповідно у синтаксисі розвивається і 

погляд на вокатив як особливий різновид члена речення, здійснюється спроба 

визначення типу зв’язку між формами вокатива і присудка, які поєднуються 

співвідносним зв’язком (головна ознака – співвідносність граматичних форм).  

Аналіз розвитку лінгвістичної думки продемонстрував плідність 

функціонально-комунікативного підходу при інтерпретації цього явища, 

оскільки його релевантні ознаки виявляються у комунікативних ситуаціях 

розмовного дискурсу.  

Як елемент комунікативної ситуації апелятив має ознаки, спільні з 

висловлюванням: референтність (співвіднесеність із дійсністю: номінація 

реального адресата відповідними засобами), імпліцитну предикативність, 

модальність (ставлення мовця до повідомлюваного: вираження оцінки 

адресата), власне текстові ознаки (сукупність елементів, що вказують на зв’язок 

апелятива із ширшим комунікативним тлом).  

Будь-яка апелятивна одиниця представляє пропозицію номінативного 

типу: «Ти – N». Більше того, на неї можуть нашаровуватись пропозиції, 

зрозумілі з контексту, інтонації. Див.: Ви поцілили мені у самісіньке серце, Яшо. 

Славнозвісний французький шарм, вишуканість та ще й на додаток до щирої 

української душі. Про такого чоловіка кожна жінка може хіба що мріяти! 

Важко сказати, кого б ви не змогли полонити! Іро?! (Х-фактор, сезон 3, 2012).  
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В комунікативній ситуації обговорення виступу учасника у репліці 

ведучої наявний лише апелятив, без подальшого декодування, проте в імліциті, 

завдяки зрозумілості контексту ситуації для всіх її учасників, на номінативну 

пропозицію: «Ти – Іра» нашаровується пропозиція «Іра – говорити», ілокутивна 

мета – примусити адресата зреагувати.  

Таким чином, апелятив кваліфікуємо як частину або окремий акт 

мовлення, що складається з проголошеної мовцем пропозиції в ситуації 

безпосереднього спілкування зі слухачем, ілокуції та перлокуції. 

У роботі аргументовано доцільність розрізнення таких понять: апеляція – 

апелятивність (категорія апелятивності) –  апелятив – сфера апелятивності – 

вокатив. Апеляція – це загальна облігаторна зверненість мовлення до адресата, 

яка може і не мати спеціальних показників; апелятивність – властивість 

мовних засобів маркувати ситуацію звертання, яка формує категорію 

апелятивності (регулятор виявів апеляції у відповідності до мети і умов 

комунікації); апелятивна сфера – сукупність мовних одиниць різних ярусів, 

використовуваних мовцями для виконання спеціального комунікативного 

завдання – встановити, підтримувати та регулювати мовленнєвий контакт між 

учасниками спілкування; головним структурним елементом апелятивної сфери 

виступає апелятив – спеціалізована мовна структура, складовий елемент 

комунікативного акту, який називає чи вказує на адресата, служить для 

встановлення контакту та виконує вокативну, ідентифікаційну, кваліфікативну, 

фатичну, емотивну, етикетну функції в процесі комунікації; вокатив – провідна 

для української мови форма апелятивності, виражена кличним відмінком або 

омонімічною до нього кодифікованою номінативною формою. 

Важливою складовою цього розділу є побудова й опис методології 

дослідження.  

У другому розділі «Сфера апелятивності в українській мові» 

представлено процес формування апелятивної сфери української мови, 

розглянуто семантичну структуру мовних одиниць вокативного типу, типові 

граматичні засоби оформлення апелятивності в сучасній українській мові (з 

посиленою увагою до проблемних правописних питань) та її функціональну 

реалізацію у діалогічних мікроконтекстах.  

В ході дослідження було встановлено, що з лексико-семантичного 

погляду апелятивна сфера української мови включає чотири групи, які 

нерівномірно представлені в розмовному дискурсі. Їх можна представити 

системно через опозиції: [(люди : тварини) : предмети] : сакральні феномени. 

1. Звертання до людини, що домінують у сучасному розмовному 

дискурсі. Антропоніми: Марусю, Миколо; Лідіє Андріївно, Миколо Петровичу; 

Петровичу, Яківно; Григорів, Князевич; номінації демографічного: юначе, 

хлопче, молодий чоловіче та родинного типу: мамо, тату, брате, сестро, 

бабцю, дідусю; вторинні родинні номінації: тітко, дядьку, брате, діду (при 

апеляції не до родича); загальні назви, що маркують учасників комунікативної 

ситуації як членів соціуму: товаришу, друже та субординативного типу: 

начальнику, майоре, капітане; інтимні апелятиви: котику, зайчику, крихітко; 
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фамільярні звертання: бабоньки, браток, дєвочкі, друзяко та номінації, 

виражені згрубілими і вульгарними вокативами: падлюко, сучий ти сину. 

2. Апелятиви сакральної сфери – явище інтимного характеру і з цієї 

причини не може бути широко фіксованим: Боже, Господи.  

3. Апелятиви, що використовуються при звертанні до тварин / птахів 

зумовлені спеціально-професійною сферою та домашнім вжитком: коню, 

зозулько, Кудлаю, Кудлатику. 

4. Звертання до неістот виявляються у фольклорі та поезії, які не 

представляють розмовний дискурс. Тут фіксуємо абстрактні поняття: часе, 

радосте; явища природи, космоніми та фітонімічні номінації: О небо!, старі 

дуби, дощику; географічні об’єкти: Румуніє, давній Чигирине, річенько, краю, 

місто; предмети: скрипко Страдиварі, очі, зуби, брови. 

З огляду на семантичні особливості апелятива (адресації – номінації, 

вокативності й спонукальності), а також на його призначення в процесі 

комунікації (апеляції, встановлення контакту, спонукання, соціальної 

регуляції), у науковій літературі визначено основні функції звертання: 

вокативна, фатична, кваліфікативна, ідентифікаційна, емотивна функції. У 

роботі доведено правомірність виокремлення етикетної функції, яка поки що не 

знайшла достатнього висвітлення у науковій літературі. 

Функції апелятива реалізуються радше в комплексі, але залежно від 

контексту, особливостей синтаксичної побудови висловлювання, його 

структури одна з них обіймає домінантну позицію, а інші присутні в імпліциті. 
Така комунікативна поліфункціональність призводить до виникнення 

варіативних комбінацій зазначених функцій. Встановлено, що всі функції 

реалізуються у відношенні мовець – адресат, виявляючи при цьому деяку 

асиметрію. Ідентифікуюча функція тяжіє до поля адресатності (покликана 

об’єктивно найменувати особу); кваліфікаційна й емотивна – до поля мовця 

(характеристика адресата відбувається з позиції мовця, тим самим на першому 

плані знаходиться не основне значення лексеми, а те, що вкладається в неї при 

адресації), а фатична реалізується на межі між ними.  

Опис мовних засобів апеляції та аналіз фактичного матеріалу дають 

підстави стверджувати, що суперечності інтерпретації цієї важливої сфери мови 

зумовлені передусім недостатнім врахуванням комунікативної специфіки 

грамем, що її презентують, а також попередньою відсутністю їхнього повного 

опису. Хитання у формах іменників чоловічого роду другої відміни, прізвищ, 

сполучень з кількох звертань, зафіксовані у «Правописі», потребують вивчення 

узусу для виявлення тенденцій розвитку мови і укорінення форм апелятивності. 

Третій розділ «Функціонально-стилістичні особливості апелятивів у 

розмовному дискурсі» присвячений вивченню апелятивних одиниць, які 

регулюють процес взаємодії актантів комунікативної ситуації, що дало 

можливість оцінити форми апелятива через комунікативну ситуацію в цілому 

та її відповідність сучасній правописній нормі зокрема, а також встановити 

причини відхилення від неї.  

Валідність отриманих показників підтверджено через розрахунок 

достатнього обсягу вибірки, який здійснено за формулою:  
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 =   
де  – відносна похибка, а m – 

кількість вживань одиниці. 

 

Встановлення відносної похибки дає розуміння того, а) скільки випадків 

вживання досліджуваної одиниці повинно бути в розпорядженні дослідника та 

б) з якою відносною похибкою буде обчислено статистичні дані. Так, дві 

репрезентативні вибірки (Інтернет спілкування й анкетування) мають 

абсолютний показник вірогідності, а найчисельніша вибірка з художньої 

літератури має похибку у 3%, що для наукових статистичних досліджень є у 

межах прийнятної норми.  

Загальні закономірності вживання апелятивів демонструють переважання 

прескриптивних форм вокатива і омонімічних до номінатива, який, будучи 

зумовленим внутрішньомовними чинниками (неможливість утворити 

відповідну форму), розглядається як варіант вокатива в усвідомленні узусної 

традиції носіями української мови (див. табл. 1).  

 
Апелятивні підгрупи Вибірки 

  Художня 

літратура 

Інтернет 

спілкування 

Анкетування 

1 паспортне ім’я 92% 34% 63% 

2 коротке ім’я 73% 31% 40% 

3 меліоративне ім’я 85% 52% 51% 

4 згрубіле ім’я 78% 25% 43% 

5 ім’я по батькові 98% 80% 51% 

6 по батькові 97% – 38%  

7 прізвище 100% 100% 100% 

8 ім’я та прізвище  50% –   –  

9 ім’я, по батькові та прізвище 37% –  –  

10 звертання змішаного типу 

(типу: пані Олено) 

86% 82% 65% 

11 прізвисько 100% –  29% 

1 родинного типу 76% –  59% 

2 вторинні родинні номіннації 91% 60% 87%  

3 демографічного типу 85% 60% 89%  

4 субординативного типу 83% 50% –  

5 учасники як члени соціуму 85% 92% 78% 

6 метафоризовані номінації 77% 77% 78% 

7 згрубілі та фамільярні звертання 59% 100% –  
Таблиця 1 

 

Сучасний розмовний дискурс засвідчує усталену традицію формування 

апелятивної сфери. Так, для всіх репрезентативних вибірок були характерними 

граматично правильно оформлені апеляції, виражені власними назвами 

(різними формами імені: паспортне, меліоративне, коротке, ім’я, по батькові) та 

загальними назвами, що представлені лексико-семантичними типами: родинні 
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номінації, вторинні родинні номінації, номінації демографічного типу, 

номінації учасників як членів соціуму, інтимні номінації. 

З метою обчислення критерію вірогідності залежності ознаки 

відмінкового показника (Х) та ознак показників структурних і соціо-

комунікативних характеристик апелятива (У) застосовано кореляційний аналіз. 

Розрахунок сили залежності ознаки Х від У здійснюється за формулою: 

 

 

де r – відносна похибка 

залежності ознаки Х від У, а n 

– кількість вживань одиниці 

 

Під час оцінки сили зв’язку коефіцієнтів кореляції використовується 

шкала Чеддока:  

 
Значення Інтерпретація 

від 0 до 0,3  дуже слабка 

від 0,3 до 0,5  слабка 

від 0,5 до 0,7  середня 

від 0,7 до 0,9  висока 

від 0,9 до 1  дуже висока 

Таблиця 2 

 

Нормативність відмінкового показника апелятива (представлена власне 

вокативом та його кодифікованою формою, омонімічною до номінатива) 

виявляє наступні кореляційні залежності від:  

 
Ознаки Вибірки 

 Художній 

дискурс 

Інтернет 

дискурс 

Анкетування 

Структурної ознаки 42% 69% 66% 

Ознаки позиції в реченні 11% 55%  

Ознаки ситуативного контексту 1% 33% 84% 

Гендерної ознаки автора  18% 

Гендерної ознаки персонажа 16% 

Територіальної ознаки 35%   

Таблиця 3 

 

Специфіка кожної визначеної нами мовної та позамовної ознаки впливає 

на відмінковий показник з різним ступенем інтенсивності. Найбільшу вагу має 

структурна ознака (поширеність / непоширеність), яка послідовно представлена 

високим показником у всіх вибірках. Так само значний вплив має стильова 

характеристика, зумовлена контекстом (гонорифічний / нейтрально-дружній / 

фамільярний): 33% кореляції в Інтернет дискурсі та 84% в анкетних матеріалах 

– слабка кореляція у художньому дискурсі зумовлена, швидше за все, 

коректурою. Суттєвим чинником є і гендерна ознака (продуцентом 

висловлювання виступає чоловік / жінка): 64% кореляції в Інтернет дискурсі та 

93% в анкетних матеріалах; цікаво, що у художньому дискурсі вона хоч і 

http://exceltip.ru/wp-content/uploads/2013/08/66-3-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.png
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менша, але послідовно і майже однаково представлена і щодо авторів, і щодо 

персонажів, що додатково засвідчує релевантність ознаки при апеляції. 

Показовою є і ознака позиції в реченні (початкова, серединна чи кінцева), яка 

виявилась у високому рівні кореляції (55%) в Інтернет дискурсі, нижчий 

показник у художньому дискурсі вбачаємо у коректурі. Вплив територіальної 

ознаки (35% кореляції) було встановлено на матеріалі художнього дискурсу 

(місце походження та проживання автора), але, як показують спостереження, 

висновки можна поширити і на усне мовлення.  

У нашому дослідженні при вивченні питання адекватності / 

неадекватності апелятивної номінації обґрунтовано його безпосередню 

залежність від інтерпретації системи координат адресант – адресат. Було 

встановлено такі причини виникнення комунікативних невдач при 

використанні засобів апеляції:  

- недостатня компетенція мовця (незнання, як правильно звернутися): 

…на порозі стояв його «зятьок»: – Папа, радісно кинувся йому на шию той. – 

Я тобі не «папа»! – буркнув Варфоломійович. – Батьку! – поміняв тональність 

зять (М. Гримич);  

- різновекторна оцінка мовцем і адресатом апелятивної номінації: 

Маріє… чи можна Маша? – Краще Марія. У нас Машами називають свиней чи 

корів. – У її голосі прозвучав легкий докір, тож Князевич удруге відчув себе 

мимоволі винуватим (А. Кокотюха);  

- свідоме вживання форми звертання, неадекватної певній 

комунікативній ситуації: Пішов нафік, ментяра! – Ось, добродію, ви 

отримаєте ще два роки за образу особистості (З. Филипчук);  

- амбівалентність апелятива: Послухайте, о …! Ви, товариш, здається, 

місцевий?.. – звернувся він до мене після паузи, вочевидь, викликаної 

переживанням не тільки мого запитання. – Гусак свині не товариш, – відповів 

я цілком дружнім тоном, стараючись, аби в ложку потрапляло порівну 

варення й каші (О. Вільчинський);  

- відверта негативність апелятивної одиниці: І, до решти, як ти смієш, 

селючко невмивана, промовляти своїм паскудним язиком його ім’я? (Д. Корній);  

- неприйнятність певних форм апелятивності адресатом, зумовлена 

особистими вподобаннями, серед них: зменшувально-пестливі імена (Валюшка, 

Ілонуся), згрубілі імена (Саньок, Вадік, Ромка, Петько, Янка), рідше прізвища 

(Горбенко, Онисько), повні паспортні імена (Ірино, Асія), зрусифіковані форми 

імен (Сірьожа);  

- елімінація гендерного чинника оцінних звертань: звертання типу 

Льолік, Свєтік, Ленок, Нінок, Яней (від Яна), мужик, браток, бро (до жінки). 

Отже, неадекватність апелятива зумовлена, перш за все, невідповідністю 

очікуванням адресата, проте вони провокуються здебільшого мовцем. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі проведено багатоаспектний аналіз сфери 

апелятивності в українській мові, який дав змогу виявити структурно-
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граматичні, семантичні, комунікативно-прагматичні особливості 

функціонування апелятивів у сучасному  розмовному дискурсі. Дослідження 

апелятивної сфери сучасного українського розмовного дискурсу побудоване 

навколо гіпотези щодо утвердження кличного відмінка у розмовному мовленні 

та залежності його вживання від мовних і позамовних чинників.  

Матеріалом для вивчення стану апелятивної сфери в сучасній українській 

мові було обрано розмовний дискурс, представлений у ситуативних 

мікроконтекстах з апелятивним ядром. В цілому залучена до аналізу кількість 

зафіксованих висловлювань складає три вибірки загальним обсягом 4590 

мікроконтекстів та 3859 реакцій респондентів. Статистично доведено валідність 

вибірок та їх релевантність. 

Аргументовано доречність і плідність функціонально-комунікативного 

підходу до вивчення сфери апелятивності в розмовному дискурсі, оскільки 

вона, по-перше, є сильним маркером розмовного дискурсу, а по-друге, 

важливим чинником успішності комунікативної ситуації. Показано, що в межах 

функціонально-комунікативного підходу доцільно розрізняти поняття апеляції 

як облігаторної властивості мовлення, категорії апелятивності як фіксатора 

зверненості до адресата та апелятива – окремого акту мовлення (або його 

частини), який складається з проголошеної мовцем пропозиції в ситуації 

безпосереднього спілкування зі слухачем, має визначену ілокутивну мету та 

відповідний перлокутивний ефект. При розумінні мови як засобу спілкування, 

що спрямований на досягнення певної мети, сам апелятив – один із можливих 

складників мовного акту у ставленні до його мети. 

Апелятив є основним вербальним способом вираження адресатності. Він 

виступає засобом номінації адресата, управління комунікативною ситуацією, 

експлікації емотивних конотацій цілого висловлювання, маркування ставлення 

одного комуніканта до іншого. Беручи участь у процесі регулювання 

розмовного дискурсу, апелятиви виконують вокативну, фатичну, 

ідентифікаційну, кваліфікативну, емотивну, а також доведену нами  етикетну 

функції в процесі комунікації. Комунікативна поліфункціональність є 

специфічною властивістю апелятивів, яка визначається конкретною 

комунікативною ситуацією, що призводить до виникнення варіативних 

комбінацій зазначених функцій – синкретизму. 

Граматичні типи апелятивів представлені іменниками, ад’єктонімами, 

займенниками, вигуками, які, з синтаксичного боку, можуть бути включені у 

речення з предметним змістом або складати окреме вокативне речення. У 

роботі проводиться думка, що апелятив, включений у речення, має всї ознаки 

вокативного речення: він характеризується власною пропозицією (референція – 

вибір номінації, предикація – приписування суб’єкту ознаки «Ти – N»), 

імпліцитною модальністю. 

Морфологічно іменникова форма апелятива в українському розмовному 

дискурсі виявляється у чотирьохкомпонентній структурі: вокатив (кличний 

відмінок) – вокатив (кодифікована омонімічна до номінатива форма) – 

номінатив  – новий російський вокатив.  
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Мовні одиниці апелятивного типу в сучасному українському розмовному 

дискурсі характеризуються широким різноманіттям, маніфестуючи більшою 

або меншою мірою всі складники апелятивної сфери української мови в ії 

функціональній та історичній динаміці. 

У ході дослідження було встановлено, що з лексико-семантичного 

погляду апелятиви української мови розподіляються між чотирма широкими, 

проте нерівноважними групами: звертання до людини; апелятиви сакральної 

сфери; апелятиви, що використовуються при звертанні до тварин / птахів; 

звертання до неістот. Проте у сучасному розмовному дискурсі домінують 

звертання до людини: апелятиви сакральної сфери зафіксовані у кодифікованих 

релігійних текстах, у розмовному мовленні входять у сферу закритої 

комунікації; звертання до неістот виявляються у фольклорі та поезії, які не 

представляють розмовний дискурс; а апеляції до тварин зумовлені спеціально-

професійною сферою та домашнім вжитком. Лише у звертаннях до людини 

знаходить вияв повний набір усіх компонентів комунікативної ситуації. 

Спеціалізовані лексико-семантичні типи апелятивів, поширені у 

розмовному дискурсі, представляють: власні імена (паспортне ім’я; коротке 

ім’я; зменшувально-пестливе ім’я; згрубіле ім’я; ім’я та по батькові; по 

батькові; прізвище; ім’я та прізвище; прізвище, ім’я та по батькові; прізвисько) 

– 2374 фіксації (сумарний показник вибірок з художньої літератури та Інтернет 

дискурсу) та загальні назви (демографічного типу, родинного типу, вторинні 

родинні номінації, субординативного типу, номінації адресата як члена 

соціуму, інтимні апелятиви, фамільярні / грубі звертання) – 2000 фіксацій 

(сумарний показник вибірок з художньої літератури та Інтернет дискурсу).  

У розмовному дискурсі української мови апелятивні одиниці 

відображають як універсальні риси, так і національно-культурні особливості 

функціонування. Національно-культурна специфіка українських апелятивів 

зумовлена насамперед життєвістю спеціалізованої форми вокатива, схильністю 

розмовного дискурсу до меліоративних одиниць, недостатнім узвичаєнням 

етикетних форм звертання до незнайомців, широкою метонімізацією родинних 

назв, метафористичністю апелятивів у інтимній комунікації.  

Апелятив як мовленнєва одиниця та мовний феномен виявляє залежність 

від власне лінгвальних та екстралінгвальних чинників з різним ступенем 

інтенсивності. Оцінка сили зв’язку коефіцієнтів кореляції визначена за шкалою 

Чеддока. Найбільший вплив на відмінковий показник мають структурна ознака 

(59% залежності) та гендерна характеристика автора (58% залежності). 

Середньою інтенсивністю відзначаються ознаки ситуативного контексту (39% 

залежності), позиції в реченні (22% залежності) та територіальна ознака (35% 

залежності). Вікова ознака виявляє найнижчий рівень впливу на відмінковий 

показник (тяжіє до 0%).  

Апелятиви працюють на межі між мовцем та адресатом, формуючи 

категорію адекватності / неадекватності апелятива. Неадекватність апелятивів 

викликана невідповідністю очікуванням адресата, яка зумовлена: 

1) недостатньою компетенцією мовця (як фоновою, так і специфічною); 
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2) використанням амбівалентних апелятивів, 3) суб’єктивними преференціями 

адресата; 4) зумисною негативною інтенцією мовця. 

Досліджений матеріал підтверджує  нашу гіпотезу щодо утвердження у 

свідомості носіїв української мови провідної ролі кличного відмінка як 

граматичного виразника апеляції. Узагальнений середній нормативний 

відмінковий показник за всіма репрезентативними вибірками складає 59% – 

показник демонструє сумарне значення вживання власне вокатива та 

кодифікованої омонімічної до номінативної форми. Серед них чітке 

домінування вокатива демонструють такі лексико-семантичні підгрупи: 

паспортні імена – 63%, меліоративні імена – 63%, прізвища – 100%, імена по 

батькові – 76%, звертання змішаного типу – 78%, вторинні родинні номінації – 

79%, інтимні номінації – 77%, фамільярні звертання – 53%, апелятиви 

демографічного типу – 78% та апелятиви, що маркують учасників як членів 

соціуму – 85%. 

Разом з тим на функціонування кодифікованих норм здійснює 

деструктивний вплив дискурс Інтернету та іноземні мови – російська  мова 

(поширення нового російського вокатива) та англійська (іншомовна стилізація 

імен). 

Подальші перспективи дослідження сфери апелятивності в українському 

розмовному дискурсі вбачаємо у простеженні використання граматично 

правильних форм апеляції на пізнішому хронологічному зрізі – через 3 – 5 

років з огляду на встановлену тенденцію до утвердження кличного відмінка в 

українському мовленні. 
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українському розмовному дискурсі. – Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2017. 

 

У дисертаційній роботі проведено багатоаспектний аналіз семантичних, 

функціональних і комунікативних характеристик апелятива, який дозволив 
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виявити структурно-граматичні, семантичні, комунікативно-прагматичні 

особливості його функціонування в сучасному українському розмовному 

дискурсі. У дослідженні використовується термін комунікативної лінгвістики – 

апелятив, який розглядається у роботі через співвідношення категорій: апеляція 

– апелятивність – апелятивна сфера – апелятив – вокатив. Обґрунтовується теза 

про те, що у структурі комунікативної ситуації на рівні дискурсу апелятив 

наділений такою важливою ознакою як синкретизм його функцій, їх 

взаємодетермінованість і взаємопроникність.  

Основна увага звернена на функціонування кличного відмінка в 

українському розмовному дискурсі. У роботі підтверджено гіпотезу щодо: 

1) утвердження в сучасному українському розмовному дискурсі вокатива 

(іменник у формі кличного відмінка та кодифікована форма номінатива в 

апелятивній функції) як основного виразника апелятивності  – аналіз матеріалу 

засвідчує 59% нормативних форм; 2) залежності вибору прескриптивної форми 

як  від власне мовних чинників, так і від екстралінгвістичних показників – 

найбільший вплив мають структурна ознака апелятива, закон дії мовної аналогії 

та гендерна маркованість апелятивного висловлювання. 

 

Ключові слова: апелятивність, категорія  апелятивності, апелятивна 

сфера, апелятив, вокатив, кличний відмінок, розмовний дискурс,  

комунікативний акт, комунікативна ситуація, мовець, адресат. 
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Бойко И. А. Функциональная сфера апеллятивности в современном 

украинском разговорном дискурсе. – Рукопись. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

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

 

В диссертационной работе осуществлен многоаспектный анализ 

семантических, функциональных и коммуникативных характеристик 

апеллятива в современном украинском языке, который позволил определить 

структурно-грамматические, семантические, коммуникативно-прагматические 

особенности его функционирования в разговорном дискурсе. В исследовании 

используется термин коммуникативной лингвистики – апеллятив, который 

рассматривается в работе в соотношении категорий: апелляция – 

апеллятивность – апеллятивная сфера – апеллятив – вокатив. Обосновывается 

синкретизм функций апеллятива в структуре коммуникативной ситуации на 

уровне дискурса, их взаимопроникновение и взаимодетерминированность.  

В работе рассматривается проблема функционирования звательного 

падежа в украинском разговорном дискурсе. В результате исследования 

подтверждена исходная гипотеза относительно: 1) утверждения в современном 

украинском разговорном дискурсе вокатива как основного средства выражения 
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апеллятивности – анализ материала демонстрирует 59% прескриптивных 

единиц; 2) обусловленности доминирования звательного падежа как собственно 

языковыми факторами, так и экстралингвистическими показателями – наиболее 

существенное влияние имеют структурный признак апеллятива, закон действия 

языковой аналогии и гендерная маркированность апеллятивного высказывания. 

 

Ключевые слова: апеллятивность, категория апеллятивности, 

апеллятивная сфера, апеллятив, вокатив, звательный падеж, разговорный 

дискурс, коммуникативный акт, коммуникативная ситуация, говорящий, 

адресат. 

 

ABSTRACT 

 

Boiko I. O. Functional Appellative Sphere of a Modern Ukrainian 

Colloquial Discourse. – Manuscript. 

 

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philological Sciences. 

Specialty 10.02.01 – Ukrainian Language. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017.  

 

The thesis has fulfilled a complex study of semantic, functional and 

communicative features of the appellative means in the modern Ukrainian language. 

Such approach has detected structural, grammatical, semantical, communicative and 

pragmatic features of its functioning in colloquial discourse.  

The research work deals also with the problem of the vocative case in 

Ukrainian language. The vocative case is the case used for a noun identifying the 

person (animal, object etc.) being addressed and / or occasionally the determiners of 

that noun. For a long time in linguistics the question about the role, character and 

functional characteristics of the vocative case was controversial one. There is no 

single definition of the term: vocative, vocative case, vocative form, appellative, 

communicative appellative, communicant. Traditional view on vocative as a form for 

a long time excluded it from special studies of Ukrainian case paradigm. As it was 

shown there is no complex research, which concerns the vocative case at the present 

scientific stage. 

The analysis of the representation of appeal in different micro contexts in the 

Ukrainian language (from the point of view of system addresser – addressee) allowed 

to construct the typology of vocatives and to outline the circle of their functions. 

According to communicative approach: appellative means – specialized forms, 

language means, which are used to bind, maintain and regulate the speech contact, 

which are carrying out vocative, phatic, identifying, ranking, emotive and etiquette 

functions in the process of communication.  

The author tries to analyze this phenomenon through the light of its main and 

minor functions. In this work was suggested the functional typology of appellatives, 

which are expressed by the form of the vocative case, based on the feature of 

addressee. The attention was also paid to the question of functional syncretism as an 
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important feature of appellative means. All functions have their realization in a 

complex: depending on the context, syntactic construction of expression and its 

structure one of them becomes the dominant and all others are implicitly present. 

The base of investigation is two-component hypothesis: 1) approval of the 

vocative (noun in form of the vocative case and the codified form of the nominative 

case in the appellate function) as the main appellative exponent of Ukrainian 

language in general and of the modern colloquial discourse in particular; 

2) domination of the vocative case or vice versa – nominative one, depends not only 

on the language features, but also on extra linguistic factors. 

In the study this hypothesis was proved. According to this, (1) the source 

analysis is showing the movement to the approval of the vocative as the main 

appellative exponent in a modern Ukrainian colloquial discourse – 59%; (2) the exact 

speaker’s choice of some appellative means is determined not only by the language 

features, but also by extra linguistic ones. The highest influence on the normative 

index of case have structural appelative’s feature, the principle of language analogy 

and gender features. 

Scientific significance based on specification of appellative functions and was 

established theirs syncretism. The leading status of vocative case in appellative 

sphere was experimentally confirmed; was statistically defined the dependence of 

grammatical appelative form on language and extra-linguistic factors. The research 

introduced the method of statistical verification of vocative case rooting in colloquial 

discourse by usage of different genres material.  

Thesis have the practical value. Results can be used for recommendations and 

reference books, while editing work or publishing student’s books. It can be helpful 

while teaching such courses as: modern Ukrainian language, Style and culture of 

speech, Theory and practice of communication. 

 

Key words: appellation, category of appellation, appellative sphere, 

appellative means, vocative, vocative case, colloquial discourse, communicative act, 

communicative situation, speaker, addressee. 


