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ВІДГУК
офіційного опонента, доктора філологічних наук, професора, члена- 

кореспондента НАН України А.П. Загнітка на дисертацію
Ясакової Наталії Юріївни „КАТЕГОРІЯ ПЕРСОНАЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ” (Київ, 2017. -  457 с. дис.; 
основний корпус 365 с.; автореферат: Київ, 2017. -  34 с.), подану до захисту 

у спеціалізованій вченій раді Д.26.172.01 в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеня

доктора філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова (035 -  філологія)

Аналізована в дисертації проблема є фундаментально-теоретичною і 

водночас має науково-прикладний вимір, оскільки розглядає питання теорії 

персональності, її статусу в граматичній системі, функційного навантаження 

категорійної персональності в різних дискурсах із диференціюванням 

формально виражених і формально невиражених значень персональності. Її 

опрацювання мотивовано стрижневою ідеєю дослідження -  комплексно 

проаналізувати функційно-семантичну категорію персональності в 

українській літературній мові (с. 20 дис.; с. 2 автореф.).

Дисертація є складником наукової теми кафедри української мови 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» «Українська 

мова в XX сторіччі: стан, статус, форми побутування» (номер держреєстрації

-  0109U008100), що зазначено і в дисертації, і в авторефераті, тоді логічним 

було б її затвердження Вченою радою вишу, в якому вона виконана, оскільки 

Наукова координаційна рада «Українська мова» лише координує наукові 

дослідження.

Дисертація має викінчену структуру, в ній витримано усі класичні 

компоненти такого жанру досліджень з обов’язковою наявністю Вступу (с. 17

-  27), чотирьох розділів основного блоку студіювання (сс. 28 -  369), загальних 

Висновків (сс. 370 -  381), Списку джерел (сс. 382 -  442) із виокремленням 

джерел фактичного матеріалу (сс. 443 -  452) і Додатків «Списку 

опублікованих праць за темою дисертації (сс. 453 -  457).

Відділ дшстодптке уг архів*
Київської* чц.ійтвш*иго wwww 

іійині Шевченка_______



У Вступі схарактеризовано усі елементи (актуальність, об’єкт, мету, 

завдання та ін.), що відбивають розуміння Наталією Юріївною вагомості 

виконаного дослідження, виокремлюють його місце в сучасних наукових 

пошуках. Перший розділ «Поняттєве підґрунтя та сфери мовної реалізації 

семантики персональності» (сс. 26-85) охоплює й теоретичні основи розгляду 

категорії персональності, її поняттєвої основи та багато іншого. Звичайно, тут 

запропоновано й концептуальне розуміння рівневої диференціації та 

між’ярусної взаємодії експлікаторів персональності в українській мові (сс. 65 

-91). Цілком логічно в цьому розділі умотивовано поняттєву основу категорії 

персональності у світлі філософського осмислення опозиції «Я-ТИ-ВІН», а 

також аргументування «градуювання персональних значень за багатьма 

значеннєвими опозиціями, зокрема означеність / неозначеність, агенсивність 

/ деагенсивність, що зумовлено і власною поняттєвою основою 

персональності, і взаємодією з іншими поняттєвими категоріями» з 

констатацією авторського тлумачення багатовекторності змістового 

градуювання персональності в межах кожної особи та реалізації значеннєвих 

протиставлень між сферами різних осіб (сс. 41-42 дис.).

Не викликає заперечення обґрунтування дослідницею діапазонного 

простору в опозиції персональності імперсональності з констатуванням 

конкретно-особового значення як інваріантного персональної семантики і 

твердженням про імперсональність як різновид персонального значення. 

Констатовано, що імперсональність має вияв у кожній із трьох осіб, що 

схарактеризовано на відповідному досліджуваному матеріалі, хоча в цьому 

разі мова йде про аналітичний вияв особи (сс. 42, 184-187 дис.).

Запропонований Наталією Юріївною аналіз поняттєвої основи категорії 

персональності у світлі філософського осмислення опозиції «я -  ти -  він» 

(сс. 43 -  52, 156 -  167) не викликає заперечень, хоча може бути розширеним 

через інтерпретацію Іншого, що в європейській філософії ґрунтовано на 

опозиції «тотожне-інше» та «єдине-інше». Інше як нетотожне є принципом 

розгортання буття в небуття, а інше -  як неєдине орієнтує на надбуттєвість
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джерела щодо буттєвої множини. Тоді логічним постає питання, як 

спрацьовує заявлена опозиція в надбуттєвості, там, де антропний чинник 

виявлюваний лише як спостерігач, чи в розгортанні буття як небуття.

Розгляд різних філософських поглядів на кваліфікацію Я  та 

співвідносних і/чи неспіввідносних із ним елементів мотивував твердження 

авторки, що «Персональність є такою мовною категорією, яка спрямована на 

експлікацію, зокрема, відношення дії до мовця як її учасника або неучасника» 

(с. 46 дис.) із наголошенням: «співвідношення між її семантичними 

складниками корелює з диференціюванням простору, де центральним і 

початковим пунктом виступає Я» (с. 50 дис.) -  простору зовнішнього і як 

вмістилище простору внутрішнього (с. 55 дис.). Така логіка резюмувань 

мотивує висновок «Саме перша особа (Я) має найтісніші зв’язки з просторово- 

часовими координатами» (с. 56). Аргументована теза про внутрішній простір 

Я  набуває деталізації через ґрунтовне студіювання, наприклад, вживання 

займенника я із прийменником в (у), який виражає просторові відношення (с. 

62). Така внутрішня місткість Я  здебільшого осмислювана через просторові 

реалії і належна до сфери третьої особи (сс. 63, 189 -  212, 238 -  272 дис.), що 

найпослідовніше студійовано в семантико-прагматичному аспекті в розділі 4 

«Реалізація персональних значень у мовленні» (сс. 277 -  369).

Осмислення зовнішнього простору та внутрішньої місткості категорії 

персональності умотивували висновок про наявність на поняттєвому рівні 

двох онтологічно зумовлених опозицій «І особа -  не І особа» і «І, II особа -  III 

особа» (сс. 64, 370 -  381), внутрішня взаємодія елементів яких наповнені 

функційними переходами і взаємозумовленостями, транспозиціями (сс. 348 -  

366 дис.).

Статус персональності в системі морфологічних категорій авторка 

розкриває в другому розділі (сс. 86 -  170 дис.), що містить аналіз 

морфологічної категорії особи в новій граматичній парадигмі, розгляд 

реалізації значень особи з-поміж іменників, дослідження семантико- 

граматичних параметрів диференціації іменників за особами та студіювання



вираження особових протиставлень у дієслові з послідовним 

диференціюванням синтетизму й аналітизму в експлікації особово-дієслівних 

значень і розкритті взаємодії лексичної та граматичної семантики у вираженні 

особово-дієслівних протиставлень. Закономірностям семантико

прагматичного варіювання категорійних форм присвячено окремий розділ, де 

виявлено семантико-прагматичні параметри транспозиції у вказуванні на 

мовця (сс. 306 -  324), встановлено тенденції транспозиційних процесів у 

межах категорії персональності (сс. 286 -  306, 324 -  348 і далі).

Аж ніяк не заперечуючи твердження про те, що «персональна 

належність суб’єкта може й не бути виражена на формально-граматичному 

рівні речення» (с. 93 дис.), потрібно зацкентувати на необхідності 

диференціювання первинних і вторинних реченнєвих утворень, про що 

наголошено нижче, проаналізовано в окремому четвертому розділі, але уже 

щодо іншого зразка похідних.

Твердження Наталії Юріївни про морфологічну особу зі 

структуруванням триелементної опозиції як граматичне ядро посилюване 

коментуванням про тотожне структурування іменниково- й дієслівно- 

морфологійної особовості зі змістовою центральністю першої особи в обох 

частиномовних класах мотивоване тлумаченням іменника й дієслова як 

визначальних частиномовних класів. Водночас потрібно заакцентувати, що 

особова дієслівність є відбиттям і постала результатом тривалого 

синтагмального упорядкування відповідних конструктів. Тому лівобічна 

нуль-валентність визначає відповідне функційне навантаження дієслівної 

форми. У цьому розрізі легко простежувано позиційно-лінеарну регулярність 

і/чи нерегулярність особово-дієслівних форм, пор.: Гримить Грім гримить 

(Таки справді гримить грім! (Б. Антоненко-Давидович) і Там десь гримить, 

там десь клекотить (І. Багряний)).

В українській мові, подібно до багатьох інших, наявні одноособові 

дієслова, але аналіз їх функціювання не постає рівнорядним (с. 96), бо, з 

одного боку, словники подають, наприклад, світати -  тільки 3 ос. (СУМ: В
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11-ти т., 1978/9, с. 88), а з другого, наявні реалізації першої і другої особи: 

Кохані мої, на добраніч, а я вже світаю, бо я вже світаю в далеких світах 

(І. Калинець); Тут я живу. Світаю дні за днями. Мовчу. Дивлюсь. Записую 

пісні (JI. Костенко); (Блакитний:) Я  ж бачу, як ти вся немов світаєш, 

Угледівши німенького свого (М. Братан); Так зболено світаєш ти (Р. Кухарук). 

Категорія морфологічної особи має особливий спектр взаємодії з категоріями 

роду й числа, функційне навантаження яких аж ніяк не постає у всіх випадках 

суто структурним. Комунікативний вияв їхніх категорійних форм часто 

мотивований відповідними комунікативними стратегіями й комунікативними 

тактиками, аксіогенними ситуаціями, а також поведінковими моделями, про 

які влучно зазначено в розділі першому та розділі четвертому опонованої 

дисертації.

Ґрунтовне осмислення поглядів різних лінгвістів на іменникову 

репрезентацію особових протиставлень в українському мовознавстві стало 

опертям для розгляду семантико-граматичних параметрів диференціації 

іменників за особами з розмежуванням з-поміж останніх трьох функційно 

відмінних груп одиниць: 1) перша особа -  займенникові іменники я і ми; 

2) друга особа -  ти і ви; 3) третя особа -  всі іменники та решта займенникових 

іменників. Кваліфікація трьох диференційованих груп набуває уточнення в 

їхніх семантико-граматичних характеристиках, які поглиблюють 

протиставлення аналізованих трьох груп одиниць у межах морфологічної 

категорії особи. Другоособовість кличного відмінка власне-іменників є 

функційно розмаїтою, тому твердження про «вузький лексичний діапазон цієї 

форми, яка в типових виявах представлена назвами осіб» (с. 110 дис.) вимагає 

певного розширення.

Істотним постає послідовно деталізований аналіз особливостей 

вираження роду з-поміж перших двох груп мовних одиниць і твердження про 

абсолютний аналітизм родової належності таких слів у конкретній 

мовленнєвій ситуації зі встановленням діапазону засобів вираження 

морфологічної належності тієї чи тієї особи. Розвиваючи заявлену тезу про
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родову належність, Наталія Ясакова констатує, що «Лише в разі 

персоніфікації назв тварин, предметів або явищ рід цих одиниць має 

формально-граматичний зміст», що ґрунтовано на тезі про внутрішню 

структуру персональності. Наголошена теза набуває розвитку у твердженнях 

на зразок «Для займенникових іменників на позначення комунікантів типовим 

є значення чоловічого й жіночого роду. Рідкісні випадки належності я до 

середнього роду зумовлені персоніфікацією» (с. 117 дис.). Не менш 

викінченим і послідовним постає розгляд числових маркувань в аналізованих 

трьох групах мовних одиниць, наголошуючи на синтаксичних засобах 

функційного вияву інклюзивності та ексклюзивності ми та ви. Цілком 

підтримуємо думку дисертантки про те, що виокремлення окремими 

лінгвістами «нульових особових займенникових іменників <..> є спробою 

надати морфологічного статусу явищам синтаксичного рівня, що призводить 

до появи штучних утворень у системі морфологічних одиниць та її 

невиправданого розширення» (с. 124 -  125), оскільки такі й подібні реалізації 

належать до функційно-семантичної парадигми займенникового іменника 

вони —> (0зм н ) і здебільшого постають визначувані дискурсивними 

практиками.

Кваліфікуючи особу дієслова як відображувальну категорію, Наталія 

Ясакова детально розглядає особливості взаємодії її форм із семантикою роду, 

числа, визначає напрями вияву співвідношення особової семантики та її 

детермінованості ситуативно мовленнєвими чинниками, підтвердженням 

чого постає аналіз перформативів у структурі мовленнєвих актів та 

визначення їх функцій (с. 143 -  144). Попри відсутність морфологічної 

маркованості таких лексем, вони мають функційне усталення, тому їх 

кваліфікація як носіїв тих чи тих значень персональності цілком переконлива 

й може бути визначена як загалом перспективна для опрацювання. У цьому 

ракурсі, очевидно, варто було більше уваги приділити співвідношенню, 

наприклад, перформативів і вердиктивів, екзерситивів, комісивів, бехабітивів 

та ін.
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Істотним для прикладних студіювань постає спостереження авторки над 

функційним маркуванням перформативів у тих чи тих нормативно 

справочинних реалізаціях, диференційованими статусом категорійних форм 

однини <-> множини: «прошу (у заяві), уповноважую, доручаю (у дорученні), 

запрошуємо (у запрошенні), повідомляємо, підтверджуємо, нагадуємо (у 

службових листах)» (с. 77 дис.), де форма першої особи творить перформатив 

значення, а документ фіксує юридичну чинність названої дії (Там само, с. 77). 

Поза усяким сумнівом, субстанційний (до технічних помилок можна віднести 

вживання замість ‘субстанційний’ ‘субстантивний’ (с. 166)) складник 

дієслівної семантики виявляє одну із закономірностей внутрішньої 

значеннєвої ієрархії, тому регулярним є визначення найближчого 

синтагмального елемента, пор., наприклад: дарувати -  кому (СУМ, 1971/2, с. 

213), можна було б додати й що, але останній елемент відбито у тлумаченні: 

‘передавати що-небудь у власність як подарунок’, де констатовано 

субстанційний елемент -  об’єкт (що-небудь як подарунок). Цілком 

логічним у дисертації постає обґрунтування зв’язку предикатної й 

субстанційної семантики в значеннєвій структурі дієслова та обстеження їх 

особливостей на співвідношенні гомональності й негомональності, розкриття 

функційного статусу одноособових форм у реченнєвих структурах 

(с. 161-167, 228 -  254 дис.). Заявлені тези студіювання можуть бути 

поглиблені через осмислення третьоособовості в реченнях на зразок Там 

лютий звір реве десь під скалою, Лиш в порохні його виднівся слід (І. Франко), 

де наявне неспіввідношення морфологічної особовості й семантики суб’єкта- 

спостерігача. Останній оцінює і кваліфікує ситуацію, тому доцільно говорити 

про глибинну персональність та поверхневу особовість, що значною мірою 

знайшло відбиття в розділі 3 «Синтаксична категорія персональності» (с. 171— 

276). У його межах схарактеризовано і функційну специфіку персональності 

на синтаксичному ярусі із простеженням ступенювання різновидів 

персональної семантики за рівнем означеності. Для цього аналізовано 

закономірності нейтралізації означеності / неозначеності суб’єкта в



узагальнено-особових реченнях, його неозначеності у відповідних 

реченнєвих утвореннях, окремо схарактеризовано таку неозначеність у 

реченнях із предикативами на -но, -то та встановлено неозначено-предметний 

статус суб’єкта. Твердження про персональність як синтаксичну категорію, 

виявлювану в референційно-семантичному та семантико-прагматичному, є 

наріжним для кваліфікації ступенів градуювання персональної семантики за 

ступенем означеності.

Досить цікавими постають думки дослідниці про співвідношення 

означеності Я  з активною мовленнєвою дією, активним її виявом у відповідній 

комунікативній ситуації (с. 189), семантико-прагматичну варіативність форми 

першої особи (сс. 286 -  324), що варто було поглибити через індексні 

показники такої комунікативної ситуації, чи радше мова йде про узагальнене 

розуміння аналізованої комунікативної ситуації. У текстовому просторі 

дисертації переконливим постають аргументи щодо виділення трьох 

основних різновидів речень із неозначено-особовою семантикою (с. 196-197), 

хоча в цьому разі потрібно повернутися до теоретичних засад студіювання й 

встановити, на якому ґрунті це зреалізовано -  формально-граматичному, 

семантико-синтаксичному, функційно-комунікативному чи враховано 

комплекс ознак.

В опонованому дослідженні наявна певна правописна розбіжність: 

власне-іменники -  з дефісом, а власне персональність -  без дефіса (с. 26), 

окремі послідовності в морфологічних формах: феномену -  замість феномена 

(с. 33 і далі), перформативу -  замість перформатива (с. 143); стилістичні: 

повтор того самого слова в межах складнопідрядного речення: У концепції

Н. Зененко взаємопов'язані граматичні категорії, що представляють 

структурний аспект мови, співвідносні з категоріями поняттєво-семантичного 

рівня, які представляють системний аспект мови (с. 36); не виділено вставні 

слова на позначення джерела: їхню реалізацію в кожній мові слідом за

О. Бондарком варто називати категоріями семантичними (с. 37); вживання 

невідповідної граматичної форми: неозначено-особове значення неназваної
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особиагенса властиве в російській мові не тільки дієслівним реченням з 

неназваним підметом, а й реченням різноманітної структури з неназваним 

через незнання або через непотрібність агенсом будь-якої можливої позиції 

(с. 192).

У сучасній українській мові подекуди використовують 

словосполучення жива істота, що ґрунтовано на семантичному плеоназмі, 

оскільки в українській мові значеннєво маркована лексема істота (за СУМ: 

живий організм; людина; тварина (1973/4, с. 52)), не оминула й авторка цього 

(с. 61 дис.).

Подібного статусу й рівня дисертація очевидно могла бути посиленою 

через формування словника використаних термінів і понять із тлумаченням, 

авторським розумінням їх суті та металінгвістичного функціювання.

1 .3 огляду на вичерпність, заявлену в науковій новизні роботи 

(цит. «Уперше на матеріалі української мови систематизовано всі засоби 

експлікації семантики персональності» [курсив наш. -  А.З.] (с. 22)): 

а) виокремлення підрозділу «2.1. Морфологічна категорія особи у новій 

граматичній парадигмі» передбачає аналіз відповідної категорії у ‘старій’ 

граматичній парадигмі (крім того, й сам термін «нова граматична парадигма» 

потребує уточнення); б) доречно було б подати (напр., у додатках) зведену 

таблицю або перелік цих засобів. Цікаво, що перший пункт розділу 1 названо 

«Вихідні принципи дослідження категорії персональності у вимірах 

функційної граматики», але в тексті жодного разу не згадано про них. 

Очевидно, авторка має на оці принципи функціоналізму, категорійності, 

можливо, й інші (номіналізму, екзистенційності, персоналізму, 

індивідуалізму) чи якісь інші. Та й загалом існує класичний Я-центризм і його 

переорієнтування в діалогійному персоналізмі, де знаковими постають Я і ТИ.

2. Закцентуємо увагу на відсутності кореляції між назвами розділів 

дисертації («Розділ 2. Персональність у системі морфологічних категорій», 

«Розділ 3. Синтаксична категорія персональності», «Розділ 4. Реалізація 

персональних значень у мовленні»), пор. «Персональність у системі
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морфологічних категорій» і «Персональність у системі синтаксичних 

категорій» або «Морфологічна категорія персональності» і «Синтаксична 

категорія персональності». Потребує також авторського коментаря 

виокремлення четвертого розділу, в якому значуще місце посідають 

теоретико-прикладні питання експресивного синтаксису.

3. Джерелами фактичного матеріалу слугували художні, наукові, 

публіцистичні тексти XIX -  XXI ст. (загальний обсяг проаналізованих мовних 

одиниць становить близько 10 тисяч речень і фрагментів текстів (с. 21)). На 

нашу думку, такий значний часовий проміжок був би актуальним під час 

зіставного аналізу вияву персональності в художніх, наукових і 

публіцистичних текстах. З оформлення Джерел фактичного матеріалу не 

зовсім зрозуміло, чи витримано принцип пропорційності вибірки, оскільки 

публіцистичні тести представлені тільки назвами без указівки років та 

номерів. Зауважимо, що художні тексти значно домінують над науковими. 

Щодо періодичних видань (сс. 443 -  452), то варто було б диференціювати їх 

за жанровістю -  газета, часопис (журнал), тижневик, а також обстежуваним 

періодом та ін.

Аналіз категорії персональності зреалізовано на добротному науково- 

теоретичному ґрунті з використанням достатньої фактологічної основи -  

проаналізовано близько 10 тисяч речень і фрагментів текстів. Шкода лише, 

що такий показовий матеріал, почерпнутий із різних художньо- 

белетристичних, наукових і публіцистичних текстів не відбито в тих чи тих 

діаграмах, схемах, таблицях. Твердження ж на зразок більш поширена, менш 

поширена, більшість речень (с. 80 дис.) не можуть поставати самодостатніми.

Так, наприклад, авторка констатує, що «більшість речень у поезії 

Т. Шевченка «Самому чудно. А де ж дітись?..», написаній в Орській фортеці 

1847 року, не мають прямої вказівки на персональну належність діяча», але 

про які з аналізованих утворень говориться -  чи про Самому чудно; На чужині 

на самоті?... То гриз потроху, які коментовано нижче, чи про сегмент
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Невольникам і сиротам /  В степу безкраїм за Уралом із особливим 

навантаженням адресата.

4. У методах дослідження заявлено використання елементів дискурс- 

аналізу «під час потрактування семантико-прагматичних варіантів 

категорійних значень персональності» (сс. 21, 277 -  369). Постають питання: 

як і які саме елементи застосувала авторка, на чию методику дискурс-аналізу 

вона спиралася, які узагальнення вони дали змогу зробити і як представлені ці 

результати в дослідженні?

Дисертація Н.Ю. Ясакової виконана на належному кваліфікаційному 

рівні, в ній вирішено фундаментальну проблему -  зреалізовано комплексний 

аналіз функційно-семантичної категорії персональності з опертям на сучасні 

наукові лінгвопарадигмальні засади (с. 6 дис.), опрацьовано оригінальну 

концепцію й апробовано методику дослідження формально-змістової, 

функційно-семантичної та прагматичної парадигматики персональності з 

послідовним диференціюванням закономірностей їх реалізації в 

іменниковому та дієслівному частиномовних класах. Наталія Ясакова на 

ґрунтовному матеріалі встановила різні моделі співвідношення і/чи 

неспіввідношення значень персональності, виявила взаємодію різних мовних 

ярусів у реалізації категорії персональності, що уможливило констатацію 

особливого статусу категорії персональності в граматичному ладі української 

мови. Поставлена мета та визначені завдання повністю зреалізовані в 

текстовому просторі дослідження. Поза усяким сумнівом, аналізована 

дисертація є вагомим внеском у теорію функційно-категорійної граматики, 

формування засадничих принципів прагматичної граматики, опису основних 

категорійних одиниць у когнітивно-прагматичному аспекті. Обґрунтовані й 

апробовані напрями аналізу можна використовувати в розгляді різних мовних 

одиниць і явищ. Вагомим є також те, що з опертям на функційно-когнітивну 

лінгвопарадигму Наталія Ясакова використала низку методів, методик і 

прийомів, що у своїй цілісності відбивають уміння авторки їх належно
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застосовувати для аналізу мовних фактів у формально-граматичному, 

семантико-синтаксичному, комунікативному й прагматичному аспектах.

Опонована дисертація “Категорія персональності в українській 

літературній мові” повністю відповідає всім вимогам пп. 9, 10, 12, 13 

“Порядку присудження наукових ступенів”, затверджених постановою КМУ 

№ 567 від 24.07.2013 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №656 

від 19.08.2015 та№ 1159 від 30.12.2015), а її авторка, Наталія Юріївна Ясакова, 

заслуговує на присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Член-кореспондент НАН України, 
доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загального та прикладного 
мовознавства і слов’янської філології
і

А.П. Загнітко



ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію 

Ясакової Наталїі Юріїв ни
«Категорія персональності в українській літературній мові»,

подану до захисту на здобуття наукового 
ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова 
(Київ, 2017.-4 5 7  с.)

Серед сучасних дослідницьких напрямів чільне місце посідає 

функційно-семантичний підхід, що зосереджує увагу на науковій рефлексії 

мовних категорій, механізмах функціювання лінгвальних одиниць. Вивчення 

універсальних категорій, що відображають найважливіші аспекти 

когнітивної категоризації світу та є обов’язковими для формування речення 

й тексту, зініціювало дослідження персональності, що належить до кола 

перспективних і водночас дискусійних питань. В українській мові 

функційно-семантична категорія персональності інтегрує сукупність 

відповідних відношень і різнорівневих засобів їхнього вираження, що 

утворюють ієрархічно організовану систему, стрижнем якої є граматична 

категорія особи (с. 84). На засадах цього підходу виконано дисертаційну 

роботу Наталії Юріївни Ясакової «Категорія персональності в українській 

літературній мові».

Категорія персональності поставала предметом уваги багатьох 

дослідників, проте й до сьогодні, з огляду на теоретичну неопрацьованість 

деяких аспектів, вона перебуває в площині полемічного наукового дискурсу, 

не маючи єдиної виробленої позиції щодо її мовної і мовленнєвої 

репрезентації. З огляду на це спроба Н. Ю. Ясакової створити цілісну 

класифікаційну модель функційно-семантичної категорії персональності є, 

без сумніву, актуальною та заслуговує схвалення.

Спираючись на праці видатних вітчизняних і зарубіжних учених, 

дисертантка констатує, що «ґрунтовний аналіз персональності оприявнює 

універсальні та ідіоспецифічні риси, властиві граматичному ладові 

української мови» (с. 19), сприяти - -----’ искусійних питань,

відділ дшоиодства та адо'ву 
Київського чаціочапьного унівдренгвту



зокрема проблеми взаємодії морфологічних категорій різних частин мови, 

морфологічних і синтаксичних, граматичних і прагматичних категорій, 

потрактуванню структури надкатегорії предикативності, класифікації речень, 

кваліфікації односкладних структур тощо (с. 19).

З огляду на застосований у роботі новий підхід до вивчення засобів 

мовного вираження категорійної семантики, запропоновано теоретичну 

модель інтерпретації реалізованих в українській літературній мові 

персональних значень, побудовану на співвідношеннях інваріанта 

(поняттєвої основи персональності) і багатоступеневої системи функційних 

варіантів, що охоплюють вияви персональних значень у мові й мовленні. 

Такий формат уможливив цілісне дослідження функційно-семантичної 

категорії персональності, яка характеризує учасників позначуваної ситуації 

щодо їхньої ролі в комунікативному акті. Зі специфікою сфер мовної 

реалізації персональності -  у системі морфологічних категорій, у сфері 

синтаксису та в мовленні -  принципово узгоджена структура дисертації, що 

посприяло послідовному й осмисленому викладові матеріалу.

Актуальність рецензованої роботи, її мету та завдання, об’єкт і предмет 

дослідження чітко окреслено у вступі. Загалом умотивованим є вибір 

комплексу спеціальних лінгвістичних методів дослідження: описового, 

компонентного, дистрибутивного та трансформаційного аналізу, елементів 

опозиційного й дискурс-аналізу. Вірогідність отриманих результатів 

зумовлена вдало використаним фактичним матеріалом із текстів різної 

стильової належності (художнього, наукового, публіцистичного тощо). 

Наукова новизна, теоретична і практична цінність рецензованої праці не 

викликають сумнівів та сприятимуть розв’язанню важливих проблем 

функційної граматики.

Н. Ю. Ясакова ретельно опрацювала наукову літературу з 

досліджуваної проблематики (537 найменувань), що дало їй змогу зробити 

ґрунтовний огляд аспектів вивчення категорії персональності, фахово 

збалансувати деякі дискусійні питання. Репрезентація текстового матеріалу



чітко структурована, стиль викладення матеріалу доступний, дисертантка 

послідовно витримує мовностилістичні настанови наукового дискурсу, чітко 

й зрозуміло формулює основні положення й висновки, виважено обґрунтовує 

власну позицію, коректно дискутує з мовознавцями.

Логіка дослідження зумовила структуру рецензованої праці, що охоплює 

чотири розділи. У першому розділі «Поняттєве підґрунтя та сфери 

мовної реалізації семантики персональності» Н. Ю. Ясакова, осмисливши 

теоретичні засади проблеми, репрезентувала докладний аналітичний огляд 

еволюції наукових підходів до тлумачення персональності, узагальнила 

досвід осягнення природи протиставлення осіб, засвідчений у філософських 

працях, з’ясувала поняттєву основу персональності, рівні й засоби вираження 

відповідних значень в українській мові.

Дисертантка фахово обґрунтувала доцільність лінгвістичного аналізу 

спектру похідних семантичних виявів у їхньому співвідношенні до 

поняттєвого підґрунтя персональності та засобів його мовної репрезентації 

через співвідношення інваріанта і багатоступеневої системи варіантів, 

умотивувала можливість представлення змістового градуювання 

персональності у форматі поля, де інваріантні персональні значення 

посідають центральну позицію. Заслуговує поцінування диференціація в 

межах наукового аналізу функційно-семантичних категорій морфологічного і 

синтаксичного рівнів мовної репрезентації, з огляду на тісний зв’язок між 

цими сферами граматики, системну взаємодію їхніх одиниць (с. 66).

Варто відзначити вагу теоретичного студіювання обраної проблеми, 

яке спирається на численні праці представників різних мовознавчих та 

філософських напрямів у широкому часопросторовому континуумі. Це дало 

змогу панорамно презентувати осмислення персональності як функційно- 

семантичної категорії, сформованої на основі найзагальніших універсальних 

уявлень.

Дисертантка наголошує, що функційний аналіз граматичних категорій 

передбачає поєднання системно-мовного і комунікативно-мовленнєвого



підходів, а тому предметом лінгвістичного дослідження постає не ТІЛЬКИ 

семантичний комплекс, сформований значеннями мовних одиниць та їхніх 

комбінацій, а й процес і результат його взаємодії з контекстуальною, 

ситуативною та енциклопедичною інформацією. Граматичне значення і 

функцію доцільно аналізувати у зв’язку з намірами мовця, комунікативними 

завданнями мовно-мисленнєвої діяльності, а також як актуальні елементи 

мовленнєвого змісту (с. 74).

Три наступні розділи («Персональність у  системі морфологічних 

категорій», «Синтаксична категорія персональності», «Реалізація 

персональних значень у  мовленні») присвячені описові параметрів її 

морфологічної, синтаксичної та мовленнєвої реалізації, що є логічним з 

огляду на задекларований комплексний підхід.

Аналіз персональності в системі морфологічних категорій передбачав 

з’ясування специфіки реалізації категорійних значень особи в іменнику, 

зокрема потрактування іменникової репрезентації особових протиставлень, 

семантико-граматичні параметри диференціації іменників за особами та вияв 

категорійних значень особи в словозміні іменника.

Оскільки особа іменника не має власної системи форм, на відміну від 

таких іменникових категорій, як число, відмінок, рід, але об’єднує 

протиставлені граматичні значення, що частково репрезентовані формально 

на морфологічному рівні та постають компонентами синтаксичної категорії, 

дисертантка кваліфікує її як категорію перехідного типу. Саме такий спосіб 

формальної репрезентації персональних значень іменника є чинником 

органічної взаємодії морфологічної категорії особи іменника і синтаксичної 

категорії персональності (с. 100).

Хоч іменники й не вказують на три граматичні особи, проте 

приєднуються до займенників третьої особи й разом із ними протистоять 

займенникам першої та другої особи, а в синтаксичній функції звертання 

виражають значення другої особи (с. 105).



Нам імпонує намагання дослідниці виявити синкретизм деяких 

складників персональності. Зокрема, виразну специфічність кличного, 

притаманну йому в парадигматичному плані, вона пояснює синкретизмом 

його семантико-синтаксичних функцій. У змісті вокатива одночасно вбачає 

суб’єктну та об’єктну сфери (с. 131-132). Для називного відмінка первинною 

називає власне суб’єктну функцію, а для кличного -  адресатно-суб’єктну, що 

також є синкретичною (с. 132).

Вияви синхронної перехідності простежено й на синтаксичному рівні. 

Дисертантка пояснює неозначеність суб’єкта в реченнях на зразок Скарби 

добувають у  цілковитій тиші (В. Земляк); А проти ночі кішок не стежать 

(І. Багряний) узагальненням досвіду багатьох людей (с. 225). Якщо предикат 

позначає дію, не локалізовану в часі, то речення, суб’єктом яких є неозначена 

множина осіб, можуть набувати генералізованого значення, характерного для 

прислів’їв -  узагальнень досвіду багатьох поколінь, напр.: За одного 

грамотного сім неграмотних дають. За генералізованістю значення такі 

конструкції подібні до узагальнено-особових, проте персональна 

характеристика суб’єкта в цих структурах різна. В узагальнено-особових 

реченнях мовець зараховує себе до носіїв предикативної ознаки, якої надають 

усім без винятку особам. Дія неозначено-особових речень є об’єктивованою, 

стосується третіх осіб, хоч необов’язково кожного (с. 226). Неоднотипні за 

рівнем означеності суб’єкта, такі структури, з одного боку, межують з 

конкретно-особовими, а з іншого -  з узагальнено-особовими реченнями 

(с. 228).

Синтаксична зумовленість окремих аспектів значення дієслова, 

взаємозв’язок парадигматичних і синтагматичних компонентів змісту 

спричиняють взаємопроникнення морфологічної категорії особи дієслова й 

синтаксичної категорії персональності (с. 153), що репрезентує міжрівневий 

синкретизм.

Синхронну перехідність можна простежити й у сфері мовленнєвої 

реалізації персональних значень, зокрема в явищі транспозиції особових



форм тощо. Дослідження категорії персональності в аспекті теорії 

перехідності може окреслити перспективу подальших наукових пошуків.

Дисертантка вмотивовує статус дієслівної категорії особи як 

центральної з-поміж невласне-дієслівних (с. 98), обґрунтовує синтетичні й 

аналітичні способи експлікації особових значень дієслова, виявляє взаємодію 

лексичної та граматичної семантики дієслова у вираженні особових 

протиставлень.

Н. Ю. Ясакова констатує, що не всі дієслівні форми мають 

морфологічні показники особи, їх, зокрема, позбавлені форми минулого часу 

й умовного способу, незважаючи на функціювання в ролі присудка. 

Кваліфікація цих одиниць як потенційно-особових відображає їхнє 

функційне спрямування у речення, проте засвідчує й відсутність показників 

особи на морфологічному рівні (с. 154). Дисертантка наголошує на 

особливому функційному потенціалі родових дієслівних форм, здатності 

брати участь у вираженні персональної належності суб’єкта в разі 

формального координування із займенниковими іменниками в позиції 

підмета, опосередкованості особової парадигми завдяки сполучувальним 

властивостям.

Представлена в центральних частинах мови -  іменнику та дієслові -  

морфологічна особа має виразне комунікативне спрямування і взаємодіє з 

граматичною категорією ієрархічно вищого рівня -  синтаксичною категорією 

персональності (с. 100-101).

Дисертантка доводить взаємозв’язок морфологічних і синтаксичних 

категорій у вираженні особових співвідношень, що є стрижневими для 

організації речення-висловлення, обґрунтовує функційну різноспрямованість 

персональності на синтаксичному рівні, диференціює різновиди персональної 

семантики за рівнем означеності, класифікує речення з огляду на 

персональний статус суб’єкта та спосіб його мовного представлення.

На рівні речення Н. Ю. Ясакова окреслила специфічні варіанти 

реалізації категорійних значень персональності, зокрема: неозначено-



особовий, узагальнено-особовий, неозначено-предметний, що 

характеризують речення як одиниці мовної системи. Новим є виокремлення 

неозначеного предметного суб’єкта, утіленого в таких функційних варіантах: 

неозначено-невідомому, неозначено-неактуальному, неозначено-

незбагненному та неозначено-локативному (с. 254-272). Семантика 

неозначено-предметного суб’єкта реалізована в структурах, де предикатами 

постають одноособові дієслова або функційно-одноособові дієслова у формі 

однини теперішнього / майбутнього часу чи однини середнього роду 

минулого часу за відсутності суб’єктної синтаксеми.

Нам імпонує те, що дисертантка не залишає поза увагою нормативний 

аспект уживання речень із предикативами на -но, -то, акцентує на їхній 

семантичній складності і яскравій національній специфіці. Н. Ю. Ясакова 

констатує, що потрактування цих структур у радянському мовознавстві часто 

було упередженим через намагання наблизити будову специфічного речення 

української мови до російської пасивної конструкції, а також через 

некритичне ставлення до мовного матеріалу, що зазнавав істотного впливу 

російської мови (с. 238).

Дисертантка фахово згладжує дискусійні питання, зокрема про 

особовість родових дієслівних форм та безособових дієслів, які потрактовані 

в науковій літературі як одноособові (моноособові) (І. Р. Вихованець, 

К. Г. Городенська), що стосуються граматичної особи й виокремлені на 

підставі і семантичних, і формальних відмінностей.

Панорамним є четвертий розділ дисертації, де схарактеризовано 

чинники і способи експлікації видозмін семантики персональності в 

мовленні, систематизовано семантико-прагматичні варіанти персональних 

значень у межах першої, другої і третьої особи, виявлено транспозиції 

особових форм у вираженні різновидів категорійних значень.

Спостереження за особливостями реалізації категорії персональності 

на морфологічному і синтаксичному рівнях та у сфері мовлення узагальнено 

у висновках, які збагачують теоретичні засади функційно-категорійної



граматики, сприяють науковому осмисленню персональності як функційно- 

семантичної категорії. Використавши достатньо показовий матеріал, 

Н. Ю. Ясакова простежила морфологічні, синтаксичні та мовленнєві вияви 

персональних значень, чим зробила посутній внесок у загальну картину 

лінгвістичного опису універсальних категорій.

Рецензована дисертація містить систему ідей, що відкривають 

перспективу здобуття нових знань про закономірності реалізації категорії 

персональності на рівні складного речення (зокрема складного речення із 

взаємозалежними частинами), пізнання напрямів їхніх семантичних 

варіювань у межах окремих дискурсів, визначення специфіки національно- 

мовних репрезентацій тощо. На жаль, дисертантка не окреслила перспективи 

подальших наукових пошуків, які цілком очевидні й прогнозують науковий 

поступ.

Відзначаючи вагомі здобутки виконаного дослідження, висловимо свої 

зауваження й побажання, що мають переважно дискусійний чи 

рекомендаційний характер.

1. Дисертація Н. Ю. Ясакової засвідчує належне теоретичне підґрунтя 

наукової проблеми. Проте подеколи намагання дисертантки представити 

глибокий аналітичний огляд теоретичних засад дослідження категорії 

персональності, докладний аналіз наукових підходів до тлумачення її 

специфіки спричиняють нагромадження різних підходів, за якими дещо 

губиться позиція дисертантки. На нашу думку, варто було б запропонувати в 

першому розділі та в деяких підрозділах інших розділів узагальнювальні 

схеми, що вможливило б виокремлення спільного й відмінного в 

класифікаційних параметрах досліджуваної категорії, ієрархізувало б їхні 

характеристики відповідно до наукових підходів та аспектів вивчення.

2. Аналізуючи взаємодію лексичної та граматичної семантики дієслова 

у вираженні особових протиставлень, дисертантка звернула увагу на 

ситуацію, коли мовець розповідає свій сон, тобто описує своєрідну 

реальність, позбавлену природних обмежень, уявляє, як він сприймається



іншими, тобто подає дію чи стан суб’єкта очима зовнішнього спостерігача 

(с. 161). Цікаво було б простежити особливості реалізації категорії 

персональності в синкретичних способах передавання чужої мови, зокрема в 

невласне-прямій мові, основною ознакою якої є заміна першої особи 

третьою, вільній непрямій мові (зокрема в таких її різновидах, як напівпряма 

мова, розмовна непряма мова тощо).

3. Різноаспектне дослідження категорії персональності витворило 

загалом ємний поняттєвий апарат аналізованої проблеми. Висловимо 

міркування стосовно вживання низки похідних від іменника функція 

спільнокореневих слів. У дисертації фіксуємо прикметник функційний та 

прислівник функційно в складі словосполучень та складних слів, напр.: 

функційні варіанти (с. 20, 39), функційний підхід (с. 32), функційний 

синтаксис (с. 36), функційна спрямованість (с. 76), функційний діапазон 

(с. 138), функційно-семантична категорія, функційно-семантичне поле, 

функційно-ономасіологічні групи (с. 157), функційно співвідносні категорії 

(с. 73), багатофункційність (с. 85) тощо. Натомість зафіксовано лексеми 

функціонувати (с. 59, 85 тощо) і функціонування (с. 35, 43, 45, 75, 118, 135 та 

ін.), які «конфліктують зі словотвірною нормою сучасної української мови» 

(С. А. Омельчук). Уважаємо логічним використання лексем функціювати та 

функціювання, що теж мотивовані іменником функція.

Спостережено паралельне вживання лексем висловлювання /  

висловлення, причому перша переважає в складі таких сполук: речення- 

висловлювання (с. 22, 149, 176), типова ситуація висловлювання (с. 58), 

окремих висловлювань (с. 76), персональний статус висловлювань (с. 77), 

мета висловлювання (с. 166) тощо (пор.: висловлення (с. 225, 278, 280, 343).

Сучасні лінгвістичні словники (зокрема «Словник лінгвістичних 

термінів» Д. І. Ганича, І. С. Олійника, «Словник сучасної лінгвістики: 

поняття і терміни» А. П. Загнітка, «Сучасна лінгвістика: термінологічна 

енциклопедія» О. О. Селіванової та ін.) фіксують лише висловлення як одне з 

основних синтаксичних понять на позначення одиниці мовлення,



комунікації, одиниці модусу мовлення, складника спілкування, репліки в 

розмові, ораторської промови тощо.

4. У дисертації вмотивовано недоцільність уживання в українській мові 

орудного суб’єкта в реченнях із предикативами на -но, -то. Ретельно 

проаналізувавши думки мовознавців щодо можливості / неможливості 

уживання орудного суб’єкта в реченнях із предикативами на -но, -то (с. 230- 

238), дисертантка робить висновок, що вираження суб’єктного компонента в 

реченнях із предикативами на -но, -то за допомогою спеціалізованої 

синтаксеми не можливе, бо суперечить функційному призначенню всієї 

конструкції. Н. Ю. Ясакова наголошує, що такий орудний суб’єкта, який 

трапляється в сучасних книжкових і періодичних виданнях і наукових 

розвідках, «ужитий під впливом російської мови й руйнує питому 

неозначено-особову семантику речення з предикативом на -но, -то» (с. 243— 

244). Натомість нормативними вважає речення, де орудний відмінок 

іменника слугує засобом вираження інструментальної синтаксеми, яка 

характерна для предикатів з інструментальною валентністю. Орудний 

компонент, виражений іменником із предметним значенням, не тільки 

уточнює характер «зовнішніх явищ», за допомогою яких можливий вплив, а 

й увиразнює наявність свідомого суб’єкта, що виконує активну дію (с. 244).

Нормативний аспект використання речень із предикативами на -но, -то 

варто було б доповнити з’ясуванням доцільності / недоцільності вживання 

матеріально вираженої дієслівної зв’язки бути у формі минулого чи 

майбутнього часу було, буде (зокрема, чи можна вважати зв’язку потенційно- 

особовою формою, чи вона є ненормативною, напр.: Стіл було сервіровано 

на двох (О. Досвітній с. 251); див. інші приклади речень: с. 245, 249, 250, 251 

тощо).

У цьому річищі потребують коригування й ужиті в дисертації дієслова 

на -ся, зокрема: здійснюється інтерпретація (с. 32), осмислення 

здійснювалося (с. 44), освоєння простору здійснювалося (с. 59), категорії 

відносяться (с. 35), функційні варіанти реалізуються (с. 39), інваріантна



структура характеризується (с. 40), характеристики встановлюються 

(с. 45), стосунки осмислюються (с. 49), взаємозв’язок втілюється (с. 55), Я  

сприймається (с. 62), що [мікроситуація] описується (с. 140).

Висловлені міркування, на наше переконання, не принципові, а тому 

посутньо не впливають на загальну концепцію роботи, стосуються 

здебільшого дискусійних питань або мають побажальний характер. Вони не 

знецінюють вагомості виконаного дослідження, що є безсумнівним 

внеском в українську лінгвістичну науку. Автореферат та опубліковані 

праці адекватно відображають його концептуальні положення.

Уважаємо, що дисертаційна праця «Категорія персональності в 

українській літературній мові» за теоретичним рівнем, науковою 

новизною, практичною цінністю відповідає вимогам МОНу України, 

зазначеним у «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», а її автор -  Наталія 

Юріївна Ясакова -  заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора 

філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Офіційний опонент -
доктор філологічних наук, доцент,
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В І Д Г У К

про дисертаційну працю Н. Ю. Ясакової «Категорія персональності в 

українській літературній мові», подану на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 -  українська мова; 

035 -  Філологія (Київ, 2017. -  457 с.)

У дослідженнях функційно-категорійної граматики чітко простежуємо 

два основних етапи. Перший пов’язаний із переглядом статусу граматичних 

категорій повнозначних частин мови. Зокрема, у граматичній системі 

іменника категорію відмінка визнано основною словозмінною категорією, а 

категорію роду -  класифікаційною категорією із семантичною та формально- 

граматичною мотивацією; у граматичній системі дієслова основними власне- 

дієслівними, семантично мотивованими постали категорії часу і способу, 

периферійнішою щодо них є словозмінно-словотвірна морфологічна 

категорія виду; обґрунтовано невласне-дієслівний, транспозиційний характер 

категорій роду, особи і числа та морфолого-словотвірно-синтаксичний статус 

категорій перехідності / неперехідності й стану (праці І. Р. Вихованця, 

А. П. Загнітка, Н. М. Костусяк та ін.), останні дві у традиційному 

українському мовознавстві були основними дієслівними морфологічними 

категоріями. Другий етап вирізняють дослідження, спрямовані на пізнання 

сутності функційно-семантичних категорій, до яких зараховано категорії, 

експліковані засобами різних рівнів мови. Характерно, що в одних із них 

зроблено спробу структурувати функційно-семантичну категорію, тобто 

ієрархізовано різнорівневі одиниці, спеціалізовані на вираженні її семантики 

(наприклад, запропоновано структуру функційно-семантичної категорії 

допустовості в дисертаційній праці Т. М. Ткачука), в інших (вони 

переважають), хоч і задекларовано завдання систематизувати мовні засоби 

експлікації значення певної функційно-семантичної категорії, проте їх не 

ранжовано ні в тексті, ні у висновках, їхню ієрархію можна встановити хіба 

що з тієї послідовності, у якій проаналізовано ці засоби. До таких досліджень



функційно-категрійної граматики належить і дисертаційна праця 

Н. Ю. Ясакової, у якій поставлено мету комплексно проаналізувати 

функційно-семантичну категорію персональності в українській літературній 

мові, а саме всі різнорівневі засоби з категорійною семантикою 

персональності. На тлі виконаних студій цю працю вирізняє як новаторську 

запропонована авторська теоретична модель інтерпретації реалізованих в 

українській літературній мові персональних значень, побудована на 

співвідношенні інваріанта, визначеного як поняттєва основа персональності, і 

багатоступеневої системи функційних варіантів, що охопили вияви 

персональних значень у мові й мовленні. Саме ця модель, за оцінкою 

дослідниці, дала змогу систематизувати всі засоби експлікації семантики 

персональності в українській мові (с. 2 автореферату), на відміну від 

поширеної в лінгвоукраїністиці репрезентації особових співвідношень у 

вимірах лише морфології -  займенника та дієслова. Логічно було б, 

спираючись на різнорівневі засоби вербалізації категорійної семантики 

персональності, обґрунтувати (а не лише констатувати!) статус категорії 

персональності як функційно-семантичної та наголосити на цьому в науковій 

новизні виконаного дослідження. Обґрунтування такого статусу потрібне ще 

й тому, що залучені до аналізу лише морфологічні та синтаксичні засоби 

можуть послугувати підставою для надання категорії персональності статусу 

граматичної, а не функційно-семантичної.

Граматичним ядром функційно-семантичної категорії персональності 

визнано морфологічну категорію особи. У зв’язку із цим відзначено відоме в 

сучасному мовознавстві потрактування морфологічної особи на тлі широкого 

поняття персональності, за якого дієслівні та займенникові форми особи 

інтерпретовано як два морфологічних ядра персональності, а решту засобів 

вираження семантики особи, що не становлять системи протиставлених одна 

одній граматичних форм, визнано синтаксичною, лексичною і 

контекстуальною периферією персональності. Йому протиставлено 

авторський підхід, згідно з яким морфологічна особа як ядро функційно-



семантичної категорії персональності зумовлена лексичними 

характеристиками слова, вона тісно пов’язана з особою синтаксичною 

(персональністю) і відмінна від неї за способом вираження та ступенем 

формалізації граматичної семантики (с. 92 дисертації).

Реалізацію категорійних значень особи морфологічними засобами 

Н. Ю. Ясакова обмежила аналізом цього значення в іменникові та дієслові. 

Зокрема, вона узагальнила потрактування іменникової репрезентації 

особових протиставлень в українському мовознавстві, визначила семантико- 

граматичні параметри диференціації іменників за особами, схарактеризувала 

реалізацію категорійних значень особи у словозміні іменника. Відзначено 

помітне в сучасних граматичних студіях надання важливої ролі не тільки 

займенниковим іменникам і дієсловам, а й власне-іменникам в експлікації 

граматичної семантики особи, адже в центрі іменникової особи перебуває 

лише декілька займенникових іменників першої та другої особи, тоді як 

периферія охоплює іменники, що вказують на третю особу, а це означає, що 

периферійні одиниці значно переважають функційно та онтологічно над 

центральними. Саме тому орієнтація на власне-іменниковість стала для 

дослідниці одним із засадничих принципів у морфологічній кваліфікації 

значення особи. Вона погоджується з тим, що у займенникових іменниках 

розрізнення осіб виявлене найвиразніше, проте оскільки «семантика 

персональності корелює із ширшим значенням предметності, тому природно, 

що її мовна репрезентація здійснюється за допомогою іменника -  єдиного 

класу на позначення предметів» (с. 110 дисертації), що спричинює проблему 

статусу особи в іменнику. На підставі того, що її реалізують водночас 

протиставлені форми різних слів і того самого слова, особу іменника 

зараховано до непослідовно корелятивних за ознакою корелятивності / 

некорелятивності морфологічних форм та кваліфіковано як таку, що поєднує 

ознаки класифікаційної і словозмінної морфологічних категорій, оскільки 

особові протиставлення в іменникові виявлені в кількох площинах (с. 110 

дисертації). Як словозмінну морфологічну категорію особи іменника



репрезентують кореляції відмінкових форм власне-іменників, на основі яких 

дослідниця робить висновок -  для відмінкової парадигми іменника в 

українській мові характерна опозиція граматичних значень другої та третьої 

особи. Спеціалізованим засобом вираження семантики другої особи визнано 

кличний відмінок, який протиставлено решті відмінків, що реалізують 

граматичне значення третьої особи. На основі спорідненості семантико- 

синтаксичних функцій кличного та називного відмінків констатовано 

часткову омофлексію та виразність протиставлення цих відмінків за особою 

(с. 137 дисертації).

Розв’язуючи проблему особових протиставлень у дієслові, 

Н. Ю. Ясакова відзначає, услід за іншими дослідниками, насамперед 

похідний, невласне-дієслівний характер морфологічної категорії особи, що не 

применшує, однак, її важливості, обов’язковості для цього частиномовного 

класу, що пояснює різноспрямованістю функціонування дієслів у реченні, 

особливим статусом особи серед інших похідних морфологічних категорій, 

зумовленим її комунікативним спрямуванням. В особовій парадигмі дієслів 

наказового способу, наприклад, центр сформований із другої особи однини 

та другої особи множини, що є спеціалізованими виразниками імперативної 

модальності, тоді як умовний, спонукальний та бажальний спосіб не 

виражають особових протиставлень за допомогою закінчень. Особову 

парадигму дієслова окреслено на загальноприйнятих теоретичних засадах: 

вона охоплює форми теперішнього і майбутнього часу, а також форми 

наказового способу. З-поміж форм, що не мають морфологічних показників 

особи, за способом участі у вираженні синтаксичної категорії персональності 

вирізнено потенційно-особові -  форми минулого часу та умовного способу. 

Решті дієслівних форм із традиційного набору (інфінітиву, дієприкметникові 

та дієприслівникові) у структурі речення, цілком слушно констатує 

дослідниця, не властива формально-граматична координація з підметом 

(с. 155 дисертації).



Характеризуючи особові протиставлення дієслова, Н. Ю. Ясакова 

наголошує на тісному зв’язку експлікації граматичного значення особи з 

його лексичною семантикою, що має особливий статус у структурі 

морфологічної категорії особи, зумовлений її поняттєвою унікальністю. Вона 

окреслила взаємозв’язок лексико-семантичних ознак дієслова із властивими 

йому граматичними значеннями особи в шістьох аспектах, серед яких: 

1) семантична сумісність граматичних значень першої та другої особи з 

дієслівною лексемою, що має суб’єктну сему ‘особа’; 2) специфічність 

лексичної семантики дієслів, що виражають емоційний або ментальний стан 

людини, у формі першої особи; 3) функційна своєрідність дієслів мовлення у 

формі першої особи теперішнього часу, ужитих у перформативних 

конструкціях; 4) нетипове вживання деяких дієслів у формі першої особи 

теперішнього часу в перформативі; 5) уживання дієслів, що визначають дію 

або стан віддаленого суб’єкта у формі першої особи; 6) зв’язок граматичного 

значення третьої особи із семантикою некерованості дії, її несумісність з 

активним діячем та ін. (с. 166 дисертації), що представляють формально- 

граматичні односкладні речення з одноособовим дієсловом у ролі їхнього 

головного члена. Кожен аспект проілюстровано вживанням дієслів у 

відповідних синтаксичних конструкціях сучасної української літературної 

мови. На нашу думку, у контексті виокремлених аспектів взаємодії 

граматичних значень особи з лексичними значеннями дієслів логічно було б 

докладно проаналізувати проблему їхніх часткових особових протиставлень, 

відому як проблему дієслів із неповною особовою парадигмою. Це -  

дієслова, уживані лише: а) у третій особі однини і множини; б) у третій особі 

однини; в) у третій особі множини; г) у всіх формах множини. За відсутності 

такого аналізу складається думка, що всі дієслова української мови 

виражають особові протиставлення.

Н. Ю. Ясакова запропонувала у своєму дослідженні нетрадиційний, 

цікавий (з погляду авторського потрактування!) аналіз синтаксичного 

вираження категорії персональності в українській мові. Він опертий на



персональний статус суб’єкта в реченні, що вможливило спостерегти і 

констатувати синтаксичну специфіку в експлікації досліджуваної категорії. 

Саме за цією ознакою потрібно було б назвати третій розділ дисертації, бо 

запропонована назва «Синтаксична категорія персональності» орієнтує на 

обґрунтування її синтаксичного статусу, а не на з’ясування особливостей 

вербалізації персональної семантики на синтаксичному рівні сучасної 

української літературної мови.

У концепції дослідниці належність до певної особи є обов’язковою 

характеристикою субстанційних компонентів речення: суб’єкта, об’єкта й 

адресата. Персональні різновиди суб’єктів зумовлюють типологію речень за 

ознакою означеності / неозначеності і реалізовані в таких специфічних 

варіантах категорійного значення персональності, як неозначено-особовий, 

узагальнено-особовий та неозначено-предметний. Спершись на тезу, що 

категорія персональності по-різному взаємодіє з означеністю в межах другої 

та третьої осіб, а саме: для другої характерна нейтралізація референтної 

означеності, а третій властивий широкий спектр персональної семантики, 

пов’язаний із різними видами неозначеності, Н. Ю. Ясакова сформувала два 

специфічні функційні варіанти семантики третьої особи -  неозначено- 

особовий і неозначено-предметний -  та визначила спеціалізовані синтаксичні 

структури, що їх репрезентують. Серед трьох типів синтаксичних 

конструкцій, які реалізують неозначено-особову семантику, виокремлено 

«речення, у яких предикат (правильно: предикативний головний член яких!) 

позбавлений граматичних показників особи (структури з предикатами 

результативного стану на -но, -то та безособовими дієсловами, утвореними 

від особових за допомогою постфікса -ся)» (правильно: структури з 

предикатами результативного стану, вираженими предикативними формами 

на -но, -то та безособовими дієсловами, утвореними від особових за 

допомогою постфікса -ся\). Сама дисертантка застерігає, що персональний 

статус суб’єкта в реченнях із предикативами на -но, -то реалізований без 

опори на морфологічну категорію особи. Він утілений на синтаксичному



рівні через взаємодію лексичної семантики дієслівного предиката, що 

виражає дію людини, аргументів і конструктивних характеристик речення, де 

позиція суб’єкта не заповнена спеціалізованою синтаксемою. Підставою для 

виокремлення послугувало те, що на власне-семантичному рівні предикати 

мають виразний зв’язок із суб’єктом-особою (с. 12 автореферерату), що 

«предикативи дієприкметникового походження передають значення 

результативного стану, не втрачаючи суб’єктних характеристик вихідного 

дієслова», та що в їхньому лексичному значенні наявна зорієнтованість на 

особу-діяча (с. 14 автореферату). Справді, предикати результативного стану є 

трансформами предикатів дії, адже вони виражають результативний стан, що 

є наслідком попередньо виконаної особою дії. Але, на противагу першому і 

третьому типам виокремлених речень, у яких є граматичні показники 

категорії особи, відповідно: закінчення, що маркують значення третьої особи 

множини в дієслівних формах теперішнього / майбутнього або лише 

множини в дієслівних формах минулого часу) часу, і значення середнього 

роду минулого часу або третьої особи однини, що характерна для 

репрезентації дій предметних суб’єктів, виражає дію невідомої особи, -  у 

реченнях із предикативними формами на -но, -то в ролі головного члена 

граматичні показники особи цілком нейтралізовані. У зв’язку із цим постає 

питання: «Чи не порушують логіку виокремлення синтаксичних конструкцій, 

що реалізують неозначено-особову семантику третьої особи, речення з 

головним членом, вираженим предикативними формами на -но, -то, що не 

мають граматичних маркерів особи, на які зважала дисертантка, виділяючи 

перший і третій типи речень як репрезентантів неозначено-особової 

семантики?».

На авторських засадах виокремлено один структурний тип синтаксичних 

конструкцій, що реалізує неозначено-предметну семантику в чотирьох 

функційних варіантах: невідомого суб’єкта, який невідомий мовцеві 

переважно через неможливість сприйняти його зором, неактуального 

суб’єкта, вербалізація якого видається мовцеві зайвою, незбагненного



суб’єкта, який не може бути сприйнятий органами чуття, неозначеного 

локусу-суб’єкта, що позначає стан природи без називання носія стану. У цих 

реченнях, наголошує дослідниця, неозначено-предметний суб’єкт не 

належить до категорії осіб, на нього вказує граматичне значення однини 

дієслівного предиката, пор.: Надворі смеркало і сутеніло (І. Нечуй- 

Левицький). Проте відомі й інші підходи до потрактування суб’єкта в таких 

реченнях: його кваліфікували як носія всеохопного стану довкілля (пор.: 

Надворі смеркає; Надворі смеркало), або як надприродну силу, стихійне 

природне явище на зразок грім, блискавка, буря, злива і под. (пор.: Надворі 

гриміло; Уночі блискало; Дерева поламало; Городи залило). Принципово 

відмінним у зазначених підходах є те, що суб’єкт тут кваліфіковано як 

означений.

Заслуговує уваги витлумачення узагальнено-особової семантики як 

специфічної персональної характеристики суб’єкта речення, що нейтралізує 

його конкретно-особову належність та стосунок до будь-якого учасника 

комунікації. На його основі розмежовано речення із ти-суб’єктом, що 

представляють найвищий рівень узагальнення, речення із ви-суб’єктом, 

рівень узагальнення яких менш виразний, та речення, третю особи в яких 

репрезентує іменник людина.

Окрім завдань, розв’язання яких спрямоване на встановлення 

функційно-семантичного статусу категорії персональності в українській мові, 

Н. Ю. Ясакова поставила також за мету визначити чинники, що зумовлюють 

видозміни семантики персональності в мовленні, схарактеризувати способи 

передавання таких видозмін. Це означає, що проблематика виконаного 

дослідження вийшла за межі теми дисертаційної роботи, що орієнтує на 

сферу мови. Вона ширша, оскільки охопила і аналіз семантико-прагматичних 

варіантів персональних значень у мовленні. Запропонований аналіз 

варіантності ґрунтований на способах мовної репрезентації категорійних 

значень першої, другої та третьої осіб. Він надзвичайно цікавий, важливий 

для комунікативної практики, проте багато із схарактеризованих у дисертації



семантико-прагматичних варіантів відомі з попередніх досліджень, 

присвячених транспозиції особових форм, порівняймо ми авторське, царське, 

родинне, філософське та ін.; ти близьке, зверхнє, командне, грубе, нахабне, 

дитяче, ти старшого до молодшого та ін. На противагу іншим мовознавцям 

Н. Ю. Ясакова намагається послідовно подати причини транспозицій, 

систематизувати семантико-прагматичні варіанти (експліцитні й імпліцитні) 

категорійного персонального значення в межах кожної особи. Зокрема, 

варіанти першої особи вона пояснила тісною взаємодією категорій 

персональності й числа, із-поміж варіантів категорійного значення другої 

особи вирізнила одиниці, що віддзеркалюють багатовекторну взаємодію 

семантики персональності з прагматичною категорією ввічливості й 

стосуються протиставлення ти -  ви, визначила для обох компонентів цього 

протиставлення характерні семантико-прагматичні варіанти. Обґрунтовано 

виділення в самостійну групу різновидів категорійного значення другої 

особи, що вказують на квазіспіврозмовника. Об’єднано вторинні семантико- 

прагматичні варіанти, які репрезентують категорійне значення 

персональності третьої особи переважно в площині номінації, а не дейксису. 

Такі мовленнєві видозміни відбивають здебільшого оцінку мовцем інших 

осіб як потенційних учасників комунікації.

У висновках до розділів та загальних висновках логічно й чітко 

узагальнено аналіз засобів експлікації категорії персональності на двох 

рівнях -  морфологічному і синтаксичному -  в українській літературній мові, 

а також семантико-прагматичних варіантів особових значень персональності, 

породжених транспозицією особових форм у мовленні. Зміст узагальнень і 

послідовність їх подання тісно пов’язані з текстом дисертації. Спираючись на 

здобутки виконаного дослідження, варто визначити його перспективи, що є 

однією з вимог до докторських дисертацій.

Теоретичне значення дисертаційної праці Н. Ю. Ясакової -  незаперечне 

й багатовимірне. У ній запропоновано теоретичну модель функційно- 

семантичної категорії персональності, у якій тісно взаємодіють на спільній



поняттєвій основі морфологічні та синтаксичні засоби, створено засади для 

дослідження особових протиставлень у різних дискурсах. Висновки цієї 

праці можуть бути використані у типологічних студіях. Вони послугують 

підґрунтям для досліджень структури простого речення та синтаксичної 

парадигматики.

На підставі докладно прорецензованої проблематики дисертації 

Н. Ю. Ясакової маю підстави високо оцінити її як теоретичне дослідження, 

присвячене актуальній проблемі українського мовознавства -  фукційно- 

семантичній категоризації поняттєвих сутностей. Морфологічна і 

синтаксична типології синтаксичних конструкцій на означення 

персональності матимуть широке практичне застосування у викладанні 

синтаксису, стилістики, лінгвокультурології та інших дисциплін.

Дисертація «Категорія персональності в українській літературній мові» 

відповідає вимогам “Порядку присудження наукових ступенів44, 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 року, зі змінами, унесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року.

За виконане дослідження Н. Ю. Ясакова цілком заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.01 -  українська мова.
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