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У дисертаційній роботі проведено багатоаспектний аналіз 

семантичних, функціональних і комунікативних характеристик апелятива в 

сучасній українській мові, який дозволив виявити структурно-граматичні, 

семантичні, комунікативно-прагматичні особливості його функціонування в 

розмовному дискурсі. 

У роботі розглядається проблема статусу й функціонування кличного 

відмінка в українській мові. У вітчизняній науковій літературі поряд з 

терміном апелятив, який поступово набирає все більшої популярності та 

розповсюдження, продовжують побутувати також поняття: звертання, 

номінація адресата мовлення, вокатив, комунікативне звертання.  

За фукціонально-коммунікативного підходу: апелятив – спеціалізована 

форма, мовна одиниця, яка називає чи вказує на адресата, служить для 

встановлення контакту та виконує вокативну, фатичну, ідентифікаційну, 

кваліфікативну, емотивну, етикетну функції в процесі комунікації. 

Автор обґрунтовує тезу про те, що у структурі комунікативної ситуації 

на рівні дискурсу апелятив наділений такою важливою ознакою як 

синкретизм його функцій, їх взаємодетермінованість і взаємопроникність. 

Функції апелятива реалізуються радше в комплексі, а залежно від контексту, 

особливостей синтаксичної побудови висловлювання, його структури одна з 

них обіймає домінантну позицію, інші ж присутні в імпліциті. 

Основою роботи була двокомпонентна гіпотеза: 1) утвердження 

вокатива (іменник у формі кличного відмінка) 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 

екстралінгвістичних показників.  

У ході дослідження ця гіпотеза була підтверджена. Так, (1) аналіз 

матеріалу засвідчує рух у напрямку до утвердження вокатива як основного 

виразника апеляції у сучасному українському розмовному дискурсі – 59 %; 

(2) вибір мовцем того чи іншого засобу апеляції визначається як власне 

мовними, так  і позамовними чинниками: найбільший вплив на нормативний 
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відмінковий показник мають структурна ознака апелятива, закон дії мовної 

аналогії та гендерна маркованість апелятивного висловлювання.  

Наукова новизна роботи полягає у поточненні переліку функцій 

апелятива. Встановлено їх синкретичний характер; виділено домінальні 

лексико-граматичні типи апелятивів у розмовному дискурсі; 

експериментально підтверджено провідний статус кличного відмінка у сфері 

апелятивності; статистично встановлено залежність граматичної форми 

апелятива від мовних і позамовних чинників; залучено до наукового обігу 

новий різножанровий матеріал; запропоновано методику статистичної 

верифікації укорінення кличного відмінка у розмовному мовленні. 

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 

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. 

 

Ключові слова: апелятивність, категорія  апелятивності, апелятивна 

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

комунікативний акт, комунікативна ситуація, мовець, адресат. 
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ABSTRACT 

 

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

Discourse. – Manuscript. 

 

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Philological Sciences 

(Philosophy Doctor). Specialty 10.02.01 “Ukrainian Language” (035 – Philology). 

– 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) 
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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 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. 
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ВСТУП 

 

Питання вербального спілкування завжди було й продовжує 

залишатися одним із найбільш привабливих у науковому сенсі. Перенесення 

фокусу уваги з вивчення безпосередньо мовної системи на її творця і 

користувача сприяло укоріненню лінгвістичного антропоцентризму, 

дослідницький вектор якого спрямований на розкриття ролі мовних і 

позамовних чинників у концептуальному освоєнні людиною як зовнішнього, 

так і внутрішнього світу. 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.  

Формування антропоцентричної парадигми в мовознавстві привело до 

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.  

У сучасному мовознавстві важливе місце посідає розбудова 

методологічних систем, пов’язаних із категоризацією. Це передбачає 

виділення (нових) категорій різних видів, у тому числі тих, які не є суто 

мовними з погляду традиційних уявлень. Характерним зразком можуть 

слугувати комунікативні категорії, як-от: вербальна комунікація, дискурс, 

мовленнєвий акт, комунікант (Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, М. Бугайски, 

Я. Вжец, Т. ван Дейк, В. Звягінцева, В. Карасик, І. Кобозева, Г. Почепцов, 

В. Чернявська, О. Яшенкова). Саме до такого розряду ми відносимо 

звертання як сукупність різних за ознаками засобів, що використовуються 

для забезпечення певних комунікативних потреб.  

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, 
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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) або ж взагалі виключений із неї, що пояснюється 

несистематичним виявом його відмінкових ознак (білоруська мова, хоча 

прихильники класичного варіанту (тарашкевиці), навпаки, підкреслюють 

кличний відмінок як відмінну рису білоруської мови від російської). 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, що 

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

й зокрема слов’янським, 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 



10 

 

 

 

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. 

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, що стосуються 

мовного етикету, авторами яких є Н. Формановська, а також Х. Аітова, 

Л. Балашова, С. Богдан, А. Жаркова, Г. Касіян, О. Сереженко, О. Шпить.  

У працях сучасних дослідників аргументується соціальна обумовленість 

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, 
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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 будуть висвітлені 

різні погляди на означену проблему, наявні 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 структурно-

семантичних, функціональних і комунікативних характеристик 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 

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. 

Мета дослідження полягає в системному багатоаспектному аналізі 

структурно-семантичних, функціональних і комунікативних характеристик 

апелятива у сучасному українському розмовному дискурсі.  
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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 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 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, 
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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 
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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. 

Теоретична значущість дослідження полягає у подальшій розбудові 

концепції апелятивності у річищі функціонально-комунікативної парадигми; 

у виділенні двох рівнів апелятивності залежно від характеру її специфікації; 

у розвитку питань 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 

статистичної 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 



15 

 

 

 

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. Апелятиви беруть участь у процесі регулювання розмовного 

дискурсу, виконуючи вокативну, фатичну, ідентифікаційну, кваліфікативну, 

емотивну, етикетну функції в процесі комунікації. 

4. Специфічною властивістю апелятивів є комунікативна 

поліфункціональність, яка визначається конкретною комунікативною 

ситуацією. Апелятив в одному контексті здатен реалізувати кілька функцій, 

актуалізація яких залежить від комунікативного завдання, тобто важливою 

ознакою апелятива є синкретизм його функцій – їх активна взаємодія та 

взаємопрониклість у межах однієї комунікативної ситуації.  

5. Сфера апелятивності відзначається активною функціональною 

динамікою і варіативністю, демоструючи очевидність історичної динаміки 

апелятива у системі української мови. 

6. У свідомості носіїв української мови, що підтверджено 

експериментально, утверджується провідна роль кличного відмінка 

(вокатива) як граматичного виразника апеляції. 

7. 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.  

8. 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 
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використані під час написання навчальних посібників, при підготовці 

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. Основні теоретичні положення і найвагоміші практичні 

результати дослідження було викладено в доповідях на наукових семінарах 

кафедри російської мови та літератури Київського національного 

лінгвістичного університету. Окремі 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 роботи 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. 
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Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

з пропозиціями щодо подачі апелятивності у подальших перевиданнях 

Правопису, 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). 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЇ АПЕЛЯТИВНОСТІ В МОВОЗНАВСТВІ 

1.1. Історія вивчення апелятива у вітчизняній та зарубіжній 

мовознавчій традиції  

 

Сфері апелятивності присвячено велику кількість робіт вітчизняних 

мовознавців, проте досі немає чіткого розмежування ключових понять 

«апелятив» («звертання») та «вокатив», що вимагає вивчення проблеми з 

урахуванням напрацьованих у лінгвістиці підходів. 

Апелятиви, на думку Ф. Брауна [210], існують у всіх мовах, проте 

різняться за своїм складом і мають складну змістову будову, що головним 

чином і зумовлює розбіжності в інтерпретації явища. Теоретичні проблеми 

звертання розглядались у дослідженнях І. Вихованця [36], П. Дудика [49], 

Л. Корновенко [74], І. Кучеренка [81], А. Мойсієнка [102], О. Пономарева 

[121], М. Скаба [155; 156; 157; 158; 162], Є. Тимченка [176; 177], В. Юносової 

[205], І. Ющука [206]. Як універсальна одиниця апелятив постійно привертає 

до себе увагу не лише дослідників сучасних мов, а й істориків мови: 

С. Бевзенка [15], Ф. Буслаєва [29], М. Жовтобрюха [55], В. Німчука [108], 

О. Пєшковського [115], В. Сімовича [141], О. Середи [146], О. Шахматова 

[196], Ю. Шевельова [198]. 

Проблеми апелятива і його місця у комунікативній системі мови також 

достатньо активно вивчаються сьогодні – Н. Арутюнова [6], Ф. Бацевич [14], 

М. Бугайськи [27], І. Кобозева [70], О. Леонтьєв [86], Г. Почепцов [128; 129], 

Л. Рижова [140], Н. Федорук [184], О. Яшенкова [209]. Увагу привертають 

студії окремих аспектів апеляції: семантичний – І. Корольов [75], 

В. Русанівський [80], В. Мойсеєнко [101], В. Мусієнко [105], О. Сереженко 

[148], О. Тараненко [174]; граматичний – О. Безпояско [16], І. Вихованець [35], 

І. Кучеренко [82; 83], В. Прохоренко [132], В. Чепель [193]; синтаксичний – 

Х. Аітова[1], В. Бабайцева [9], О. Бейліна [17], Л. Дмитрієва [47], П. Дудик [50], 
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А. Мановицька [92], І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська [42], О. Волох, 

М. Чемерисов, Є. Чернов [38], І. Яценко [208]; функціональний – А. Загнітко 

[59], О. Лопатка [90], М. Скаб [157; 162]. 

Немало написано про апелятив і в зарубіжній лінгвістиці. Дослідження 

ведуться у межах історичного (Б. Бюссе [211]), граматичного (Г. Куртіус [214], 

А. Моро [216], С. Шобер [218]) та функціонально-комунікативного (Ф. Браун 

[210], М. Кешаварз [215], Дж. Шейден [217]) підходів. 

У мовознавчій традиції певні аспекти цієї мовної одиниці у різні 

періоди розвитку лінгвістичної думки ставали пріоритетними, відображаючи 

певні сторони відповідних наукових концепцій, що знайшло своє вираження 

в неоднозначному термінологічному визначенні [133, с. 195]. 

У вітчизняному мовознавстві апелятив (традиційно використовується 

термін звертання) розглядається переважно як специфічна мовна одиниця, 

що в тій чи іншій формі існує в мовах різного типу. Під звертанням 

розуміється інтонаційно виділений компонент речення, що називає істоти або 

персоніфіковані предмети, до яких адресовано мовлення [див.: 181, с. 200]. 

Таке тлумачення цього терміна видається прийнятним у найзагальнішому 

його розумінні, яке однак потребує доповнення в контексті комунікативного 

підходу, котрий визначено як методологічну підвалину нашого дослідження. 

Ми звертаємось також до поняття вокатив, яке вживатимемо у значенні 

провідної в українській мові форми для вираження звертання, представленої 

кличним відмінком. У центр дослідження виноситься явище апелятивності з 

огляду на його кореляцію з вокативом.  

Вокатив як форма для позначення апеляції постійно знаходився в полі 

дослідницької уваги й виявляв свою статусну й термінологічну нестабільність. 

Сумніви викликані непростою семантикою форми; неповнотою парадигми 

(відсутність флексій для іменників середнього роду, іменників усіх родів у 

множині); можливістю взаємозаміни (транспозиції) форм вокатива й 

номінатива там, де їх розрізняють, чи називання адресата мовлення формами 

номінатива в мовах, де кличний відмінок не має спеціальних флексій; 
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підвищена словотвірна активність (наявність численних експресивних суфіксів) 

і часті переходи форм кличного відмінка у вигуки [148].  

Відомо, що вироблення і кодифіковане закріплення термінів у науковій 

практиці перебуває в органічному зв’язку з функціонуванням і розвитком 

мови в цілому. Поява лінгвістичного терміна (власне цей процес характерний 

для усіх сфер людської діяльності) є фінальним етапом в осмисленні 

досліджуваних об’єктів. Термін являє собою узагальнену, найбільш 

сконденсовану дефініцію пізнаваних явищ. Слід одразу поточнити, що такі 

його ознаки як фінальність, узагальненість та сконденсованість, приписувані 

об’єкту дослідження, виступають як абсолютні лише на конкретному 

історичному етапі розвитку науки. Слушним є зауваження дослідників 

Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк про те, що оскільки процес пізнання дійсності 

безкінечний, «репрезентоване науковим терміном наукове поняття є 

відносною істиною» [76, с. 5]. Із здобуванням нових знань учені звертаються 

до нових термінів або запозичають їх з інших мов для уточнення змісту 

досліджуваного явища. 

Ю. Шевельов, ведучи мову про формування української літературної 

мови, зауважував, що вона «виростає зі співпраці визначних і менш визначних 

сучасників і з переємності досвіду й змагань поколінь» [198, с. 309]. Це 

висловлювання стосується також становлення української наукової термінології 

на національному ґрунті як невід’ємного складника літературної мови, адже в її 

творенні брали участь представники різних епох і поколінь, термінотворчий 

процес продовжується і в наш час у зв’язку з розширенням наукових горизонтів 

мовознавчої науки і поглибленим її вивченням. 

Зупинимося коротко на трансформації поняття та поглядах на природу 

апелятива під впливом зміни наукових парадигм та з огляду на історичну 

долю самого феномена вокатива.  

У межах описового підходу, який орієнтується на встановлення 

співвідношення лінгвістичних феноменів і мовних одиниць, основним 

виразником апеляції визначається кличний відмінок, що є об’єктом 
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морфології та синтаксису, інші аспекти сфери апеляції не розглядалися. 

Традиційна лінгвістика (починаючи від античних часів) відносить вокатив до 

категорії відмінка. 

Античні граматисти виділяли 5 відмінків, серед яких і кличний [2, 

с. 131]. Аристотель підкреслював: «У силу потреб тих, хто говорить, 

змінюються відмінки, щоб той, хто говорить про іншого, міг відрізняти, коли 

він закликає, коли дає, коли звинувачує» [2, с. 87].  

Стоїки ввели кличну форму як особливий тип висловлювання, так 

звану категорію «звертання», що не входила до системи відмінків. 

Александрійські граматики (Діонісій Фракійський), що спиралися на 

морфологічні ознаки (особливе закінчення), ввели кличний відмінок до 

відмінкової парадигми [див.: 32, с. 62]. Довгий час вважали цей відмінок 

прямим, оскільки вокатив за формою подібний до номінатива [2]. 

Традиція осмислення морфологічних і граматичних категорій та 

позначення їх відповідними термінами в українському мовознавстві 

пов’язана з іменами авторів перших слов’янських граматик ХVІ – ХVІІ 

століть – Л. Зизанія [62], М. Смотрицького [167], І. Ужевича [180]. 

Середньовічні граматисти використали закріплену на слов’янському 

мовному ґрунті античну термінологію та суттєво переосмислили її, 

враховуючи специфіку рідної мови. Це особливо простежуємо в ілюстраціях 

до викладених теоретичних положень. Було запроваджено терміни для назв 

відмінків. Так, система відмінків М. Смотрицького є семичленною, назви 

відмінків корелюють з назвами сучасної російської мови: именителный, 

родителный, дателный, винителный, звателный, творителный, сказателный 

(«изьяснительный», останній термін відповідає сучасному місцевому 

відмінку). Назви перших шести відмінків латинською мовою подає й 

І. Ужевич [180], однак у нього відсутній місцевий відмінок.  

Діяльність граматистів ХVІ – ХVІІ століть відіграла важливу роль у 

виробленні української граматичної термінології в наступні періоди розвитку 
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граматичної думки в Україні, а старослов’янські назви відмінків зберігалися 

до другої половини ХІХ століття. 

Ґрунтовне вивчення зверненості мови до адресата та реалізації її 

апелятивної функції розпочинається наприкінці ХІХ століття. 

Представники порівняльно-історичного мовознавства приділяли 

увагу питанням походження й еволюції апелятивів у мові в цілому, а також 

специфіці їхнього подальшого розвитку в різних індоєвропейських мовах.  

Саме в цей час в українському мовознавстві постає питання про 

вироблення термінів у морфології української мови. Оскільки 

різноманітність функцій деяких відмінків унеможливлювала адекватний 

підбір нової номінації, а впродовж усього часу не було зафіксовано спроб 

створення власне українських термінів для назв відмінків, це, в свою чергу, 

призвело до вживання в українських граматиках того часу замість назв 

відмінків їх порядкові номери та питання до них [46, с. 188].  

У цей період змінюється й фокус опису аналізованого явища.  

Одним із перших використовує поняття звертання в «Кратком 

руководстве к красноречию» М. Ломоносов: «Звертання – коли словом 

звертаємось до іншої особи, реальної чи уявної» [89, с. 266]. Звертання 

вчений розумів у широкому сенсі як адресованість висловлювання в цілому й 

кваліфікував його як фігуру, що прикрашає мовлення. 

Паралельно у лінгвістиці обґрунтовується думка про те, що кличний 

відмінок не є власне відмінком, а тому краще іменувати цей феномен 

кличною формою. Порівняймо, наприклад, погляд А. Шлейхера: «Вокатив не 

є відмінок, а ймення у формі оклику, значить з форми своєї навіть не слово» 

[див.: 176, с. 3]. Подібну думку репрезентовано й у Ф. Міклошича, який 

стверджував, що вокативові не слід зватися відмінком, оскільки він як 

зовнішньо (відсутність «відмінкового суфікса»), так і внутрішньо (не входить 

до складу речення) відмінний від інших компонентів відмінкової парадигми 

[99]. Такий підхід пізніше представлено поглядами М. Трубецького [179]. 

Мовознавець пояснював необхідність виключення вокатива з відмінкової 
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парадигми відсутністю синтаксичного зв’язку керування (пор. також 

Ю. Карський [67, с. 339–340]), а відповідно, й відношень з іншими словами 

(пор. також О. Бондарко [25, с. 177], О. Ісаченко [63, с. 93]). 

Починаючи від Ф. Буслаєва, який вживав поняття звертання, маючи на 

увазі компонент, що виступає засобом вираження відношення між мовцями 

[29, с. 277] (подібний погляд фіксуємо у працях О. Огоновського [110, с. 181], 

Є. Сєдєльнікова [147, с. 18] та Є. Тимченка [177, с. 65]), зазнає розвитку ідея 

про звертання як форму, що не бере участі у реалізації змісту речення.  

Тезу про позареченнєвий статус апелятива, його синтаксичну 

ізольованість, непов’язаність з іншими членами речення зустрічаємо також у 

Ґ. Куртіуса [214], О. Шахматова [197], О. Пєшковського [115], С. Шобера 

[218], Б. Ардентова [1]. О. Пєшковський, надаючи великого значення 

звертанню як категорії стилістичній, водночас відносить його до «слів і 

словосполучень, що не утворюють ні речень, ні їх частин». Він мотивує це 

тим, що звертання не можуть перебувати у граматичному зв’язку узгодження, 

керування і прилягання, а тому залишаються елементами, внутрішньо 

чужими реченню. Мовознавець порівняв статус одиниць апеляції в реченні з 

кулею, яку прихистило тіло [115, с. 404].  

Протилежну думку висловив О. Потебня. Учений писав, що вокатив 

подібно до номінатива є прямим відмінком; разом вони протиставляються 

системі непрямих відмінків [127]. Пізніше авторами «Російської граматики» 

були також здійснені спроби кваліфікувати апелятив як своєрідний 

поширювач речення, що таким чином поєднується у синтагми з іншими 

компонентами речення (ширше висловлювання) [138, с. 163].  

Таким чином, бачимо, що на кінець ХІХ століття в погляді на вокатив 

чітко окреслюються дві течії: перша відмовляє йому в правах іменуватися 

відмінком, акцентуючи увагу на відсутності відмінкового форманта, 

відмінності його функції в реченні від ролі інших відмінків, що наближає цю 

форму до вигука; цей погляд пропонує таку номінацію, як вокативна форма; 

друга обґрунтовує і доводить його відмінковий статус. 
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Відповідно сформовано два погляди на синтаксичну природу 

апелятива: перший виводить звертання зі структури речення, акцентуючи 

увагу на його окремішності й частковій прив’язаності до речення; другий, 

навпаки, підкреслює його виключний зв’язок з логіко-граматичною 

структурою висловлювання, що, безперечно, є суголосним до нашого 

розуміння апелятивності. 

Тлумачення синтаксичної природи форм звертання з часом змінюється. 

Категоричні твердження про те, що вони не є членом речення, а виступають 

лише вставною конструкцією, змінюють нові – про наявність між ними та 

іншими членами речення специфічного зв’язку – «апелятивного» [53]. 

Спроби встановити синтаксичний статус звертання призвели до появи теорії 

про так звані «члени речення третього порядку», які пов’язані з іншими 

членами речення за допомогою «відносного зв’язку» [136]. Окрім вигуків та 

вставних слів, до таких членів речення відносять також і звертання. Вперше 

говорити про самостійний статус звертання почали в другій половині ХХ 

століття, зокрема з появою праць О. Шахматова [196; 197]. Саме російський 

дослідник О. Шахматов одним з перших висловив думку про те, що 

звертання є членом речення. Для підтвердження своєї позиції мовознавець 

виділив підтип односкладного «вокативного речення», що не лише називає 

адресата, а й здатне виражати емоційну реакцію мовця на слова 

співрозмовника чи спонукати до дії. Ми також схиляємося до такого 

розуміння апелятивного компонента у реченнєвій структурі. 

На початку ХХ століття всі погляди були ґрунтовно проаналізовані 

Є. Тимченком [176]. У 20-х роках знову посилюється тенденція вироблення 

власне української термінології. У цей час було знято заборону на українське 

друковане слово і суттєво розширено сфери функціонування української 

мови, особливо в добу «українізації». Для утворення терміносистеми цього 

періоду продуктивною була словотвірна модель із суфіксами -ик / -ник, 

приєднуваних до українських коренів. За цією моделлю у граматиці 

В. Сімовича було створено й однослівні терміни (замість двослівних) на 
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позначення відмінків: називник, родовик, давальник, знахідник, орудник, 

місцевик, кличник (зовник) [141, с. 129].  

Наведені приклади засвідчують характерну для періоду кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. значну варіантність терміноодиниць. Нерідко поряд із 

новоствореними автори граматик подавали й усталені в українському 

мовознавстві давно засвоєні церковно-слов’янські терміни.  

Помітне місце у руслі термінологічної кодифікації відіграв 

«Український правопис» (1928 та 1933 роки). 

Тенденції у виробленні термінології на національному ґрунті відіграли 

надзвичайно позитивну роль, однак учені усвідомлювали той факт, що 

оберігання мови від впливу іншомовних запозичень відмежовує вітчизняну 

науку від інтернаціональних зв’язків. Саме тому помітною в зазначений 

період була й орієнтація українських граматистів на досягнення зарубіжного 

мовознавства. Бажання вплести українську науку до європейського контексту 

виявилось у використанні запозичених термінів-інтернаціоналізмів поряд із 

питомо українськими. Так, Є. Тимченко для назв відмінків використав 

однослівні терміни-інтернаціоналізми латинського походження, в тому числі 

і вокатив, або зовник (кличний відмінок) [176].  

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 стилістичних дослідженнях 

С. Бевзенка, Л. Булаховського, Є. Тимченка вивчається зв’язок між 

реалізацією та додатковими смислами, які ця реалізація вносить у апелятивну 

конструкцію, питання мовної норми у сфері звертання [15; 28; 176]. Зокрема, 

Є. Тимченко описав такі синтаксичні ролі вокатива, як підметова, 

апозитивна, предикативно-атрибутивна [176]. Так, в «Українській граматиці» 

мовознавець зауважував, що вокатив може 1) виступати підметом (таким 

чином вокатив входить до складу речення), 2) тільки відноситися до підмета, 

об’єктного слова чи вживатися незалежно (в такому випадку знаходиться 
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поза реченням) [177, с. 46]. Такий погляд згодом буде відображено у 

функціональному підході, однак апелятивна конструкція не 

розглядатиметься поза межами реченнєвої структури. 

Апелятивна сфера в українському мовленні радянських часів зазнає 

значних змін, зумовлених довготривалим впливом російської мови. Наукові 

праці фіксують обмеженість функціонування вокатива. Так, у 20-х роках ХХ 

століття українські вчені звертали увагу громадськості на необхідність 

використання форм кличного, а не називного відмінка при апеляції. 

Наприклад, М. Левицький виступав категорично проти вживання форм 

називного відмінка замість кличного [85, с. 65–66]. М. Наконечний нагадував 

про вживання кличних форм у народній мові та у творчості кращих 

письменників. Дослідник був стурбований тим, що «під упливом російської 

мови в українській інтелігентській мові частенько нехтують питомі форми 

кличности» [106, с. 113]. 

У 30-ті роки було перервано активну наукову діяльність в Україні у 

зв’язку з репресивними заходами радянського уряду. Не могли бути 

плідними для науки й роки війни та повоєнний період. І лише з середини 50-

х років певною мірою пожвавлюється інтерес до аналізованої проблеми, 

передусім крізь призму питань культури мовлення. У шкільних підручниках 

утверджується термін клична форма.  

Помітний інтерес серед мовознавців (М. Жовтобрюх [55], Б. Кулик [79], 

В. Русанівський [80], І. Чередниченко [194]) в цей період викликає питання 

стилістичної ролі звертання. Визначається переважання того чи іншого 

лексико-семантичного класу в кожному з функціональних стилів мови. Так, 

Б. Кулик [79] полярно протиставляє й аналізує функціонування звертань у 

розмовному (притаманні пестливі, голубливі та лайливі, а також нейтральні в 

емоційному плані звертання) та діловому стилях. 

Зі зміною наукової парадигми відбувається переорієнтація досліджень 

на з’ясування причин зумовленості й закономірностей функціонування та 

еволюційних змін у складі апелятивних одиниць. 
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У руслі структурного підходу український учений І. Кучеренко [81; 82] 

активно розвиває логіко-граматичний напрям. Дослідник визначає 

значення кличного відмінка як позначення суб’єкта, який бере участь у 

комунікативному акті. Цю ідею розвиває також І. Вихованець, який 

наголошує, що у зв’язку з цим вокатив орієнтований на другу особу 

(співбесідника), а отже, цей відмінок є виразно маркованим [34, с. 144].  

Термін звертання, за І. Кучеренком, відбиває лише специфіку 

реального значення іменника в кличному відмінку, проте не характеризує 

такого іменника як явища граматичного, не розкриває його функції як члена 

речення; мовознавець неодноразово вживає вираз «так зване звертання» [82]. 

Такий погляд на нашу думку демонструє передчуття готовності переходу до 

комунікативної парадигми: поняття звертання утотожнюється з апеляцією. 

Дослідники слушно зауважують, що термін звертання більш 

семантичний, ніж граматичний [42, с. 406]. Однак він продовжує широко 

функціонувати – як данина традиції.  

Активно вивчається питання зв’язку звертання з реченням, до структури 

якого воно входить. Саме тому мовознавці (І. Вихованець [34], І. Кучеренко 

[81; 83], О. Пономарів [121], І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська [42]) 

наголошують на необхідності розрізняти вокативний підмет, пор.: Є стаття 

про проблеми підліткової наркоманії – її, Ігоре Степановичу, і готуйте до 

друку (14, с. 9), Встань, Ігоре, покажися! (14, с. 14); Слухай, старий, будеш із 

ним балакати, пробий цю ситуйовину, ок? (14, с. 50) та вокативи-звертання – 

Чи є у вас, Ігоре Степановичу, документально підтверджені факти? (14, c. 9), 

Колю, ти хочеш щось сказати? (14, с. 14), Ні, братику Вараво, так ми далеко 

зайдемо з тобою в своїх фантазіях (14, с. 72).  

І. Кучеренко [81] та автори «Сучасної української мови: Морфологія. 

Синтаксис» [38] обґрунтовують тезу про звертання як член речення, оскільки 

воно виражається повнозначною частиною мови, має синтаксичні ознаки, а 

також має тісний зв’язок із значенням інших частин речення та інколи 

вступає у зв’язок з присудком. 
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Учені зазначають, що у структурі речення звертання може займати 

різні позиції – початкову, серединну, кінцеву, при цьому виявляється чітка 

залежність семантики звертання від певної інтонаційності, смислової 

акцентованості [102, с. 136]. У синтаксичній системі української мови досить 

поширені звертання, що виконують роль вокативного підмета [83, с. 145–146; 

92; 93].  

Цілком правомірним у руслі структурно-граматичного напряму є 

визнання звертання згорнутим висловлюванням, яке, в свою чергу, володіє 

потенційною предикативністю [10, с. 173]. Вона може виявлятися різною 

мірою. 

Звідси бере початок спроба розглядати звертання як вставні одиниці – 

комунікати [42; 143]. І. Слинько кваліфікує його навіть як кличний комунікат 

[42, с. 407] – особливий засіб зв’язку з вказівкою на адресата мовлення. На 

думку дослідниці, звертання, що входить до складу речення, послаблюють 

власну самостійність і предикативність, перетворюючись на так звані кличні 

модифікації [42, с. 407]. Згідно з таким підходом термін звертання розкриває 

зміст даного феномена, а поняття кличні модифікації демонструє їх 

синтаксичну суть – видозміна особливих синтаксичних одиниць. 

На думку А. Загнітка [58, с. 71], основна роль звертання – спонукати 

співрозмовника слухати, спонукати його до спілкування. Такі звертання є 

вільними, оскільки особа, до якої звернене мовлення, називається в реченні: 

Лео, – підійшов до них Гей, – і ти, чужинцю, чому не йдете до вогнища (29, 

с. 82). Коли звертання перестає називати конкретну особу або предмет, то 

воно трансформується у вставне модальне слово або навіть вигук: О Господи! 

– простогнав Шульга. – Ви ж Юлія? (10, с. 320).  

Проблема кодифікації морфологічних термінів залишається 

актуальною і на межі ХІХ – ХХ століть. Виразною стає тенденція до 

відновлення й усвідомлення національної ідентичності питомих українських 

мовних особливостей, що відобразилося зокрема у наданні грамемного 

статусу кличному відмінку у відмінковій системі. 
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Проте зберігаються також сумніви щодо правомірності статусу 

кличного відмінка. Так, О. Горпинич [40], хоч і називає це явище української 

мови кличним відмінком, все ж обстоює думку про те, що від статусу 

категорії відмінка він має лише відмінкове значення, парадигматичні засоби 

вираження.  

Вперше погляд на вокатив як на кличну форму було спростовано в 

академічному виданні «Сучасна українська літературна мова» за редакцією 

І. Білодіда, де як основний аргумент наводилася думка про неможливість 

розгляду кличної форми поза відмінковою парадигмою, оскільки вона 

протиставляється формі називного відмінка [206, с. 74 ]. Такими вченими-

мовознавцями, як С. Бевзенко, С. Самійленко та І. Вихованець було введено 

кличний відмінок до відмінкової парадигми української мови та 

обґрунтовано саме такий його статус: «Так звана клична форма має типові 

семантико-, формально-синтаксичні й морфологічні ознаки. З 

морфологічного боку в неї наявний кінцевий словозмінний афікс, що вказує 

на синтаксичні зв’язки семантико-синтаксичні відношення цієї форми до 

інших компонентів речення. Їй притаманні семантико-синтаксичні ознаки 

ускладненої субстанціальності, пасивності – потенційної активності, 

динамічної фінальності – динамічної вихідності і формально-синтаксичні 

ознаки центральності і периферійності» [34, с. 138]. 

У третьому виданні «Українського правопису» (1990 рік) за вокативом 

остаточно закріплено статус відмінка, в той час як у попередніх виданнях – 

клична форма з ремаркою необов’язковості (пор. з Правописом 1960 року).  

У зазначений період терміноодиниці для передачі форм апеляції 

постають у якісно новому стані порівняно з попередніми періодами, 

набувають ознак чіткої систематизації й унормування, що знайшло відбиття в 

енциклопедії «Українська мова» [181]. Автори енциклопедії підтверджують 

статус кличного відмінка й визнають його спеціальним засобом вираження 

звертання. 



30 

 

 

 

В останні десятиліття помітною стає спроба перегляду термінологічних 

назв відмінків у дослідженнях І. Вихованця, на думку якого не всі традиційно 

вживані терміни на позначення грамем відмінкової системи відбивають їхню 

семантико-функціональну сутність, крім того, всі вони є двослівними, тому 

вчений запропонував замінити їх однослівними: кличник (кличний) [36, с. 3–

7]. За семантико-синтаксичними ознаками цей відмінок визначається як 

периферійний відмінок, що виражає некеровані компоненти речення – 

звертання. 

Подібну систему термінів для назв відмінків на початку ХХ ст. 

пропонував В. Сімович, дотримуючись правила «мовної економії» [141, 

с. 129].  

Мовознавець О. Пономарів [121] класифікує кличний відмінок як прямий, 

поряд з називним. Дослідник стверджує, що протягом тривалого часу кличний 

відмінок неправомірно звався кличною формою: «Питання про те, якій назві 

віддати перевагу, мало не мовознавче, а швидше політичне забарвлення. Був 

період, коли українська мова мусила в усьому бути схожа на російську. Тож 

мати на один відмінок більше, ніж у російській мові, вважалося недозволеною 

розкішшю. Запровадили назву клична форма. Але коли виходити з того, що 

відмінок – це граматична категорія іменних частин мови, яка виражає 

синтаксичні стосунки між словами в реченні й виявляється в протиставленні 

семи відмінкових форм закінчень, то чому називний, родовий, давальний, 

знахідний, орудний і місцевий – відмінки, а кличний – форма? Кожен іменник 

може стояти у формі будь-якого відмінка. Якщо мамо, брате, друже, сестро, 

Оресте, Віро, Надіє, Любове – кличні форми, тобто форми кличного відмінка, 

то ці іменники в давальному (мамі, братові, другові, сестрі, Орестові, Вірі, 

Надії, Любові) чи в орудному (мамою, братом, другом, сестрою, Орестом, 

Вірою, Надією, Любов’ю) відмінках так само можна назвати давальними чи 

орудними формами. Отже, форма в цьому випадку – більш загальне поняття 

порівняно з конкретнішим – відмінок. Тому єдино правильним терміном в 

українській мові є кличний відмінок» [121, с. 292].  
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Когнітивний аспект звернений передусім до питань способу і 

характеру номінації адресата залежно від його місця в соціумі. Таким чином, 

апелятиви реагують на зміни у позамовній дійсності і є в певному сенсі 

відображенням соціальної динаміки. Форми апеляції та їхні ознаки, 

безперечно, залежать від типу мови та від її національно-культурної 

специфіки. Через це поняття апелятива (звертання) посідає важливе місце у 

висвітленні проблеми поведінки в дослідженнях з етикету (С. Богдан [22], 

А. Жаркова [54], О. Леонтьєв [86], Н. Формановська [185]). Так, В. Карасик 

[65; 66] надає вокативам статусу мовної універсалії, зауважуючи, що вони 

специфічно відображають національно-культурні особливості будь-якої мови 

[65, с. 196]. Н. Формановська [185] розглядає апелятив залежно від ситуації, 

соціальних ролей мовців, виходячи з уявлення про те, що мова в нормативно-

узуальній ситуації має ознаку «ввічливості». 

Мовленнєвий етикет спрямований на забезпечення комунікативного 

акту протягом усієї його тривалості й є завжди діалогічним: найважливіша 

умова – безпосередня участь адресанта й адресата, а комунікативна ситуація 

обмежена прагматичними координатами «Я – Ти – Тут – Зараз» [14; 27; 209]. 

Апелятиви як елементи етикету спілкування, як правило, не вносять у 

комунікативний акт абсолютно нової змістової інформації. Проте вони 

передають важливу соціально-оцінну характеристику про ситуацію 

спілкування, взаємини між комунікантами, соціальний статус кожного з них. 

Так, вислів Можна увійти, пані професоре? повідомляє про місце й час 

комунікативної події (робочі години, кабінет професора чи аудиторія), 

офіційність ситуації, жіночу стать адресата, посаду (професор) та вищий за 

мовця соціальний статус. Схвалення типу Ти така красива, ма (5, с. 12) 

репрезентує родинні зв’язки та свідчить про неформальні, інтимні стосунки, 

почуття глибокої симпатії мовця до адресата. 

У свідомості мовця формули мовленнєвого етикету структуровані за їх 

належністю до певного регістру спілкування в межах тематичної групи [209, 

с. 112]. 
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Не менш важливим є питання номінації адресата, пов’язане зі змінами 

у регістрі спілкування [209, с. 112]. Навіть до одного і того ж самого адресата 

в різних ситуаціях можна звертатися по-різному. Ми продемонструємо це 

дібраними мікроконтекстами з номінаціями одного і того ж самого адресата у 

різних комунікативних регістрах, що використовуються одним мовцем: 

офіційний – ситуація вимушеного збереження гонорифічного контексту 

спілкування у присутності інших актантів – Галино Петрівно, я щойно 

прийшов!; неофіційний – родинні комунікативні ситуації – Галю, не кричи!; 

Галь!; Мамочко, а де моя краватка?; Люба, ходімо – звертання чоловіка до 

дружини.  

Таким чином, спостерігаємо, що апелятив як явище виходить за суто 

мовні межі, адже значною є роль позамовних чинників – не тільки 

психологічних чи соціальних, а й політичних, ідеологічних, економічних. 

Апелятив можна розглядати і як накопичувач енерго-інформаційних значень, 

носій своєрідного культурно-естетичного коду українського національного 

світогляду. 

Методологічну плідність для встановлення співвідношення між 

поняттями апелятив та вокатив виявляє функціональний підхід, який 

зосереджує увагу на способах презентації граматичної категорії. 

Функціональному дослідженню граматичних засобів вираження апеляції 

присвячені праці сучасних вітчизняних мовознавців М. Скаба [157; 162], 

І. Вихованця [34; 36], К. Городенської [16], А. Загнітка [56; 58], В. Юносової 

[205]. 

Під терміном «вокатив» розуміються як мовленнєві акти, так і мовні 

одиниці, за допомогою яких виражаються відповідні мовленнєві акти.  

Саме в межах цього підходу чітко усвідомлюється необхідність 

розглядати апелятив у межах висловлювання (вужче – речення), а не за 

межами його структури; відповідно розвивається в синтаксисі і погляд на 

вокатив як особливий різновид члена речення [56; 58], здійснюється спроба 

визначення типу зв’язку між формами вокатива і присудка, які поєднуються 
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співвідносним зв’язком (головна ознака – співвідносність граматичних форм). 

Основна функція звертання – спонукати співрозмовника слухати, спонукати 

його до спілкування.  

Таким чином, звертання у функціональному плані має двоїсту природу. З 

одного боку, воно дає змогу адресатові ідентифікувати себе як отримувача 

повідомлення; з іншого боку, в апелятиві часто виражається ставлення мовця до 

адресата [1, с. 355]. Проте з функціонального погляду власне клична функція не 

завжди отримує реальну реалізацію (порівняймо: риторичні звертання, які не 

відрізняються за формою від власне звертань, проте в той же час не потребують 

безпосереднього співрозмовника, не спонукають до миттєвого реагування [173]. 

Суттєвого продовження й поглиблення у межах функціонального 

підходу набуває ідея, що зародилась у річищі структурно-граматичного 

напряму. Так, А. Загнітко [56, с. 266], вважає за необхідне чітко 

розмежовувати вокативний підмет (Огрій, сонце, дитячу долю!), що позначає 

суб’єкта потенційної дії, і вокативне звертання (Я прожив, моя рідна, ці літа 

у найвищому щасті). Відповідно дослідник також звертається до питання 

зв’язаних звертань – підмет виражений вокативом, його особливістю 

називається прямий зв’язок з формою наказового способу дієслова: Не 

смішіть гусей, Степановичу. То, може, коньячку? (15, с. 31); Скажи мені, 

Оксано, що повинна мати в сумочці пристійна дівчина, яка йде на побачення 

з пристійним хлопцем…? (13, с. 122); Не ховай очей, дитино! (16, с. 222).  

Проте бачимо, що на відміну від попередніх років змінюється 

термінологія. Дослідник пропонує розмежовувати вільні та зв’язані 

звертання [58].  

О. Руднєв запропонував розглядати звертання як особливий член речення, 

при цьому не відносячи його ні до головних, ні до другорядних, а як такий, що 

має співвідносний зв’язок у синтаксичній структурі речення [137, с. 177–178]. 

Саме на такому типі контакту звертання з реченням наголошувала також 

Л. Дмитрієва, акцентуючи увагу на тому, що він має визначатися як 

граматичний, з модально-персоналізаційною залежністю [47, с. 31]. І. Яценко 
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вважає звертання членом речення, який, проте, відокремлений через свою 

граматичну незалежність, і пропонує розглядати його у структурі речення поряд 

із підметом, присудком, додатком, означенням і обставиною [208, с. 92]. 

У руслі функціонального підходу представлено й інший погляд на 

звертання. Низка дослідників [1; 178, с. 241; 78, с. 195; 130] кваліфікує його 

як самостійний структурний тип речення. Зокрема, В. Пронічев [130, с. 88], 

визначаючи його як іменне односкладне речення, виокремлює такі функції 

звертання, як: 1) виступає як самостійне висловлювання; 2) являє собою 

незалежний компонент, що поєднується засобами інтонації з іншими 

компонентами в одне структурне ціле, що таким чином являє собою складне 

безсполучникове речення. Вибудовуючи подібну аналогію до іменних 

односкладних речень Х. Аїтова, розглядає структури з поширеними 

звертаннями таким чином: власне звертання – головний член, а залежні від 

нього компоненти – другорядні члени звертання [1, с. 63]. 

Сюди ж відносимо кваліфікації апелятивів за різними ознаками. Так, 

А. Загнітко [58, с. 71] пропонує поділяти звертання на закличні та емоційно 

забарвлені, за структурою – поширені й непоширені, за наявністю оцінки – 

нейтральні й оцінно-кваліфікаційні. Дослідники не заперечують 

використання називного відмінка при вираженні звертання, наголошуючи на 

тих випадках, коли це можливо. Так, у разі апеляції до класу неістот є 

можливим використання саме прямого відмінка. Матеріал, що його 

засвідчують поетичні твори, доводить можливість використання 

використання номінативної форми на місці кличного відмінка з метою 

збереження ритміки та мелодики поетичного тексту.  

Досвід сучасних зарубіжних досліджень зосереджено передусім у 

функціональному та комунікативному аспектах, що зумовлено як 

домінуванням відповідних парадигм, так і морфологічними особливостями 

мов (відсутність кличного відмінка, відсутність кличної форми). В 

англомовних дослідженнях [210; 211; 212; 213; 215; 216; 217; 219] також 
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широко розробляється це поняття. За визначенням, вокативом називається 

номінативний елемент з посиланням на адресата реченнєвої структури.  

З термінологічного погляду дослідниця А. Моро [216] розрізняє 

кличний відмінок і вокативну фразу. Таким чином, кличний відмінок 

розуміється як морфологічний маркер вокативної фрази. Вокативна фраза, 

натомість, – іменна фраза, яка не належить до тематичної сітки предиката і 

вживається (у найзагальнішому розумінні) з метою привернення уваги. 

Авторка наголошує, що цілком очевидно, з чисто денотативної точки зору, 

можна розрізняти щонайменше два типи вокативної фрази залежно від того, 

чи вона відноситься до реальності, яка не співвідноситься з предикативною 

тематичною сіткою (авторка іменує його екстрадейктивний вокатив), чи до 

реальності, яка співвідноситься з предикативною сіткою та виражається 

займенником (інфрадейктивний вокатив), який виступає підметом, прямим / 

непрямим додатком.  

Проте навіть у сучасних західних дослідженнях (Дж. Шейден [217]) 

знаходимо спроби не вважати кличний відмінок за повноправний відмінок, 

аргументуючи це тим, що: а) як звертання знаходиться поза контекстом 

ситуації, так і кличний відмінок знаходиться поза відмінковою парадигмою; 

саме така його ізоляція призвела до занепаду цього відмінка в багатьох 

мовах; у своїй первинній функції в таких мовах кличний відмінок поступився 

номінативу (російська, італійська); б) стоїки стверджували, що у більшості 

випадків апелятиви передаються формами називного відмінка; в) історія 

вокатива простежується і в гомерівському койне, проте він швидко поєднався 

з вигуком (ймовірніше, найперше на функціональному рівні, що й призвело 

до втрати автономного статусу); г) у жаргоні та в мові вульгарне звертання 

виражене переважно номінативом, що функціонально заступає форму 

кличного відмінка. 

У цілому, незважаючи на труднощі у виявленні морфологічних ознак 

вокатива, можна виокремити три власне синтаксичні фактори, що корелюють 

з вокативною фразою [216]: 1) вокативна фраза не входить до тематичної 
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сітки основного предиката речення; 2) вокативна фраза не співвідноситься з 

артиклем (для тих мов, для яких це актуально); 3) вокативній фразі може 

передувати емфатичний вигук. Усі ці фактори, однак, не дають підстав 

заперечувати наявність кличного відмінка. Підтвердженням цьому є той 

факт, що в англійських говірках можуть вживатися усічені форми власних 

назв. Ці усічені форми вживаються лише у вокативній фразі.  

Отже, доходимо висновку, що на сьогодні у річищі традиційного 

мовознавства відбулися спроби обговорити співвідношення понять вокатив – 

звертання – апелятив. Так, інтонаційно виділений компонент речення, що 

називає істоти або персоніфіковані предмети, до яких адресовано мовлення, 

традиційно іменують звертанням. Ця традиція спостерігається у 

дослідженнях з цієї тематики й понині. Більш сучасним, таким, що відповідає 

новітнім лінгвістичним тенденціям є термін апелятив. А під вокативом 

розуміється провідний засіб вираження апеляції в сучасній українській мові – 

іменники, виражені формою кличного відмінка. Останній, як було 

продемонстровано, пройшов довгий шлях свого статусного становлення від 

форми з позареченнєвим статусом до визнання власне відмінком, що сталося 

завдяки кодифікації форм у Правописі.  

Відбулося вивчення форм вираження апеляції та опис їх семантичних, 

граматичних, синтаксичних і функціональних характеристик, а відповідно 

здійснено й практичний аналіз апелятивів.  

На сучасному етапі студії вчених відбуваються у руслі 

антропоцентричної парадигми з домінуванням двох її напрямів: 

функціонального й комунікативного. Відповідно до цього увага 

зосереджується на функціонально-семантичній сфері апеляції, враховуючи 

той факт, що вона не існує сама по собі, беручи участь у побудові речення, а 

як виразник одного з типів конкретної предметності (адресат) впливає на 

семантико-синтаксичну структуру висловлювання. 

Саме тому, всі зазначені напрацювання чітко вказують на плідність і 

необхідність вивчення апелятива у річищі комунікативного процесу.  
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1.2. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці 

 

У руслі антропоцентричної наукової парадигми в останні десятиліття 

активно розробляється комунікативний підхід у дослідженні мовних явищ, 

який визначаємо також як основний у нашому дослідженні. Він поєднує 

підходи традиційної лінгвістики, функціональний та прагматичний підходи і 

теорію мовленнєвих актів, зосереджуючись на питаннях комунікативної 

теорії у дискурсивній сфері. 

Оскільки домінантною функцією мови є комунікативна, то й опис 

мови, її системи і структури має фокусуватися на цій функції. Слід 

враховувати не лише закономірності та норми побудови мовних одиниць, а й, 

перш за все, їх призначення як комунікативних одиниць [71].  

Вбачаємо необхідним розв’язання низки завдань, які на сьогодні ще не 

знайшли однозначної інтерпретації. Серед них: 1) встановлення 

співвідносності між поняттями апелятивність – апелятив – звертання – 

вокатив; 2) місце апелятива в комунікативній ситуації стосовно позицій 

адресант – адресат; 3) типологія засобів вираження апеляції; 4) опис 

особливостей функціонування звертань. 

У руслі антропоцентричної наукової парадигми в останні десятиліття 

активно розробляється комунікативний підхід у дослідженні мовних явищ, 

який визначаємо також як основний у нашому дослідженні. Він поєднує 

підходи традиційної лінгвістики, функціональний та прагматичний підходи і 

теорію мовленнєвих актів, зосереджуючись на питаннях комунікативної 

теорії у дискурсивній сфері. 

У ході розробки положень комунікативного підходу змінилося й 

ставлення до сфери апеляції. При вивченні апелятивів він враховує як 

внутрішньомовні факти (спосіб вираження, семантику мовної одиниці, 

функціонування тощо), так і екстралінгвальні фактори (комунікативна 

діяльність, мета висловлювання та прогнозування його результатів, позиції 

адресанта й адресата стосовно один до одного тощо). Фокус дослідження 
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апелятивів зміщується на ціле висловлювання, та навіть ширше текст / 

дискурс, з врахуванням усіх відношень, які обумовлені конкретною 

комунікативною ситуацією. 

Комунікативна лінгвістика розглядає апелятив не лише як номінативну 

одиницю, а передусім як комунікативну одиницю мовної системи. В останні 

роки аналіз цього явища саме як комунікативної одиниці вирізняється 

аспектуальною багатогранністю: досліджується специфіка апелятивів у 

різних комунікативних ситуаціях та регістрах (І. Корольов [75], В. Звягінцева 

[61]), зосереджується увага не лише на адресантові, як на тому, хто добирає й 

використовує мовні засоби, а й на факторі адресата, який відіграє провідну 

роль у цьому відборі (Н. Арутюнова [6]); апелятиви розглядаються в 

контексті мовного етикету (В. Карасик [65]). Апелятив постає як цілком 

повноправна одиниця процесу комунікації. Це пояснюється тим фактом, що у 

ньому, безперечно, відображаються різні сторони комунікативного акту.  

Комунікативна теорія апеляції перебуває зараз у стадії формування. У 

світлі останніх досягнень лінгвістичної науки були спроби дати визначення 

поняттю апелятив як комунікативної одиниці (Ф. Бацевич [14], О. Бейліна 

[17], В. Гольдин [39]), виявити його місце серед інших комунікативних 

одиниць (Н. Арутюнова [5], Л. Рижова [140]), його функціонально-

комунікативні особливості (Л. Дмитрієва [47], В. Карасик [65], 

Л. Корновенко [74], М. Скаб [157]) та інші. 

Зараз у комунікативній лінгвістиці можна виокремити два основні 

підходи до визначення апелятива: 1) як особливого типу висловлювання у 

мовленнєвому акті [81; 140] та 2) як службової одиниці тексту [39; 69; 139]. 

Така неоднозначність у розумінні аналізованого явища пов’язана з 

існуванням різних поглядів на тексти і висловлювання в аспекті 

комунікативного призначення й використання, а також з різним розумінням 

суті апеляції в комунікативному акті.  

Домінантним наразі є погляд на апелятив як на особливий, окремий, 

цілком самостійний тип висловлювання. 
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Так, Л. Рижова, спираючись на класифікацію комунікативно-

інтенціональних типів висловлювання, визначає апелятив як функціонально-

багатозначний компонент комунікативного акту, як особливий, вокативний 

комунікативно-прагматичний тип висловлювань і мовленнєвих актів, який 

має низку семантичних та комунікативно-прагматичних ознак та 

властивостей [140, с. 14]. У вітчизняній лінгвістичній традиції увагу на те, що 

вокатив (у ширшому плані апелятив) може інтерпретуватися як окреме 

висловлювання, звертав І. Кучеренко [81]. Так, дослідник розглядає випадки, 

коли іменники у кличному відмінку є виразниками одночленних вокативних 

речень, основним змістом яких є спонукання, узагальнене значення якого 

розуміється з ситуації чи спільної теми [81, с. 122–123]: [Оксана]. Нашу 

бригаду все одно не обставите. – [2-га дівчина]. Віро, Оксано. Речення 

такого типу можуть ускладнюватись різними емоційними відтінками – 

благання, захоплення, співчуття, докір тощо: Зінаїдо Андрієвно! Дайте 

людям з Києва сказати! (17, с. 134).  

Зібраний матеріал певною мірою підтверджує думку дослідника, проте 

твердження про інтерпретацію апелятива як окремого висловлювання, все ж 

викликає певні заперечення. З одного боку, висловлювання – одиниця 

мовлення, побудована за законами відповідної мови, речення, яке розглядають 

з боку його комунікативної організації [181, с. 69]. Таким чином, 

висловлювання – конкретна реалізація в ситуації мовлення речення як 

інваріанта [209, с. 68]. І якщо виходити з такого визначення поняття 

висловлювання, то, безперечно, апелятивний елемент має низку спільних 

ознак із ним – референтність (співвіднесеність із дійсністю: номінація 

реального адресата відповідними засобами), модальність (ставлення мовця до 

повідомлюваного: вираження оцінки адресата), власне текстові ознаки 

(сукупність елементів, що вказують на зв’язок даного висловлювання 

(апелятива) із ширшим комунікативним тлом). З іншого боку, ми переконані, 

що апелятив не може визначатися як висловлювання, оскільки адресація сама 

по собі не складає мету комунікації. Первинна, базова функція звертання 
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полягає у приверненні уваги адресата, встановленні контакту. Воно готує 

слухача до сприйняття основної інформації, в свою чергу, має можливість 

надавати їй певних смислових відтінків. На підтвердження нашої думки 

наведемо визначення В. Гольдина: звертання – службова одиниця тексту, його 

маркер, який виділяє адресата і спонукає прийняти текст повідомлення в тій 

чи іншій соціально типізованій тональності [39, с. 58]. Завдяки такому 

визначенню, увага зосереджується на основній його функції – вокативно-

апелятивній, комунікативна сутність якої полягає у встановленні й підтримці 

контакту з адресатом, а отже, підтримці процесу комунікації в цілому. Таким 

чином, апелятив зорієнтований на вираження актуалізаційного спрямування 

мовлення. За своєю семантикою апелятив може бути віднесеним до декількох 

речень, які становлять закінчені в комунікативному плані одиниці тексту [69, 

с. 87–88]. А отже, він нашаровується на висловлювання як на ціле [139, с. 883].  

Апелятив кваліфікуємо як частину акту мовлення, що складається з 

проголошеної мовцем пропозиції в ситуації безпосереднього спілкування зі 

слухачем, ілокуції та перлокуції [пор.: 70, с. 11–12]. Мова розуміється як 

засіб спілкування, що спрямований на досягнення певної мети, а сам 

апелятив – один із можливих складників мовленнєвого акту у ставленні до 

його мети. Як компонент комунікативного акту, це явище є більш складним 

та багатоплановим, ніж звичайне речення.  

Будь-який мовленнєвий акт може включати до своєї структурної схеми 

апелятив. З точки зору ілокутивної мети Дж. Серль [149] виокремлює п’ять їх 

типів: репрезентатив (мета – представити певний стан речей): Марго, з тоїм 

характером броненосця Потьомкіна в тебе дівчинка не вийде! (5, с. 66); Ти 

знаєш, Марго, – зрадів однодумцеві шеф, – коли я приїздив сюди на канікули, 

то опинявся наче на іншій планеті (5, с. 97); директив (мета – змусити 

адресата зробити щось): Лесю, малюй лінію на стіні (5, с. 25); Марго, уперід! 

(5, с. 51); Світлано, швидко обріж нігті (5, с. 81); комісив (мета – прийняття 

адресантом зобов’язання зробити щось): Гаразд, Марго, я піду, – похмуро 

сказала Леська. – Давай руку, – запропонувала компроміс Марго (5, с. 27); 
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експресив (мета – виразити певні почуття або настанови): Запам’ятай, 

синочку, в цьому житті немає слова «хочу», є лише слово «треба»! (5, с. 4); 

Тільки тихше, дівчата, не побийтесь і товар не зіпсуйте, як минулого разу! 

(5, с. 35); декларатив (мета – зміна об’єктивної реальності): Відтепер, 

Серьожа, ви – Сергій. Ваше життя змінюється на краще! (35, с. 12).  

Як бачимо, у кожному наведеному прикладі, наявність апелятива 

посилює загальну мету комунікативного акту. Його важливою 

функціональною ознакою є здатність виступати в ролі індикатора та 

регулятора характеру соціальних і міжособистісних взаємин між 

комунікантами. При цьому апелятив є провідною одиницею, яка виконує 

функцію привернення уваги до подальшого змісту висловлювання, він 

уточнює спрямованість мовлення у напрямку до адресата й акцентує увагу на 

тому, що саме цей адресат є його отримувачем. Крім того, у прагматичному 

плані апелятив впливає на адресата не лише з метою привернення його уваги, 

встановлення чи підтримки контакту, але й виражає ставлення мовця до 

слухача (того, хто безпосередньо отримує інформацію). 

Тут також привертає увагу ще одна важлива ознака висловлювання – 

наявність пропозиції – об’єктивного змісту, тобто такого, що відображає 

дійсність. 

У мікроконтекстах типу: Марго! – гаркнув шеф. – І без тебе 

моторошно! (5, с. 24) – пропозиція: я – моторошно = ілокутивний зміст –

зауваження; Шефе, ану розкажіть нам про своє дитинство на 

Полтавщині! (5, с. 46) – пропозиція: розповідати – дитинство = ілокутивний 

зміст – спонукання до дії.  

Проте можна стверджувати, що апелятив також презентує пропозицію, 

але в імплициті. Будь-яка апелятивна одиниця представляє пропозицію 

номінативного типу: «Ти – Марго». 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 
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чоловіка кожна жінка може хіба що мріяти! Важко сказати, кого б ви не 

змогли полонити! Іро?! (Х-фактор, сезон 3, 2012).  

Бачимо, що 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 актантів, на 

номінативну пропозицію: «Ти – Іра» нашаровується пропозиція «Іра – 

говорити», ілокутивна мета – примусити адресата зреагувати. 

Або зафіксована нами комунікативна ситуація: Ма! Шампунь 

скінчився!, де, не дивлячись на відсутність дієслівного елемента, пропозицію 

досить легко відтворити, ілокутивна мета висловлювання – прохання, заклик 

до дії. 

Зрозуміло, що пропозитивне наповнення очевидніше у випадку 

вокативного речення, але і за умови включення його у висловлювання, 

пропозиція присутня – саме через неповноту синтаксичного зв’язку 

апелятива з предикативною частиною речення. 

Призначення комунікативних одиниць визначається через їхню функцію 

в мовленні. Комунікативно-функціональний підхід передбачає дослідження 

функціональних можливостей мовних одиниць у межах висловлювання 

(ширше дискурсу). При аналізі змістової сторони одиниці мають 

враховуватися всі ті відношення, в які вступають мовці в процесі 

комунікативної діяльності. Така співвіднесеність апелятива з комунікативною 

ситуацією, залежність його вибору від компонентів ситуації певною мірою 

характеризує цю одиницю як важливий компонент спілкування з власним 

набором семантичних й комунікативно-прагматичних ознак.  

Семантичний зміст апелятива розкривається через його відношення до 

референта – адресата мовлення. Апелятив має як загальне значення – 

називати / вказувати на адресата, так і включає до своєї семантичної 

структури такі ознаки: адресація – номінація, зверненість до адресата; 

вокативність (кличність) – співвіднесеність з 2-ю особою; спонукальність, – 

які створюють узагальнений типовий семантичний зміст звертання. 
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Комунікативно-прагматичний зміст апелятива може бути розбудований 

лише в контексті теорії комунікації, яка на сьогодні вже достатньо 

сформована. Вербальна комунікація – цілеспрямована лінгвопсихологічна 

діяльність учасників спілкування за допомогою мовного коду, результатом 

якої є інформаційний обмін, взаємовплив тощо [14, с. 329]. Основні 

комунікативні ролі позначаються як адресант і адресат (мовець і слухач, 

продуцент і реципієнт, відправник і отримувач). У термінах «адресант» і 

«адресат» відображено спрямованість дискурсивного ходу, проте вони є 

орфоепічно невдалими. Вважаємо, що доцільнішим є вибір термінів «мовець» 

і «адресат». Мовець є виробником висловлення, здійснювачем мовленнєвого 

акту, носієм комунікативної інтенції, яка полягає в прагненні шляхом 

здійснення мовленнєвого акту донести певне пропозиційне ставлення до 

іншого комуніканта – адресата. Адресат – особа або група осіб, якій / яким 

призначається висловлення мовця (адресанта). З урахуванням особистісних 

параметрів і комунікативних функцій Г. Почепцов виділяє такі модифікації 

адресата, як: квазіадресат – неживий предмет; адресат-ретранслятор – 

отримувач висловлення, яке в своїй комунікативно-значеннєвій частині 

призначено не йому (висловлення таким чином складається з двох частин: 

1) частина, адресована адресату-ретранслятору, і 2) частина, адресована 

справжньому адресату); індиректний адресат – слухач, якому насправді 

призначено висловлення [128, с. 217], кожен з яких релевантний для 

апелятивності. Наявність мовця й адресата повідомлення, які постають у 

певних соціальних ролях, володіють спільним фондом мовленнєвих навичок, 

знань та уявлень про світ, а також наявність певного предмета мовленнєвої 

комунікації – головна передумова здійснення комунікації. Комунікація 

охоплює вербальні та невербальні компоненти й, як зазначалось раніше, 

значною мірою обумовлена екстралінгвістичними факторами (національно-

культурні традиції, соціальна сфера, знання учасників комунікації). 

Основними ознаками мовленнєвого акту є інтенційність (умисність), 

цілеспрямованість (наявність мети) і конвенційність (відповідність 
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загальновизнаним правилам вживання мовних знаків). Послідовність 

мовленнєвих актів утворює мовленнєву подію (дискурс) [209, с. 80]. 

Прагматичне значення мовленнєвого акту пов’язане не лише з суб’єктом 

мовлення, але й із соціальною ситуацією, в якій він реалізується [6, с. 357]. 

Так, психолінгвістика вважає, що основна мета комунікації – вплив на 

адресата, а відповідно, головна функція комунікації – цілеспрямована 

перебудова свідомості адресата [6].  

К. Бюлер в «Теорії мови» [30] пропонує таку модель комунікації, 

акцентуючи увагу на ролі особистості: 

 

 

 

За висловлюванням адресанта (мовця) стоїть його інтелектуальний та 

емоційний стан, тому у ньому реалізується експресивна функція. У 

висловлюванні адресанта представлено також позамовну ситуацію у вигляді 

мовних символів – мовних одиниць, тому реалізується також 

репрезентативна функція. Адресат отримує висловлювання у вигляді 

сигналу, який, в свою чергу, є звертанням, а отже йдеться про реалізацію 

апелятивної функції. Процес кодування й декодування змісту відбувається за 

допомогою мовної системи, положення якої в моделі свідчить про те, що 

вона є спільною для обох учасників комунікації. Таким чином, адресат має 

вихід не лише на позамовну ситуацію, але й на адресанта – ця ситуація має 

змогу виявлятися і навпаки, що є засадничим для нашого дослідження.  



45 

 

 

 

Відповідно до такого розуміння процесу комунікації будь-якому 

висловлюванню притаманна ознака апелятивності – властивість зверненості 

комунікативного акту до конкретного адресата. Саме така ознака є маркером 

апеляції. Апеляція визначається нами як найважливіший компонент 

комунікативного акту, що виконує роль маркера апелятивної функції, 

акцентуації висловлювання загалом. На суто формальному рівні апеляція 

може виражатися шляхом повноцінної маркованості або потенційної 

представленості. 

Маркована апелятивність – це власне апелятив, який граматично може 

бути виражений такими засобами: 

- вокатив – форма іменника у кличному відмінку. Проте подекуди у 

сучасному розмовному дискурсі трапляються також випадки вживання 

форми номінатива на місці кличного відмінка; 

- займенник – для української мови характерне чітке офіційне / 

неофіційне стильове протиставлення, що передусім репрезентоване 

займенниковою дихотомією «ти» – «Ви»; 

- субстантивовані частини мови – форма прикметника іменникового 

походження в називному відмінку, що може мати як поширену, так і 

непоширену структуру;  

- вокативне речення – тип речення, у якому головним і єдиним членом 

виступає звертання, номінація особи, до якої звернене мовлення [197, с. 86]. 

Другий рівень  – неакцентована форма вираження апеляції [див.: 81]. 

Йдеться про те, що в комунікативній ситуації апелятив не завжди наявний 

безпосередньо, проте самий акт висловлювання a priori містить у собі 

категорію апелятивності (зверненості висловлювання у напрямкові до 

адресата). У такому випадку апелятивний вектор представлений не повною 

мірою, а лише частково. Така часткова апелятивна зверненість висловлювання 

виражається насамперед дієслівними флексіями та подекуди вигуками, що 

також слугують засобами привернення уваги співрозмовника: Послухайте… 

Слухайте… Вибачте, як пройти до…? Гей! Дозвольте звернутися... Пиши… 
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тощо. Відсутність показника адресата кваліфікуємо як імпліцитну 

апелятивність, оскільки апеляція – облігаторна ознака висловлювання.   

У конструкціях, в яких апелятив вживається з дієсловом наказового 

способу, вокатив обіймає центральну позицію підмета, що підтверджує 

координаційний зв’язок. Таку позицію зустрічаємо в О. Потебні, який 

стверджував, що звертання, «маючи певну діяльність у реченні, стоїть не 

поза ним, а в ньому» [126, с. 94]. Апелятив, таким чином, можна вважати 

членом речення, своєрідність якого полягає в його неповній граматичній 

координації. 

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. 

Найбільш повно функції апелятива були описані такими українськими 

мовознавцями, як І. Кучеренко та І. Вихованець, у західних дослідженнях 

провідними є праці Б. Бюссе, Ф. Брауна, Дж. Шейдена. Дослідниками 

виділяються вокативна, фатична (або: апелятивна, функція встановлення і 

підтримки контакту), кваліфікативна, ідентифікаційна, емотивна функції. На 

нашу думку, слід також виокремлювати етикетну функцію [157; 160], яка 

поки що не знайшла достатнього висвітлення в науковій літературі. 

Оскільки ідентифікаційна, емотивна й етикетна функції покликані 

виконувати соціально-регулятивну роль, привертає увагу питання щодо 

основних аспектів ситуації звернення, а саме: вплив розподілу ролей між 

учасниками комунікації, пов’язаних з їхнім соціальним статусом й 

особливостями мовного етикету при апеляції до співрозмовника. Поведінка 

мовця безпосередньо співвідноситься з його соціальним статусом і 

комунікативною стратегією, які можна виявити відповідно до таких 

параметрів [65, с. 70]: а) статус людини відповідно до прийнятої взагалі 

соціальної стратифікації, б) статусна оцінка вищого, нижчого чи рівного собі 

за статусом; в) відповідність поведінки людини статусній нормі. На вибір та 
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використання тієї чи іншої форми апелятива впливають фонові знання про 

адресата, якими володіє мовець: акт фактичного знайомства (адресат 

знайомий, малознайомий чи незнайомий мовцю), знання про вік (адресат – 

одноліток мовця, старший або молодший від нього), соціальний статус 

(адресат знаходиться вище чи нижче від мовця у суспільній ієрархії), знання 

про перебіг характеру спілкування (офіційність / неофіційність умов 

комунікації) тощо. Фонові знання є важливим орієнтиром для мовця в 

процесі номінації та кваліфікації адресата, під час якого використання 

мовних засобів переплітається із загальноприйнятими традиціями і 

правилами мовного етикету. Саме це дає можливість мовцю по-різному 

назвати і кваліфікувати адресата. Знайомство з адресатом дозволяє мовцю 

також вибрати відповідні оцінно-емоційні характерологічні засоби.  

Отже, з викладеного вище пропонуємо таке визначення апелятива як 

комунікативної одиниці мови: апелятив – важливий компонент 

комунікативного акту, який маркує адресата, слугує для встановлення 

контакту та виконує вокативну, фатичну, кваліфікативну, ідентифікаційну, 

емотивну, етикетну функції в процесі комунікації. Поняття апелятиву не є 

окремішнім, воно існує в тісній взаємодії з суміжними когнітивними 

формами. Ми пропонуємо систематизувати їх наступним чином. Власне 

апеляція – певна комунікативна ситуація, що розгортається між мовцем та 

адресатом й має набір часо-просторових та статусно-рольових 

характеристик. Апелятивність є маркером апеляції, що виявляється у 

властивості зверненості комунікативного акту до конкретного адресата. У 

загальному розумінні така зверенність є іманентною характеристокою 

мовлення, оскільки означає спрямованість, орієнтованість мовлення, будь-

якого його вияву в комунікативній ситуації на реального чи уявного 

реципієнта [73, с. 2]. Формою вираження категорії апелятивності є апелятив, 

як компонент комунікативного акту, а вокатив – одна з форм апеляції, 

виражена кличним відмінком (провідна для української мови). 
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Таке розуміння природи апеляції та визначення її найсуттєвіших 

компонентів стало теоретичною передумовою дослідження апелятива в 

сучасному українському розмовному дискурсі. 

Наголошуємо на тому, що в дослідженні ми зосереджуємо нашу увагу 

переважно на апелятивах, виражених вокативом, і лише оглядово 

розглядаємо дотичні форми апелятивності – використання вигуків і 

вигукових конструкцій (Гей! Боже! Що воно буде? (16, с. 157)), 

займенникових засобів (А ти, – звернувся він до Марго, – розпусти волосся! 

(5, с. 76); А ти помовч! – загаласувала зненацька Свєтка і кинулася на 

подругу (5, с. 76); Бабусю, навіщо ви це зробили? (5, с. 170)) та її присутності 

у дієслівних закінченнях (принеси книжку – «ти»; дайте води – «Ви»; завтра 

принесіть зошити – «ви»).  

Такий підхід зумовлений насамперед динамікою вокатива в мовленні. 

Зростання мовної рефлексії українців, усвідомлення вокатива як 

диференційної ознаки саме української мови, приписи мовознавців у сфері 

культури мови не могли не вплинути на побутування вокативів у мовленні. 

Тут предметом зацікавлення для теорії лінгвістики є питання взаємодії 

мовленнєвої звички – можливостей мовної системи і мовленнєвої рефлексії. 

Для практичного мовознавства важливим є встановлення тенденцій 

щодо вкорінення вокатива в розмовному узусі, бо останній визначає стан 

природної мови. 

Питання сутності апелятива як комунікативної одиниці залишається 

відкритим для подальших досліджень. Сподіваємось, що наше дослідження 

певною мірою поточнить характер цього складного феномена й допоможе 

встановити його семантичні, структурні, комунікативні й функціональні 

особливості в розмовному дискурсі. 
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1.3. Методологія дисертаційної роботи 

 

Сучасний етап розвитку граматичної теорії вирізняє поглиблений 

функціонально-комунікативний підхід до тлумачення мовних явищ у руслі 

антропоцентричної наукової парадигми. На перший план виступає 

зацікавлення механізмами їх функціонування у залежності від їх семантико-

граматичних особливостей та у тісному зв’язку із з’ясуванням активної ролі в 

процесі комунікації її учасників – адресанта (мовця) та адресата (слухача). 

Апелятив – це одиниця комунікативної і функціональної лінгвістики, 

тому правомірно розглядати його на рівні дискурсивному і в структурі 

комунікативної ситуації. 

Методологічні засади нашого дослідження складають: теорія мовної 

комунікації разом з теорією комунікативних актів і теорією дискурсу, 

концепція функціонально-семантичних полів О. Бондарка [25], досягнення 

вітчизняної граматичної думки в розробці категорії апелятивності, 

положення соціолінгвістики про визначальну роль природного розмовного 

узусу у розвитку мови і формуванні її норм, детермінація мовлення умовами 

комунікативної ситуації, залежність мови від дії антиномій норми і системи, 

варіанта та інваріанта, точності та експресивності, знака і значення, 

прагнення до подолання омонімії та тенденція до вираження близьких 

значень однією формою, прагнення новизни і спротив змінам, вилучення 

рідких елементів і прагнення компенсації втраченого. 

Для ясності дослідницької позиції зосередимося на поняттях, на яких 

вибудовується наше дослідження – комунікативна ситуація, комунікативний 

акт, дискурс (вужче – розмовний дискурс) та категорія апелятивності, 

апелятивна сфера й апелятив. 

Комунікація – спілкування, специфічна форма взаємодії людей у 

процесі пізнавальної, трудової, регулятивної діяльності. Це процес взаємодії 

двох і більше комунікантів з метою вербального впливу на співбесідника. 

Важливим для аналізу є розуміння комунікації як інтеракції, яке має витоком 
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ідеї конструктивізму 20-30-х років ХХ ст. і ґрунтується на інтерпретації акту 

комунікантами, передбачає кординацію їх дій. Приймаємо як базові 

положення Р. Якобсона [207] про зв’язок висловлювання з контекстом 

(горизонтальний і вертикальний), доповнення моделі комунікації категорією 

індивідуальних смислів у Ю. Лотмана [91]. 

Ми розглядаємо комунікативну ситуацію як процес мовленнєвої 

взаємодії, який передбачає такі складники: учасники – з набором 

характеристик, мета комунікації, предмет комунікації, умови комунікації, 

засоби комунікації, тип комунікації. 

Для аналізу сфери апелятивності релевантним є оцінка комунікації за 

характером адресатності: аксіальна (точно адресована) або ретіальна 

(неточно адресована). За характером учасників у наших матеріалах 

представлена передусім мононаціональна комунікація, хоча є елементи, 

подекуди окремі висловлювання, іншомовні; за лінією соціальних і 

культурних характеристик можливі комбінації.  

Апелятивність – це переважно властивість діалогічного мовлення, тому 

базовою одиницею аналізу постає комунікативний акт або їх поднання. 

Комунікативний акт (інші назви: мовленнєвий акт, комунікативна подія, 

комунікативний крок, ілокутивний акт) – це цілеспрямована мовленнєва дія, 

яка здійснюється у відповідності до правил мовної поведінки, прийнятної у 

якомусь колективі. Слідом за Дж. Остіном [112], вбачаємо в 

комунікативному акті три складники (операції): локуцію, ілокуцію, 

перлокуцію. Стосовно комунікативного акту апеляції, локуція передбачає 

вибір номінації адресата, який зумовлений не стільки якостями адресата, 

скільки умовами комунікативного акту та його метою (ілокуція), 

забезпечуючи очікуваний перлокутивний ефект.  

З огляду на проблему статусу так званих вокативних речень і їх 

відмінності від апелятивів у структурі речення, як суттєвий механізм 

інтерпретації апелятивних елементів приймаємо положення Дж. Серля про 

першочергову необхідність пропозиції для побудови висловлювання. 
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Пропозиція, за Дж. Серлем, включає референцію (вибір імен чи іменних 

груп) і предикацію [150]. 

Тобто семантична модель апелятива в обов’язковому порядку має 

пропозитивну природу. Сутність референції очевидна – вибір імені адресата. 

Предикація полягає у приписуванні ознаки суб’єкту, у нашому випадку: «Ти 

– N» і залежить від функції апелятива. У найпростішому випадку 

продовження бесіди між близькими людьми: Маріє, принеси води – це може 

бути: «Марія – закликати». Але, оскільки в апелятиві поднується зазвичай 

кілька функцій (вокативна, кваліфікативна, ідентифікаційна, емотивна, 

етикетна), то і предикація виглядатиме множинно: «Ти – Марія», «Ти – не 

Маруся», «Марія – своя». У випадку: Пані Маріє, заходьте, – крім «Ти – 

Марія», «Марія – закликати», наявна предикація «Ти – чужа» / «Ти – 

поважна». Якщо апелятив складає окреме речення, на названі предикації 

нашаровуються предметні, які не мають вербального вираження, маркуються 

зазвичай інтонаційно, наприклад: Маріє! «Ти – не роби цього». 

Для розгортання (і характеристики) апелятивної ситуації важливим є 

явище пресупозиції (Г. Фреге) – спільний фонд знань, спільний досвід, 

спільна інформація, якою володіють комуніканти [186, с. 185]. Особливо 

важливою для апелятивної сфери є конвенційність (домовленість між 

комунікантами щодо комунікативних значень), яку Дж. Серль вважає 

головною рисою ілокуції, поряд з інтенційністю (намір мовця) [149].  

Оскільки функціональний опис апелятивних елементів можливий лише 

в контексті комунікативної ситуації, його небхідною передумовою є 

дискурсивний аналіз. 

Дискурсивний аналіз займається вивченням взаємозв’язку між мовою 

та контекстом, в якому вона реалізується. Використання дискурсивного 

аналізу з урахуванням комунікативного підходу пояснюється такими 

аргументами: 1) основною функцією будь-якого висловлювання, в тому числі 

й з апелятивним ядром, виступає комунікативна, що виявляється в певних 

контекстах і ситуаціях, що вимагає дискурсивно-прагматичного тлумачення 



52 

 

 

 

певних форм [77, с. 118]; 2) залучення елементів методики теорії 

дискурсивного аналізу з урахуванням комунікативного підходу мотивовано 

частотністю використання комунікативних ситуацій, котрі характеризуються 

формальністю контексту (розмова між незнайомими – малознайомими – 

добре знайомими людьми) та соціальною дистанцією актантів (різниця 

статусу, ролей, віку, статі, рівня освіти, соціального положення, роду занять, 

етнічної належності тощо). 

Складність аналізу полягає в багатоплановості зв’язку апелятивних 

форм, включених у висловлювання (ширше мовленнєвий акт) та їх функції. 

Значна кількість наукових праць з дискурсології стосується найбільш 

суттєвих теоретичних питань дослідження дискурсу в цілому [64; 66; 77; 107; 

195]. Проте, що прикметно для нас, починають розроблятися й питання 

взаємодії та взаємопрониклості одного дискурсу в інший [188], проводяться 

студії над окремими його типами та апелятивною сферою в них [33; 48; 61; 

187; 188; 191].  

Сам дискурс – комплексний об’єкт з нечітко визначеною семантикою в 

сучасній лінгвістиці. Відповідно до антропоцентричної парадигми мови, яку 

запропонував Е. Бенвеніст у другій половині ХХ століття, стало можливим 

розглянути дискурс як «функціонування мови в живому спілкуванні» [19, 

с. 296]. Не менш важливими для нашого дослідження є тлумачення цього 

лінгвістичного феномена такими вченими, як Н. Арутюнова та В. Карасик. 

Так, В. Карасик розуміє під дискурсом «текст, занурений в ситуацію 

спілкування», що допускає «множинність вимірів» і взаємодоповнювальих 

підходів у вивченні, в тому числі прагмалінгвістичний, психолінгвістичний, 

структурнолінгвістичний, лінгвокультурний, соціолінгвістичний [64, с. 5–6]. 

Близькою до попередньої є кваліфікація Н. Арутюнової, яка розглядає 

дискурс як «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, 

прагматичними, соціокультурними, психологічними й іншими факторами», 

як «мовлення, занурене в життя» [87, с. 136–137]. Мовлення, по суті, завжди 

направлене на партнера (іншого учасника комунікації), який у свою чергу 
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може бути репрезентований по-різному: реально присутній; такий, що 

мається на увазі чи той, що ототожнюється з мовцем.  

Український дослідник Ф. Бацевич запропонував вичерпне визначення 

цього поняття, враховуючи його складну природу. Дискурс – тип 

комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має 

різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається в межах 

конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками 

учасників, постає як синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, 

психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним 

колом «форм життя», залежних від тематики спілкування, і має своїм 

результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів [14]. 

У нашому дослідженні увагу буде зосереджено на одному з різновидів 

дискурсу – розмовному. Сучасний розмовний дискурс – це живе мовлення 

у багатоманітті його виявів, що слугує регулятором процесів соціалізації 

(комунікація учасників передбачає наявність спільних фонових знань, що 

дозволить визначити зафіксований комунікативний акт як успішний) й 

індивідуалізації (виявляється у творчому потенціалі учасників, що 

репрезентується через індивідуалізацію мовлення) особистості. Його 

домінантними ознаками виступають: невимушеність, спонтанність, 

приватність, емоційність [187, с. 116]. Проте найважливішою ознакою є 

формальна діалогічність розмовного дискурсу [84, с. 8].  

Специфіка розмовного дискурсу полягає також у намаганні учасників 

максимально стиснути інформацію, що передається, створити такий код 

спілкування, коли комуніканти розумітимуть один одного з півслова. Тому, 

приходимо до висновку, що він відзначається ситуативною зв’язністю, 

інформаційною редукованістю й підвищеною експресивністю. Цей тип 

дискурсу тяжіє до ідентифікації (чітка визначеність позицій учасників 

комунікації), експлікації (тяжіння до пояснень, розгортання змісту) та 

каузації (встановлення причинно-наслідкових зв’язків). 

У межах предмета дослідження в роботі розрізняються такі поняття.  
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Слідом за К. Бюлером, апеляцію розуміємо як облігаторну зверненість 

мовлення до адресата, тобто будь-який комунікативний акт, незалежно від 

його лексико-граматичного і функціонального наповнення, реалізує апеляцію. 

Апелятивність – це спеціалізована властивість мовних засобів маркувати 

ситуацію звертання, як наприклад, кличний відмінок, займенник ти, особові 

закінчення дієслова і т. ін. Відповідно, ця характеристика постає в мовній 

свідомості як категорія апелятивності, яка регулює вияви апеляції у 

відповідності до мети і умов комунікації.  

Сама ж апелятивність може розгортатися у дворівневій площині. 

Перша – повноцінно представлена апелятивність, що виражається 

відповідними засобами: вокативом, займенниками, субстантивованими 

частинами мови та вокативними реченнями. Друга ж є імпліцитно 

представленою формою вираження. Вона вказує на те, що висловлювання в 

будь-якому разі звернене до адресата; а отже, категорія апелятивності є 

іманентною для висловлювання. Такий частковий апелятивний вектор 

висловлювання заприявлений у дієслівних флексіях та подекуди у вигуках. 

Під апелятивною сферою, вслід за М. Скабом [162], будемо розуміти 

сукупність мовних одиниць різних ярусів, використовуваних мовцями для 

виконання спеціального комунікативного завдання – встановити, 

підтримувати та регулювати мовленнєвий контакт між учасниками 

спілкування. Таким чином, апелятивна сфера – це таке коло мовленнєвих 

одиниць, основною комунікативною метою яких є регуляція поведінки 

адресата чи то шляхом спонукання його до певної дії або до відповіді на 

питання, чи то навпаки – шляхом заборони певної дії або повідомлення 

інформації з метою змінити наміри адресата здійснити певну дію [98, с. 14]. 

Головним структурним елементом апелятивної сфери виступає 

апелятив. У нашому дослідженні визначаємо цей термін таким чином: 

апелятив – важливий складовий елемент комунікативного акту, який називає 

чи вказує на адресата, служить для встановлення контакту та виконує 

вокативну, ідентифікаційну, кваліфікативну, фатичну, емотивну, етикетну 
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функції в процесі комунікації. Саме апелятиви в комунікативній ситуації є 

сигналами про соціальні, виробничі відношення, міжособистісні стосунки, 

задані в рамках комунікативного акту. А вокатив – одна з форм 

апелятивності, виражена кличним відмінком (провідна для української мови). 

Предметом розгляду в роботі є функціонально-семантична сфера 

апелятивності, адже семантика апелятива звернена до обох учасників 

комунікативного акту.  

Функції розглядаються у відношенні мовець – адресат, що виявило 

деяку їх асиметрію. Ідентифікаційна функція тяжіє до поля адресатності; 

емотивна – до поля мовця, а апелятивна реалізується на межі між ними. 

Оскільки мовлення є важливою характеристикою вияву особистості, 

форма апелятива спроможна характеризувати також мовця. Ф. Браун зауважує, 

що одиниці, які виступають у функції звертань, виражають не лише 

відношення мовця до адресата, але і несуть конотативну інформацію щодо 

рівня його загальної культури, виховання, освіченості та соціального статусу 

[210, с. 236–240]. З такої точки зору саме кваліфікативна функція виявляє 

рівень характеристики мовної особистості. Однак ця функція – двовекторна, 

оскільки через реакцію на апелятив адресат виявляє також і свою мовленнєву 

культуру і претензії на ідентифікацію та емотивне маркування. 

Важливим акцентом дослідження виступає специфічна властивість 

апелятивів – комунікативна поліфункціональність, яка визначається 

конкретною комунікативною ситуацією. Апелятив як важливий компонент 

комунікативного акту в одному контексті здатен реалізувати кілька функцій, 

актуалізація яких залежить від комунікативного завдання і умов ситуації. 

Таким чином, йдеться про таку важливу ознаку апелятива як синкретизм 

його функцій, тобто їх активна взаємодія та взаємопрониклість у межах 

однієї комунікативної ситуації.  

Апелятив є унікальним явищем: функціонує в дискурсі з метою 

відображення його зверненості до адресата і водночас є рефлексією 

особистості мовця. Вибір тієї чи іншої апелятивної моделі мовцем 
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репрезентує ступінь впливу на адресата, оскільки дібраний апелятив містить 

ставлення до адресата, виступає показником очікуваної моделі комунікації та 

виявляє особистісні якості мовця. 

Сучасна наукова культура потребує не лише опису об’єкта чи 

констатації фактів, але й експланаторності, що висуває високі вимоги до 

ітелігібельності матеріалу і валідності методів дослідження. 

Матеріалом для вивчення стану апелятивної сфери в сучасній 

українській мові було обрано розмовний дискурс з кількох причин. По-

перше, живе природне мовлення є найбільш динамічною сферою мовної 

комунікації і тому дозволяє фіксувати мовні зрушення на незначних часових 

відрізках. Для вивчення апелятивності це суттєво з огляду на активізацію 

мовної рефлексії через зростання національної свідомості, а кличний 

відмінок є виразною диференційною ознакою української мови. По-друге, 

розмовний дискурс є тим плацдармом, де формуються узуальні норми, саме 

які витворюють обличчя національної мови. 

 Для аналізу використано ситуативні мікроконтексти з апелятивним 

ядром, зафіксовані в усному розмовному мовленні (побутове мовлення, 

телевізійні шоу), у художньому дискурсі, у діалогічному Інтернет-

спілкуванні, за потреби залучено також факти розмовного мовлення з 

українських телепроектів «Одного разу під Полтавою» та «Країна У», 

матеріали Національного корпусу української мови. 

Залучена до аналізу кількість зафіксованих висловлювань складає 3 

вибірки: 3891 мікроконтекст 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.  

Правомірність дослідження функціонально-семантичної сфери апеляції 

сучасного українського розмовного дискурсу на матеріалі художньої 

літератури та Інтернет-спілкування підтверджує факт взаємопрониклості 

одного дискурсу в інший [188]. 
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Пояснимо причини вибору саме такого матеріалу дослідження. 

Художній текст та Інтернет-комунікація уможливлюють аналіз апелятивних 

одиниць у контексті комунікативної ситуації, де глибина горизонтального і 

вертикального контексту визначається дослідником, а не можливостями 

скороминущого факту усного мовлення. Крім того широкі можливості щодо 

функціональних характеристик апелятивів надають авторські слова, які 

постають у контексті дослідження як експертна оцінка. 

Питання неприродності мовлення через редакторську правку і 

коректуру не є визначальним, оскільки цей матеріал використовується для 

інвентаризації та типізації актуальних способів апелятивності, а не 

відмінкової норми. Навпаки, те, що апелятиви проходять редагування і 

коректуру теж є важливим, оскільки також засвідчує характер усвідомлення 

апелятивних форм у колі спеціалістів, а межі коректури вказують на 

динаміку мовної системи, на тенденції у сфері апелятивності.  

Вважаємо, що контекст художньої літератури дасть найзагальніше 

уявлення про сучасний стан апелятивної сфери розмовного дискурсу, а 

дослідження на такому матеріалі можна вважати дослідженням розмовного 

дискурсу як на формальному, так і на функціональному рівні. До аналізу 

беруться діалогічні мікроконтексти з апелятивним елементом, що складають 

внутрішній, або так званий горизонтальний рівень комунікації (комунікація 

персонажів один з одним) [84, с. 20].  

Основними критеріями при доборі текстів слугували : 1) належність до 

одного функціонального стилю; 2) мовленнєва поведінка авторських героїв 

близька до мовної поведінки читача. Обраний матеріал об’єднаний за 

ознакою наявності контакту між мовцем і адресатом в часі і просторі. Ці 

художні тексти показові, оскільки дають можливість встановити 

характеристики апелятивів у контексті комунікативної ситуації – випадки 

нерелевантності, неадекватності часто фіксуються у зворотніх репліках, 

авторських ремарках, до того ж автор може мотивувати вибір апелятива. 

Отже, маємо формалізований зріз рефлексії у сфері апелятивності. 
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Малюнок 1.3.1
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Як показано на Малюнку 1.3.1, обраний художній матеріал дає змогу 

робити висновки щодо досліджуваного явища на території сучасної України, 

причому в її ключових точках. Можемо простежити палітру вживання 

апелятивів на заході й на сході країни, активно представлений північно-

центральний регіон (столиця репрезентована чотирма авторами), доцільним 

вважаємо також залучення творів П. Загребельного, який є за походженням з 

Полтавського регіону, мовне койне якого покладено в основу сучасної 

літературної української мови.  

При доборі текстів важливим показником для нас слугував також 

критерій «визнання» автора. Так, зазначені автори є переможцями / 

дипломантами, лауреатами конкурсів «Коронація слова», премії Рея Лапіки 

«За європейське взаєморозуміння», Міжнародної премії ім. Гердера, 

літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського, «Kristal Vilenica 

2013». 

Не менш важливий критерій – гендерна характеристика. Так, 

досліджуваний матеріал розділився рівномірно за цією характеристикою – 8 

авторів жінки та 9 чоловіки, що дасть можливість дослідити питання 

можливого гендерного розподілу апелятивних форм у мовній свідомості. Для 

спростування чи підтвердження такого домінування додано також 

дослідження подібної гендерної ознаки, проте з рефлексією на персонажів 

творів. 

І нарешті, добір матеріалу визначався також читацьким попитом, який 

засвідчується обсягом тиражу та повторними виданнями. 

Відповідно до зазначених вище критеріїв вибірка з художньої 

літератури дає можливість встановити диференційні ознаки апелятивів. 

Як продемонстровано у Таблиці 1.3.1, з метою поліпшення зручності 

роботи з матеріалом та його комп’ютерної обробки кожній деталізованій 

ознаці було присвоєно шифр або ж використано абревіацію.  
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Сторінка 

Послухайте, Антоне Петровичу!  і п л 4А15 5Б1 к ж ч 

пн-цент 

(Київ) г к   92 

Слухай, Адаме, цей сморчок нам усі плани 

перепаскудив. і н л 4А11 5А1 к ж ч 

пн-цент 

(Київ) нд с   107 

Браво, артисте! і н л 4А24 5А1 к ж ч 

пн-цент 

(Київ) г к   124 

Слухай сюди, браток, – продовжив ветеран. і н л 4А23 5А1 н (НРВ) ж ч 

пн-цент 

(Київ) ф к   27 

Дорогі мої батьки!.. Так, я не обмовився. і п л 4А22 5Б3 н (норма) ж ч 

пн-цент 

(Київ) г п   29 

Бабусю, сідайте на моє місце, ви напевно ледь 

на ногах тримаєтесь!  і н л 4А23 5А1 к ж ж 

пн-цент 

(Київ) г п   35, 36 

Баламути! Я вам покажу як народ збурювати! і н л 4А27 5А1 н (норма) ж ч 

пн-цент 

(Київ) ф п   36 

Включи мікрофон, баран! і н л 4А27 5А1 н ж ч 

пн-цент 

(Київ) ф к   88 

Правда, Борю?  і н л 4А12 5А1 к ж ж 

пн-цент 

(Київ) нд к   93 

Такий розумний наш Павлик, правда, Боречко?  і н л 4А13 5А1 к ж ж 

пн-цент 

(Київ) нд к   99 

А чого не правим, Варфоломійовичу, га? і н л 4А16 5А1 к ж ч 

пн-цент 

(Київ) нд с  26 

Таблиця 1.3.1 
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Враховано такі характеристики: 

- лексико-семантична група (позначення істоти / неістоти); 

- лексико-семантичний тип (апелятиви звернені до людини / інших живих 

істот / неістот) 

- лексико-граматичний клас: 

→ власні назви (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, по батькові / прізвисько); 

→ загальні назви (демографічного типу, родинного типу, вторинні 

родинні номінації, субординативного типу та інші). 

Також було враховано розподіл за ознаками: 

- структури (поширений / непоширений); 

- способу вираження; 

- відмінкового оформлення; 

- позиції апелятива у висловлюванні (початкова, серединна чи кінцева); 

- гендерної характеристики автора; 

- гендерної характеристики персонажів твору; 

- територіального маркера (місце походження та проживання автора); 

- ситуативного контексту (гонорифічний/ нейтрально-дружній/ фамільярний). 

Дещо відмінним є Інтернет-спілкування, яке різниться каналом 

передачі інформації, проте в останні десятиліття отримало величезне 

поширення і являє собою щось середнє між усною і письмовою формою 

спілкування. Подібно до письмової, воно використовує графічний спосіб 

фіксації інформації, але подібно до усної, відрізняється скороминущістю і 

неформальністю.  

Таке спілкування може бути як синхронним (обидва учасники 

знаходяться в режимі online й налаштовані на успішну комунікацію), так і 

дещо асинхронним у часі (учасники комунікативної події задані, проте один з 
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учасників надає репліки-відповіді не одразу, а дистанційовано у часі). 

Вибірку з Інтернету було класифіковано за зразком художньої літератури. 

Наступним джерелом фактичного матеріалу нашого дослідження є 

інтерв’ю та анкетування, що, на нашу думку, надасть роботі завершеності: 

воно представить сучасний стан апелятивної сфери в живому узусі і мовній 

свідомості носіїв мови за заданими дослідником напрямами – задля 

поточнення встановлених при аналізі дискурсу положень. Нами було 

розроблено анкетний лист (2 однотипні варіанти), розрахований на учнів 

старшого шкільного віку та дорослих (див. Додаток Б). Він складається з 

двох блоків питань. 

Перший блок питань передбачає обирання чи вписування власного 

варіанта відповіді. Респондентові пропонується пошук прийнятних 

апелятивів для наступних комунікативних ситуацій: спілкування зі 

співробітниками / однолітками / незнайомими людьми – функціональна 

сфера повсякденного життя, проте яскраво позначена гонорифічною 

тональністю, що лише подекуди дозволяє перехід до нейтрально-дружньої 

форми, та спілкування в сімейному колі – з батьками / братами, сестрами / 

іншими родичами / коханою людиною – функціональна сфера апеляції також 

представлена повсякденним життям, проте яскраво позначена вже дружньою 

та навіть фамільярною тональністю.  

Другий блок питань передбачає обирання варіанта відповіді. Тут перед 

респондентом стоїть питання – «Як Ви звернетесь до людини?» за умови, що 

її паспортне ім’я є наступним (ім’я та по батькові).  

У цей блок анкетування для обсервування й дослідження нами були 

відібрані 3 жіночі імені – Ганна, Анастасія, Марія; та 3 чоловічі – Іван, Ігор, 

Олег. Коротко пояснимо причини вибору саме цих імен. Безперечно, при 

відборі основною ознакою виступала популярність та вживаність імен на 

теренах України. Так, згідно зі статистичними даними, рейтинг обраних імен 

за останнє століття виглядає таким чином (див. Таблиця 1.3.2). 
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Чоловічі імена Жіночі імена 

Іван    на 4 місці, 1379365 осіб Марія    на 1 місці, 2076561 особа 

Ігор    на 16 місці, 368472 особи Ганна    на 2 місці, 1723839 осіб 

Олег    на 18 місці, 326774 особи Анастасія   на 25 місці, 232297 осіб 

Таблиця 1.3.2 

 

За статистичними даними, розміщеними на сайті Державної служби 

статистики України, обрані жіночі імена не опускаються нижче 6 місця в 

динаміці 15 топових імен за період 2010 – 2015 років (див. Таблиця 1.3.3), в 

той час як з обраних чоловічих імен, лише ім’я Олег ввійшло до рейтингу       

15-ти найпопулярніших в означений період (див. Таблиця 1.3.4).  

 

Рік Ім’я 

 Анастасія Анна Марія 

 Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг % 

2010 1 8.2 4 4.97 5 4.53 

2011 2 7.6 6 4.92 4 4.99 

2012 2 6.9 4 5.55 5 4.69 

2013 2 6.87 3 6.54 6 4.99 

2014 3 6.57 2 6.78 6 4.58 

2015 3 5.64 2 6.05 6 4.66 

Таблиця 1.3.3 

 

Ім’я Рік 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг % Рейтинг % 

10 2.96 10 2.75 12 2.65 13 2.73 14 2.23 

Таблиця 1.3.4 

 

Пояснимо наш вибір так: утворення форм апеляції від імен Ігор та Олег у 

Правописі закріплені таким правилом: українські чоловічі імена, що в 

називному відмінку однини мають кінцевий приголосний або -о, відмінюються 
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як відповідні іменники ІІ відміни, а тому Олег – Олегу (тверда група), Ігор – 

Ігоре (м’яка група) [183, с. 108–109]. Реальний узус засвідчує значне хитання, 

що можна пояснити посиланням на дискусії у мовознавчих колах.  

Мовознавець О. Пономарів вважає утвореня типу Ігоре помилковим, 

адже суперечить правописному правилу, за яким іменники м’якої групи 

мають закінчення -ю [124]. Вокатив від імені Олег буде Олегу, а Олеже – 

застарілий варіант, хоч останнім часом почали знов віддавати перевагу цій 

формі, і, мабуть, вона витіснить Олегу, бо природніша для української мови 

[122]. Додамо, що в обох випадках вживання імен заприявлена проблема 

омонімії форм: так, у випадку імені Ігор правописна форма Ігоре начебто 

покликана намаганням уникнути омонімії з формою давального відмінка, що 

цілком логічно з огляду на небажаність цього явища. У випадку ж імені Олег, 

Правопис навпаки звертається до омонімічної давальній форми. Саме тому 

ми вирішили перевірити. як ці форми закріплені у свідомості носіїв мови. 

Щодо імені Іван, то воно є власне цілком традиційним іменем для нашої 

мовної культури.  

Характер предмета дослідження, поставлені у роботі завдання, 

орієнтація на функціонально-комунікативний підхід, специфіка обраного 

матеріалу зумовили коло задіяних методів і прийомів. 

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.  

З метою аргументації теоретичних положень роботи застосовано 

дедуктивно-номологічне пояснення – при встановлення умов і причин 

функціонування форм апелятива; у роботі з мовним матеріалом – інтенційне 

пояснення – для розкриття ілокутивного наміру апелятивного 

комунікативного акту. 
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У колі загальнонаукових емпіричних методів застосовано спостереження 

– для виділення із мовного масиву тієї чи іншої одиниці і включення її в 

систему – шляхом суцільної вибірки. Як було здійснено й систематизовано 

вибірку, нами було продемонстровано вище (див.: Таблиця 1.3.1). 

Окрім суцільної вибірки апелятивних одиниць з текстів художньої 

літератури та діалогічної мови Інтернет-спілкування, залучено метод 

експерименту у формі опитування. Експеримент був пошуковим – для 

встановлення поширених форм апелятивності і заразом перевірочним – для 

перевірки висунутої дослідженням гіпотези щодо домінування у апелятивній 

сфері розмовного дискурсу кличного відмінка. 

Провідним лінгвістичним методом дисертації виступає 

функціональний метод, утвержений у мовознавстві представниками 

Празького гуртка. Цей метод передбачає дослідження мови у дії. Під 

функцією мовної одиниці розуміється її призначення, а функціональний 

аналіз спрямований від змісту до форми, що відкриває можливість опису 

апелятивності у контексті ідеї функціонально-семантичного поля, яка 

виникає у 60-ті роки ХХ ст. (В. Адмоні, М. Гухман, О. Бондарко). 

Функціонально-семантичне поле об’єднує різнорівневі мовні одиниці для 

вираження якоїсь семантичної категорії. Зазвичай поле вибудовується на 

основі спеціалізованого засобу – у нашому випадку це кличний відмінок 

іменника. Однак у нашому дослідженні ми послуговуємось аналоговим 

поняттям – апелятивна сфера – для забезпечення української термінологічної 

традиції (як уже зазначалось, термін був уведений дослідником 

апелятивності М. Скабом). 

Вивчення функцій мовних елементів здійснюється у межах 

комунікативного аналізу апелятивного висловлювання, який передбачає 

звернення до умов комунікативної ситуації, представленої горизонтальним і 

вертикальним контекстами. Це вимагало залучення дискурсивного аналізу в 

його соціопсихологічному та лінгвістичному різновидах – для встановлення 
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характеристик і функціональних властивостей апелятива на підставі 

додаткової інформації від його оточення у висловлюванні, інтерпретаційно-

текстового та контекстуального – для встановлення залежності 

комунікативного навантаження апелятива від умов комунікативної ситуації 

та визначення рівня його адекватності з позицій комунікантів.  

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, застосування 

корпусного аналізу; зовнішня – демонструє зв’язки мовної одиниці з 

позначуваною нею реалією – адресатом / адресантом, стилістичне 

маркування апелятива, встановлення детермінації між формою апелятива й 

екстралінгвальними чинниками комунікативного акту. 

Чи не найпереконливішим способом аргументації наукових положень і 

верифікації гіпотези дослідження у сфері емпіричних досліджень є вивчення 

кількісних характеристик явища. Нерелевантність кількісних підрахунків при 

дослідженні мовленнєвих феноменів через проблему повноти охоплення 

дослідницького поля викликало необхідність залучення математичних 

методів – метод статистичного аналізу, що дозволяє об’єктивно представити 

кількісні показники функціонального вияву апелятивності у розмовному 

українському дискурсі. Коротко презентуємо логіку аналізу. 

Для сукупності зібраних апелятивних одиниць (яку у статистичних 

дослідженнях прийнято називати зоною) слід було передусім визначити 

необхідний обсяг вибірки для верифікації та підтвердження вірогідності 

результатів цілого дослідження.  

Для цього слід обчислити відносну похибку – відносна різниця між 

теоретично обчисленою і спостереженою частотою [113, с. 28–29]. 

Обчислення цієї величини враховує таким чином частоту досліджуваного 
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нами явища. Розрахунок достатнього обсягу вибірки здійснюється за 

формулою: 

 =  
1,96

√m
 

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 [113, с. 29]. 

Початковий етап дослідження дозволив встановити широке 

використання апелятивних елементів у сучасному розмовному дискурсі. 

Гіпотеза нашого дослідження є двокомпонентною.  

І. Припускаємо утвердження вокатива (іменник у формі кличного 

відмінка) як основного виразника апелятивності в українській мові в цілому 

та сучасному розмовному дискурсі зокрема.  

ІІ. Домінування кличного відмінка, чи навпаки, його поступання перед 

номінативом залежить як від власне мовних ознак, так і від 

екстралінгвістичних показників. 

З метою підтвердження нашої гіпотези, вдаємося до кореляційного 

аналізу, а саме обчислення критерію вірогідності залежності ознак Х та У. 

Цей критерій дозволяє визначити, чи залежить ознака Х від ознаки У, чи 

отриманий у ході вибірки результат є цілком випадковим. 

У нашому дослідженні ознака Х – відмінковий показник, з такими його 

зафіксованими інваріантами:   – вокатив (кличний відмінок), 

  – вокатив (омонімічна до номінатива форма), 

– номінатив (новий російський вокатив), 

– номінатив (повна невідповідність нормі); 

ознака У – це власне всі ті показники, від яких на думку дослідника може 

залежати вибір носієм тієї чи іншої відмінкової форми для оформлення 

апелятива: – структурна характеристика (поширене / непоширене звертання); 
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– позиція апелятива у висловлюванні (знаходиться у препозиції, 

всередині чи у постпозиції стосовно речення, у якому перебуває); 

– гендерна ознака (чоловік чи жінка; причому ми враховуємо її 

передусім для самого мовця, проте для вибірки з художньої літератури, де 

мовець і автор не тотожні поняття, ми врахуємо гендерний показник окремо 

для автора та його персонажів-мовців); 

– маркер ситуативного контексту (гонорифічний – нейтральний / 

дружній – фамільярний); 

– територіальний маркер (місце походження й проживання автора 

твору); 

– вікова характеристика (враховано лише для вибірки на основі 

анкетування). 

Опитування, як експериментальна частина нашого дослідження, є 

емпіричною перевіркою висунутої гіпотези на практиці. Наявність такого 

компонента надасть роботі цілісності й завершеності.  

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 [8]: 

 

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 1.3.5 

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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При негативній кореляції значення сили зв’язку між ознаками Х та У 

змінюються на протилежні. 

Пояснимо детальніше:  

- якщо величина коефіцієнта кореляції між ознаками Х та У -0,36, то 

це слабка негативна кореляція, тому її краще не брати до уваги взагалі; 

- якщо величина коефіцієнта кореляції дорівнює 0, відповідно ознаки 

Х та У не пов’язані між собою; 

- якщо величина коефіцієнта кореляції між ознаками Х та У дорівнює 

0,25, то це надто слабка кореляція, яку можна не брати до уваги; 

- якщо величина коефіцієнта кореляції між ознаками Х та У дорівнює 

0,75, то це високий показник кореляції і в своїх інтерпретаціях нам слід 

звернути на неї увагу; 

- якщо величина коефіцієнта кореляції між ознаками Х та У дорівнює 

1, з цього випливає їх повний взаємозв’язок. 

Обрана методика дослідження демонструє комунікативний, 

інформаційно-аналітичний, етико-естетичний, культуротворчий та системний 

потенціал апелятивної сфери української мови. 
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Висновки до розділу  

 

Для кожної форми реалізації мови характерна апелятивність (орієнтація 

на реального / уявного реципієнта). Апелятивна сфера здавна перебуває в 

колі мовознавчих зацікавлень. Необхідність дослідження апелятива 

обумовлена тією важливою роллю, яку він посідає у процесі комунікації. 

Апелятивна функція найбільш повно виявляється мовними одиницями, що 

називають адресата – апелятивах (звертаннях).  

Апелятиви перебували й перебувають у полі зору дослідників: 

з’ясовувалися питання унормування термінологічного апарату, апелятиви 

розглядають у граматичних описах системи мови в цілому, визначається 

граматична парадигма засобів вираження даного феномена та його лексичне 

вираження, описуються їх семантичні особливості, аналізується їх роль з 

позицій синтаксису. Увага до того чи іншого аспекта апелятивів 

детермінована домінантною парадигмою. 

На сучасному етапі студії здійснюються у руслі антропоцентричної 

парадагми з домінуванням двох її напрямів: функціонального й 

комунікативного, тобто предметом аналізу постає не форма як елемент 

речення, а апелятивність як ознака одного з типів конкретної предметності 

(адресат) у її взаємодетермінованості з комунікативною ситуацією. Саме 

такий підхід є найбільш перспективним на сьогодні. 

У вітчизняній науковій літературі поряд з терміном апелятив, який 

поступово набирає все більшої популярності та розповсюдження, 

продовжують побутувати також поняття: звертання, номінація адресата 

мовлення, вокатив, комунікативне звертання. Досить часто поняття звертання 

заміщується морфологічним терміном кличний відмінок (клична форма). У 

нашому дослідженні ми надаємо перевагу термінологічному полю 

апелятивніть, що зумовлено обраною науковою парадигмою. 
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У дослідженні розрізняються поняття: апеляція – загальна облігаторна 

зверненість будь-якого мовлення до адресата, яка на суто формальному рівні 

може бути маркованою вказівкою на особу адресата або імпліцитною; 

апелятивність – спеціалізована властивість мовних одиниць маркувати 

ситуацію апеляції до адресата і відповідно категорія апелятивності – 

регулятор виявів апелятивності у залежності від мети і умов комунікації, яка 

існує у свідомості мовця; апелятив – спеціалізована форма, мовна одиниця, 

яка називає чи вказує на адресата, служить для встановлення контакту та 

виконує вокативну, фатичну, ідентифікаційну, кваліфікативну, емотивну, 

етикетну функції в процесі комунікації; вокатив – одна з форм 

апелятивності, виражена кличним відмінком (провідна для української мови); 

апелятивна сфера – сукупність мовленнєвих одиниць, основною 

комунікативною метою яких є регуляція поведінки адресата. 

Аналіз трактувань мовних одиниць та конструкцій, що маркують 

ситуацію спілкування мовця з конкретним його адресатом, представниками 

різних лінгвістичних шкіл та течій, показує, що увага до того чи іншого 

аспекту апелятивності була детермінована домінантною науковою 

парадигмою. Саме поняття апелятив пройшло довгий шлях свого 

становлення і розвитку: звертання (виражене кличним відмінком) – клична 

форма – кличний відмінок – вокатив – комунікативне звертання – апелятив. 

Досить плідним у вивченні цього питання було залучення західного 

лінгвістичного досвіду, де досить широко розроблено термінологічний 

апарат у комунікативному ключі. Спостерігаємо спроби надання апелятиву 

статусу мовної універсалії. 

У нашому дослідженні, спираючись на засади функціонально-

комунікативного підходу, ми дійшли висновку, що апелятив – частина акту 

мовлення, що має власну пропозицію, яка накладається на предметну 

пропозицію, розгорнуту у висловлюванні, в ситуації безпосереднього 

спілкування з адресатом, чи окремий комунікативний акт з подвійною 
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пропозицією. Виходячи з того, що мова є засобом спілкування, який 

спрямований на досягнення певної мети, сам апелятив – один із важливих 

інструментів формування цієї мети. 

Виразником апелятивності є відповідна спеціалізована граматична 

форма іменника – вокатив, вокатив омонімичний до називного відмінка, 

субстантивовані форми, займенники другої особи, форми наказового способу 

дієслова. Об’єктом аналізу у роботі є вокатив та його граматичні синоніми і 

конкуренти.  

У межах функціональної сфери апелятивності дослідниками було 

виділено п’ять функцій: вокативна, кваліфікативна, ідентифікаційна, 

емотивна, фатична; як окрему додатково виділяємо – етикетну, яка наразі не 

знайшла достатнього висвітлення в науковій літературі.  

Враховуючи таку складну функціональну природу апелятива, його слід 

вважати не просто мовним знаком, а й деякою мірою психологічною 

категорією, адже він виконує вкрай важливі суспільні функції: встановлення 

контакту, регулювання соціальних взаємостосунків, задоволення 

комунікативних потреб актантів. 
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РОЗДІЛ 2. СФЕРА АПЕЛЯТИВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

2.1 . Засоби апелятивності в українській мові: історичний огляд 

 

У сучасній українській мові наявна низка граматичних форм на 

позначення апелятивності. Провідною формою звертання виступає вокатив – 

іменник, виражений кличним відмінком. Поза тим інші частини мови також 

можуть вживатися при апеляції. Серед них можемо назвати субстантивовані 

частини мови та власне прикметники, займенники (представлено 

дихотомією особових займенників «ти» – «Ви», а також присвійними 

займенниками, що часто входять до апелятива поширеної структури). 

Як було визначено в попередньому розділі, апелятивність може мати два 

рівні маркованості: 1) повноцінна маркованість – власне апелятив, виражений 

вокативом, займенником, субстантивованою частиною мови, вокативним 

реченням; 2) часткова маркованість – представлена форма вираження апеляції. 

Наприклад: 1) Ти вари, дочко, галушечки, а я поїду в ліс дровець нарубаю (48, 

с. 831); Тату, гей! Ідіть галушеки їсти (48, с. 831); 2) Тут до дівчини мишка 

прибігла та й каже: – Ти лізь під піч, а я буду на полу і дай мені ключі (48, 

с. 332); Їдь за дочкою, на тобі кошичок, позбираєш кісточки! (48, с. 332). 

Предметом аналізу роботи є перший, спеціалізований, рівень 

маркованості. Історичні форми апелятивності (особливо вокативи) детально 

описані [22; 44; 95; 96; 101; 102; 103; 117; 118; 121], а їх динаміку буде 

представлено у підрозділі 2.2.  

Релевантним матеріалом для дослідження історії функціонально-

семантичних типів апелятивів є історичні пам’ятки, фольклорні матеріали, 

тексти класиків української літератури  періоду започаткування сучасної 

літературної мови. Ці тексти дають змогу зафіксувати універсальні формули 

звертання, які були усталені українською узусною традицією й, відповідно, 

отримали письмову фіксацію.   
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Основні іменні засоби звертання відбивають складність і 

неоднорідність мовних процесів і різні типи міжмовних співвідношень. 

Так, за часів Київської Русі поширеними були вокативи типу: княже, 

дружино, боярине, людіє, добродію тощо, більшість з яких архаїзувалася: 

Великый княже Всеволоде! (41); Дружину твою, княже, птиць крилы прїодѣ, 

а звѣри кровь полизаша (41).  

Чільне місце посідають також звертання типу Господи, Боже, отче, діво 

які пов’язані з церковно-слов’янською книжною традицією. Так, у письмових 

пам’ятках знаходимо такі приклади: и Давыдъ: Да исповѣдатся тобѣ людіе, 

боже, да исповѣдатся тобѣ людие вси. Да възвеселятся и възрадуются языци / 

Помяни ны, господи, въ царствіи своїм / Исповѣдаю ти ся, отче, господеви 

небеси и земли, яко утаилъ еси от прѣмудрыихъ и разумныихъ и открылъ еси 

младенцемь, еи, отче, яко тако бысть благоизволеніе прѣд тобою (11), 2. Діво, 

диво / 3. всей землі! Приємлі / 4. сію хвалу (1). Принагідно до цього слід згадати 

про використання власних імен – довгий час найпомітнішим апелятивом було 

ім’я Марії (Божої Матері): тойжде, Маріє, бог син твой правдивий (1). 

Щодо апелятивів-гоноративів, то, з одного боку, у слов’янських мовах 

від найдавніших часів фіксуються спільні за походженням лексеми на зразок 

укр. господарю / рос. господин (саме у слов’янських мовах здобули нове 

життя індоєвропейські основи *gost(is) i *pot(-): она же рече: ни, господине, 

не солжи рабѣ твоей (27, Триодь Постная. Великая Суббота); а з іншого, у 

західнослов’янських мовах, а під їхнім впливом в українській і білоруській 

такі назви у ХV – XVI ст. поступаються місцем запозиченій (припустимо з 

чеської мови через посередництво польської) лексеми pаn (у значенні 

шляхтич). 

В. Мойсеєнко [101], спираючись на концепцію російського мовознавця 

О. Трубачова та вітчизняного лінгвіста К. Тищенка, вважає, що слово пан 
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було успадковане від іраномовних скіфів: іранською g(a)u-pana означає 

оберігач худоби чи чабан. За підтвердження дослідник має численні факти 

усної народної творчості, де представлена тотожність слів пан і господар та 

наявні численні згадки про свійських тварин. 

Поява апелятивів такого типу стала логічним наслідком розвитку 

феодальних відносин у суспільстві з притаманною їм соціальною 

диференціацією. Успадкований від найдавніших часів мовний арсенал 

аналізованого типу був, вочевидь, недостатнім. Саме ця обставина зумовила 

подальші еволюційні зміни.  

Так, вже у XVII – XVIII ст. зростає й урізноманітнюється арсенал 

іменних засобів апеляції. Слід констатувати, що корпус граматичних і 

лексичних засобів звертання значною мірою збільшується, передусім завдяки 

новому використанню наявних у мові ресурсів, а також унаслідок створення 

якісно нових мовних одиниць. 

У Запорізькій Січі були звертання, подібні до звертань у родині: 

батьку, братці, діти мої, а також звертання зі словом пане, панове, панство, 

вживані з прикладкою, що конкретизувала особу: «А що думаєте ви, пане 

Хмельницький, про цю фортецю?» (40), «Ми пам’ятаємо, панове козаки, і 

давніші вірні ваші послуги нашим попередникам, найяснішим королям 

польським, та своїй Короні, і недавно минулу Хотинську війну, коли ви 

показали нам вірну й зичливу проти султана турецького Османа службу…» 

(40), Любєзньїй мой пнє швакгрє и брате (32, с. 21). Крім того, є ще одне, 

більш тепле праслов’янське слово: добродій (добродійка), яке в українській 

мові використовується як апелятив. Так, у Літописі Самовидця знаходимо 

таке звертання гетьмана Богдана Хмельницького: Ясновельможний 

добродію, що рука людська зробить, те й зруйнувати може (23), 

Милостиви(й) мой добродію (32, с. 33). 

Досить плідним у дослідженні функціональних типів апелятивності є 

український фольклор,  який хоч і формувався на різних етапах розвитку 
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мови, проте становить явище цілком монолітне, демонструючи апелятиви, 

що викристалізувались у мовній свідомості народу. 

Саме фольклорні твори засвідчують давню та послідовну традицію 

використання форм вокатива: у всіх українських народних піснях та інших 

фольклорних жанрах послідовно використовуються форми кличного 

відмінка. Наприклад (43; 47): Добрий вечір тобі, / Пане господарю! («Добрий 

вечір тобі»); Ой, козаче, утікай / Та й на мене славоньки не пускай («Ішов 

козак потайком»); Знаю, знаю, дівчинонько («Розпрягайте, хлопці, коні»); 

Гей, отамане, батьку наш!; Гей, молод хлопче, позір май; Гей, повій, вітре, 

з синіх гір («Гей, там, на горі, Січ іде»); Іди, іди, мій синочку; Ой рад би я, 

матусенько, / Скоріше вернуться; Та чи буде ж вона мене, / Сину 

шанувати? («Засвистали козаченьки»); Візьму я тебе, шабелино, / Та й за 

гострий край («Ой хмариться, туманиться»); Не плач, не плач, Марусенько 

(«Засвистали козаченьки»); Галю ж, моя Галю, дай води напитись («Несе 

Галя воду»); Ой спасибі ж тобі, Хмелю, / Й превелика шана, / Що врятував 

Україну / Від польського пана! («Ой послав бог Хмельницького»); Ой ти, 

Морозенку, Ти, преславний козаче! («Ой ти, Морозенку»); Ти не лякайся, що 

змерзнеш, лебедонько («Ніч яка місячна») тощо. У деяких іменників у формі 

множини фольклорні тексти засвідчують використання саме кличного 

відмінка: Брехливії люде, / На кого ж ви набрешете, / Як нас тут не буде? 

(«Скрипливії ворітечка»). 

Усна народна творчість дійсно являє чи не найбагатшу палітру 

звертань. Водночас цей матеріал слугує джерелом осмислення специфіки 

народного світосприйняття, а отже й апелятивної сфери, як одного з 

характерних явищ соціальної взаємодії людей. 

Оскільки в нашому дослідженні зосереджуємося саме на розмовному 

дискурсі, увагу привертають насамперед казки, в яких широко представлене 

розмовне мовлення. Саме вони є свідченням історії комунікації наших 

предків, передають особливості мовної культури народу.  
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У Правописі засвідчено норми й зразки відмінювання потенційно 

можливих форм. Ми перевірили всі приклади Правопису через національний 

корпус і виявили, що дійсно активно функціонують питомо українські 

апелятиви типу: власні назви – Ганно, Катре, Галю, Грицю, Богдане, Петре, 

Степане; родинні номінації – сестро, бабусю, доню, матусю (в той час як 

структурно подібне до нього тітусю все ж частотністю не відзначається), 

батьку, тату, сину, синку, діду; загальні назви типу – товаришу, вчителю, 

лікарю, друже, козаче, молодче, хлопче, а також ті, які набувають яскраво 

метафоризованої семантики при апеляції – воле, земле, краю, місяцю, голубе, 

соколе, орле, любове, радосте.  

Дамо коротку характеристику зафіксованих нами апелятивів, 

об’єднавши їх за принципом лексико-семантичних груп. 

Власні імена. Їхня фіксація в усній народній творчості є досить 

важливою для нашого дослідження з кількох причин: по-перше, маємо змогу 

говорити про найбільш поширені імена української мови, вжиті у ролі 

апелятивів, по-друге, в них широко представлені фамільярні апелятиви, 

відсутні в інших історичних писемних пам’ятках. Власні імена широко 

представлені у фольклорних текстах та мають такі ознаки: 1) повна 

паспортна форма – Ох, що ж ти наробив мені, Іване! (48, с. 49); 2) імена-

демінутиви (важливо звернути увагу, що їх кількість суттєво переважає над 

повними формами, що можна цілком пояснити ситуаціями спілкування, у 

яких використовуються апелятиви такого типу – спілкування між дітьми / 

однолітками, звертання батьків до дітей): Я нап’юся, Оленко. – Не пий, 

Івасику (48, с. 33); Послужи мені хоч трошки, Йванку (48, с. 42); Іди у світ, 

Штефанку, але не будь там довго (48, с. 42); Іди, Романку, та не будь там 

довго (48, с. 43); Ну, то що, Марійко, підеш за панича? (48, с. 87); Йой, 

Іванку, понеси мене до мого батька! (48, с. 100); Чого ти, Петрику, сумний? 

(48, с. 117); Михайлику, а мама чи дома ? (48, с. 119); Відпусти мене, Янку! 

(48, с. 158); Матвійко! (48, с. 173); 3) апелятиви, до структури яких, крім 
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імені, входить інший компонент чи прикладка: Оленко-сестричко, рятуй 

мене (48, с. 34); Не врятую тебе, Івасику-братику, бо на грудях важкий 

камінь лежить (48, с. 34); А ти чого, Іване-царенку, плачеш? (48, с. 46); Та 

ну-бо, Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи! (48, с. 166).  

Загальні назви, які мають різну семантику: звертання до людей за 

найзагальнішою родо-видовою ознакою – Ну, спасибі тобі, чоловіче: вигодував 

мене (48, с. 13); Чоловіче добрий, де ти бачив (48, с. 84) / Спечи, жінко, три 

паляниці (48, с. 43); Добридень, газдо! (48, с. 87) / Шукай собі, газдинько, кота, 

бо ловити мишей – не моє ремесло (48, с. 42); Гризу, паночку (48, с. 87) / Тут, 

тут, хазяїне, коло тебе (48, с. 131) / Буду пантрувати, мій господарю (48, 

с. 90), Ходім же, парубче, будемо вибирати твою суджену (48, с. 150) / 

Здрастуй, хлопче-молодче! (48, с. 61) / Куди йдеш, легіню? (48, с. 41) / 

Легіники, де мої сестри? (48, с. 91) / Хто ти єси, козаче (48, с. 146), Дівчино, 

дай і мені напитися (48, с. 90) / Дівко, дівко, дай мені вечеряти (48, с. 29) / 

Панно наша мила, панно наша люба, що скажеш роботи? (48, с. 54); номінації 

за родом занять – Пусти мене, царавечу, ще раз до річки, бо я ще не попрощався 

(48, с. 34); Ковалю (48, с. 37); Пресвітлий царю! (48, с. 95); номінації за 

національною ознакою – Е ні, цигане, недоуздок мій (48, с. 84). 

Особливу увагу привертають номінації родинних зв’язків: Тату наш 

рідний, врятуй нас (48, с. 90); Гей, неню, доста! (48, с. 124) – звертання до 

батька, що згодом архаїзувалося і в сучасній українській мові не вживається / 

Мамо, лягайте спати (48, с. 135); То й піди, діду! (48, с. 26) / Біжи ще ти, 

бабо! (48, с. 25); Чого ти, сину, тут шукаєш? (48, с. 18); Сини мої, соколи 

мої? (48, с. 45) / Збирайся ж, дочко, та й ходім (48, с. 27), Що ж ти, брате, 

сам приїхав! (48, с. 48); Браття, не ховайтеся, я брат ваш! (48, с. 156); Ну 

тепереньки, моя дружино, треба за діло прийматися (48, с. 147); Сідай, мій 

зятю любий! (48, с. 11).  

Вони часто мають суфікси, що надають словам емоційного 

забарвлення: Біжи, синку, постережи проса! (48, с. 25); Дай я тобі, 
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сестричко, починки подержу (48, с. 27); Яку я, таточку, гарну стрілку 

знайшла (48, с. 45); На тобі, донечко, мичечку (48, с. 54); Дай, братику, мені 

ту хусточку (48, с. 63); Підіть, матінко, та висватайте за мене царівну (48, 

с. 135); Гай, мамко, виходьте з халабуди, ідіть до своєї хати (48, с. 153); То 

правда, кумасю, я ж кажу! (48, с. 167); Ну, куманю, – каже Хвеська (48, 

с. 167); Ох, кумочко, чи ви чули? (48, с. 167); Дідуню, а вийдіть-но! (48, 

с. 173). 

 Не менш широко запиявлені родинні номінації у переносному 

значенні: Здорові, діду! – Здоров, сину! (48, с. 5); Здорові, дядьку! – Здоров, 

небоже! (48, с. 6); Не плач, дочко, – каже дід, – піди в комору: у мене 

всячина є (48, с. 28). Вживання номінацій зі значенням ступеня спорідненості 

до чужих, а зрідка і до неживих предметів, є традиційним для українського 

мовного етикету. Вживання таких лексем виражає насамперед вікові 

характеристики, що поєднуються з різноманітними позитивними почуття до 

адресата – поваги, любові, ніжності, пестливості, що посилюється вживанням 

у цих словах емоційних суфіксів: Е, дідусю, нема тут нічого (48, с. 5); Де ж 

вона, бабусю? (48, с. 51); Ні, бабко, я втечу! (48, с. 89); Дякую вам, 

бабусенько (48, с. 89); Що ви, дідику, маєте? (48, с. 153).  

Щодо особливостей метафоричних народнопоетичних звертань, то 

вони здебільшого поєднуються з прикладками чи постійними епітетами, або з 

займенником мій (моя, моє): Не бий мене, голубчику (48, с. 13); Ей, 

голубчику-братику (48, с. 13); Ти ж мій голубе сизий, як я за тобою 

скучила! (48, с. 52); Пусти мене, голубе, до них (48, с. 115); Скажи мені, 

серденько, як ти пошив мені черевички (48, с. 137).  

Прикладкові утворення значно розширюють оцінно-стилістичну 

семантику апелятива.  

Не позбавлене мовлення героїв усної народної творчості й фамільярних 

та грубих апелятивів: Ге! Дорого, батю: візьми п’ятсот з недоуздком (48, 

с. 84); Куди ти, дурню, підеш? (48, с.4); Прощайтесь зі світом, прокляті 
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(48, с. 34); Топи, ледащо, нетіпахо! (48, с. 54); А ти, нечупаро, задрипанко, 

геть мені зараз на піч (48, с. 57). 

Показовими у дослідженні  утвердження форм апелятивності є 

поетичні твори Т. Шевченка, оскільки саме великий Кобзар є 

основоположником сучасної української мови. Жива практика поета 

узаконила чимало лексичних, граматичних і правописних норм, які стали 

основою для вироблення норм сучасної української літературної мови, 

формування культури мовлення, збагачення розмовно-побутової лексики.  

Система засобів вираження апеляції до співрозмовника в мові творів 

поета сформувалася під впливом усно-розмовного мовлення, традицій 

українського фольклору. Можна сказати, що основна роль живомовного 

компонента яскраво простежується в морфологічній системі апелятивів: 

функціонування іменників у кличному відмінку, субстантивованих 

прикметників, якісних і присвійних прикметників, присвійних займенників, 

іменників-прикладок, вигуків. 

Звертання представлені такими номінаціями: іменами – Іудо, Оксано, 

Яремо, Насте, Трохиме, Марку, Гандзю, Миколо, Галайдо, Максиме, Адаме, 

Маріє, Гонто, Шафарику; топонімами – Босфоре, Хортице, Україно й 

топонімічними номінаціями – луже; загальними назвами, які мають різну 

семантику: явища природи – місяченьку, хвиле, море, вітре, зоре, туманочку; 

рослини – тополенько; тварини – коню, лебедонько; соматизми – серце, очі; 

звертання до людей за найзагальнішою ознакою – люди / люде, чоловіче, 

жінко, дівчата, хлопче (хлоп’ята), враже, товаришу, пане (панове), друже; 

номінації родинного типу (вживаються як в прямому, так і у переносному 

значенні) – батьки, батьку / тату, мамо / мати, діти, сину (сини), доню / 

дочко / доненько, бабусю / бабусенько, дідусю, дядьку, небого, брате (братці, 

брати), сестро (сестри, сестрички, сестриці), дядино; номінації за родом 

занять – кобзарю, шинкарю, гетьмани, отамане, царю, княгине, паничі; 
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метафоричні народнопоетичні номінації – голубонько (голубко), голубчики, 

лебедики, пташко, собако, серце (серденько), рибко, доле, сатано.  

Продовжує поет і фольклорну традицію використання вокатива від 

іменника люди при звертанні: Так-то, люде, хотілося б (52, с. 337), Люде, 

Люде! Коли-то з вас буде (52, с. 156). 

У творах на історичну тематику Великий Кобзар також вживає властиві 

козацькому побуту слова: батьку при звертанні до старших або так звані 

патронімічні апелятиви; брате – між козаками; сину, як звертання старших 

до молодих козаків; брати, братця, братія – до козацької громади: Ходім, 

ходім, отамане, / Батьку ти мій, брате, / Мій єдиний! (52, с. 131); Вип’єм, 

Гонто, брате! (52, с. 142); Гуляй, сину! нуте, діти! (52, с. 129); А хто, 

братця, Співа про Богдана? (52, с. 259). З першого прикладу видно, що 

родинні номінації виступають як узагальнені звертання. При віднесенні 

кількох різних таких іменників до однієї особи яскраво виявляється ознака 

стертості / розмитості іменникового лексичного значення. 

У мові творів домінує вживання традиційного і природного для 

української мови кличного відмінка: Не плач, Катерино (52, с. 49); Любий 

мій Іване! (52, с. 54); Яремо! (52, с. 92); Оксано! Оксано! Де ти? (52, с. 141); 

Вип’єм, друже, погуляєм (52, с. 142); Добре, хлопче (52, с.138) та інші. Також 

слід зазначити, що на сторінках поетичної збірки трапляються як притаманне 

мові варіювання апелятива за лексико-граматичним класом: Катерино і 

Катре – Тяжко, Катре, умирати (52, с. 278); Катерино! Коли в нас неділя? 

(52, с. 281), так і нормативне варіювання закінчення у кличному відмінку – О 

чеху! де твоя душа? (52, с. 238) / Мовчи, чеше смілий (52, с. 239). Зразки 

вживання номінатива при вираженні апеляції знаходяться переважно у межах 

правописної норми (тобто коли номінатив є повноцінним еквівалентом 

вокатива, адже форми множини й іменники середнього роду не передбачають 

творення форми кличного відмінка), а також ті випадки, що характерні для 

передачі власне російського мовлення – Дура, отвяжися! (52, с. 55). 
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Вагомим видається факт цілком послідовної наявності апелятивів, 

виражених кличним відмінком й у російськомовних творах Т. Шевченка. Ми не 

брали до уваги повість «Наймичка», яка по суті є переспівом поеми з 

української мови, а тому абсолютно зберігає національну мовну автентику. 

Більш важливою є фіксація вокативів в оригінальних російських творах: А 

Сокирынци, земляче, знаеш? – спросил я у мужика (51, с. 180); Сестрице! – 

прибавил он (51, с. 208); Мамо! мамо! Нищий пришел! (51, с. 221); Ах ты, седая, 

старая голово! (51, с. 237); Добрый вечер, Мотре! Прошу покорно в нашу хату 

(51, с. 123); Друже мой! Ты хочешь моей исповеди! (51, с. 125); Ну, Ясю! (Меня 

все в доме звали Ясем.) Ну, Ясю! (51, с. 130); А куда ты мандруєш, парубче (51, 

с. 153); Отепер подывитесь на его, добродию, правда, що хороше? (51, с. 160); 

Про ее бесталанье, Степановичу, про ее тяжкую, горькую долю я готова 

каждый день, каждую годину рассказывать всему свету (51, с. 161); Катрусю! 

– говорю, – сердце мое, посмотрите, – говорю, – клуня наша горит (51, с. 175); 

Бабусю! – крикнул хозяин, войдя в хату (51, с. 304).  

Проте трапляються подекуди апелятиви виражені номінативом, що 

характерно переважно для висловлювань зі звертаннями на ім’я по батькові й 

номінаціями, побутування яких притаманне переважно російській 

мовленнєвій традиції: А вы, Марьяна Акимовна, пошлите свою Ярину 

просить к завтраку Адольфину Францовну с детьми (51, с. 195); И 

метелыцю, мамаша, – проговорили разом обе девочки (51, с. 204); Братец, – 

раздался снова женский голос из-за ворот, – идите в комнаты (51, с. 208); А 

скажите, Иван Максимович, старики еще живы? (51, с. 239); Зайдить же 

до нас, Микитовна, як упораєтесь (51, с. 160); Нету, дядюшка, я сирота 

(51, с. 128). 

Зміни, що сталися у ХІХ – ХХІ ст., створили справжнє розмаїття засобів 

звертання у сучасній українській мові. Неоднозначною була ситуація 

вживання певних апелятивів, пов’язана із соціально-політичними 

перетвореннями тих років, – пор. укр. пан(е), товариш(у), громадянин(е) і т. д.  
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На думку О. Муромцевої специфіка історичного становища України на 

кінець ХІХ – початок ХХ ст. пояснюється існування двомовності, а також 

викликана наявністю державних мов – російської, німецької, угорської – і так 

званих краєвих мов – польської, румунської [103, с. 61]. Отже, поповнення 

лексичного складу відбувалося не тільки за рахунок власних новотворів, а й 

через запозичення з інших мов. При цьому російська мова була 

посередником запозичень із західноєвропейських мов для Східної України, а 

польська – для Західної. Існування української літературної мови в умовах 

тісних контактів з російською мовою в складі Російської імперії, з 

польською, німецькою, угорською мовами в складі Австро-Угорської 

монархії спричинило певні відмінності в оформленні західноєвропейських 

запозичень, що стало однією з рис, які розрізняли східноукраїнську і 

західноукраїнську мовну практику [103, с. 82]. Щодо запозичень з польської 

Ю. Шевельов також зазначає: «Якщо «великоукраїнська» орієнтація мовців 

Західної України була більш теоретична, ніж практична, то впливи польської 

мови виявилися дуже таки дійсними. Виглядає, що вистачало простих 

фонетичних замін, щоб запозичення з неї були сприйнятливі. Міська мова 

рясніла кальками з польської, починаючи з форм суспільного етикету, таких 

як звернення й привітання, і закінчуючи технічними поняттями. Сюди 

належать такі формули звернення як пане добродію (польське panie 

dobrodzieju) і таке титулування правника, як пане меценасе (польське panie 

mecenasie) та ін.» [199, с. 81].  

У радянські часи вжитку набуває звертання товариш. Щодо 

функціонування цього апелятива цікавими є спостереження В. Мойсеєнка 

[101], яке зосереджується саме на семантичній домінанті. Так, дослідник 

говорить, що сучасні словники трактують його як члена колективу, 

співучасника чого-небудь, компаньйона, спільника, проте етимологічно він 

пов’язаний зі словом towar, тобто табун коней чи череда корів, або 

ж схожий, подібний, такий, як усі. При цьому, дослідник акцентує увагу на 



84 

 

 

 

тому, що звертання товаришко мало менш сувору тональність, а тому 

вживалось вкрай рідко [101]. Як зазначає О. Пономарів: після запровадження 

в Україні більшовизму всі прийняті в нашому суспільстві форми звертання 

було скасовано й замінено словом товариш, чим завдано шкоди насамперед 

цьому прекрасному слову [121, с. 173]. Слово домінувало в публіцистичному 

мовленні та художніх текстах – через безвихідь: лакуну треба було 

заповнити. У звичайному побуті слово не було вжитковим. 

З настанням незалежності і зміною ідеологічного вектора розвитку 

суспільства лозунги про робітничий клас і трудове селянство, що починалися 

на обов’язкове «Товариші!», стали не актуальними. Відповідно вживання 

цього звертання в розмовному дискурсі сходить нанівець. Проте на давність 

його використання вказує фольклорна спадщина: у народних піснях козаки, 

чумаки, січові стрільці зверталися до своїх побратимів товаришу, 

товаришеньку і цим указували на повагу, довір’я, дружбу [37].  

Саме в радянський період активізується апеляція до співрозмовника на 

ім’я та по батькові, що стало у сучасній українській мові одним із 

найпоширеніших способів привертання уваги співрозмовника [100, с. 124]. 

Українська дослідниця мовленнєвого етикету українців О. Миронюк 

акцентує увагу на тому, що традиція звертання на ім’я та по батькові не 

переривається з часів Київської Русі, хоча існує хибна думка, ніби це 

чужинецький спосіб звертання [100, с. 125]. Проте апеляція на по батькові 

укорінюється на теренах України саме під впливом російської мови: Алло, 

Петровичу, друже! (15, с. 28), Не смішіть гусей, Степановичу (15, с. 31), 

Кажу їй: дивись, Василівно, дограєшся… (15, с. 100) й досить часто у 

розмовному мовленні виражається саме номінативом: Петрівна, Михайлович 

(у побуті – Міхалич), Петрович, Анатолійович (фіксація усного мовлення).  

За часів Радянського Союзу тему західноукраїнського мовно-

літературного варіанта дослідники найчастіше оминали своєю увагою. На 

думку Л. Масенко, втручання в лексичний склад і внутрішню структуру 
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української мови, спрямовування її в бік максимального зближення з 

російською мало на меті перервати досягнуту в 20-х рр. цілісність 

української літературної мови, вилучити ті елементи, що ввійшли до неї із 

західноукраїнських діалектів і з галицько-буковинської літературної мови 

другої половини XIX – початку XX ст. [95, с. 11]. Мовна політика 30-х – 80-х 

рр. ХХ ст. призвела до того, що навіть ті слова, які не заборонялися жодними 

декретами, не вживалися мовцями через їхню неактуальність. 

Так, процес пасивізації лексики засвідчило таке унікальне 

лексикографічне видання того часу, як 11-томний словник української мови. 

Наприклад: добродій заст. 1. Дорослий чоловік, переважно з привілейованих 

шарів суспільства. 2. розм. Те саме, що добродійник. 3. ірон. Про лиху, 

ненависну, небезпечну людину; добродійка заст., розм. Жін. до добродій 

[164, с. 324]; пан 1. Поміщик у старій Польщі, Литві, дореволюційній Україні 

і Білорусії. // перен., ірон., зневажл. Людина, яка виділяється розбещеною 

поведінкою, нетрудовими звичками, надто витонченими манерами і т. ін. 

2. Той, хто займав привілейоване становище в дореволюційному суспільстві, 

належав до забезпечених верств міського населення, інтелігенції. // Той, хто 

має владу над іншими; володар, хазяїн [165, с. 41]. Як бачимо, про етикетні 

формули звертання у словникових статтях не йдеться. У Реєстрі 

репресованих слів, укладеному О. Демською-Кульчицькою за матеріалами 

нормативних документів 1930-1970-х років, зазначається, що до слів пан і 

добродій замінники не передбачалися. Дослідниця розглядає відсутність слів-

замінників як ще один зі шляхів нівеляції лексичного складу мови – не через 

уведення в лексичну систему української мови одиниць, притаманних іншій, 

активніших у іншій мовній системі, а їх знищення [44, с. 355]. 

Кінець ХХ ст. характеризується активними змінами словникового 

складу в українській мові, спричиненими зміною суспільно-політичного 

устрою держави. В україністиці виділяють такі основні причини актуалізації 

лексики: 1) перша – пов’язана з ідентифікаційною функцією слова: це 
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повернення до активного вжитку слів разом із реаліями й поняттями, які 

ними позначено (акція, акціонер, комерція, оренда); 2) друга – зумовлена 

стилістичною трансформацією лексики: це розширення сфери використання 

слів, які в радянський період не були загальновживаними, а нині 

активізувалися у зв’язку з посиленою увагою суспільства до української 

історії і мови (тризуб, гривня, гетьман); 3) пуристичні тенденції: поява 

великої кількості синонімів як автохтонного походження, так і запозичень, 

що заступають одиниці, спільні з російською мовою (царина, низка, 

нишпорка, наразі, зазвичай, назагал); 4) естетичні уподобання суспільства, 

мовні смаки українців на початку ХХІ століття. Щодо звертань Л. Мацько 

зазначає, що їх актуалізація підсилюється й тим, що видання Українського 

правопису 1993 р. повернуло в граматику української мови кличний 

відмінок, який є характерною ознакою сучасної української мови і в живому 

мовленні кличний відмінок завжди існував: дівчино, хлопче, Іване, Ольго [96, 

с. 16]. Традиційні етикетні одиниці добродію, добродійко, друже, пане, пані, 

панно, панове зараз мають тенденцію до актуалізації, свідченням чого є 

широке представлення такої лексики в сучасній українській літературі. 

Після здобуття Україною незалежності апелятив пан почав 

використовуватися при звертанні до президента, а згодом також до народних 

обранців та посадовців: Пане президенте… – не встиг вимовити він, як 

постать гаранта конституції вмить обросла мікрофонами конкуруючих 

телеканалів і питання потонуло в тисячі інших питань (36, с. 55); 

Шановний пане мере, – сказала вона, – я мати-одиначка, і відсутність води 

– то є злочин проти тих, хто наважився народити дитину в наші непевні 

часи (36, с. 92). Апелятив набув широкого розповсюдження в ЗМІ. На 

підтвердження цієї думки, ми переглянули телепрограму Підсумки на каналі 

«112» (ефір від 09. 02. 2017 року) і зафіксували наступне: при зветранні до 

депутатів використовуються конструкції саме з компонентом пане – пане 
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Вікторе; пане Опанасенко; як казав пан Чумак: «Панове друзі німці!», в той 

час як до інших експертів-аналітиків при звертанні цей компонент відсутній. 

На думку Н. Поліщук, в українській мові такі апелятиви активно 

використовувались з ХV ст. – спочатку при зверненні до високих осіб, а 

пізніше і до простих людей як вияв поваги [118, с. 134]. М. Білоус, 

В. Кононенко, С. Богдан вказують на те, що означені вокативи є 

запозиченнями з польської мови, і саме тому частотність їх уживання в 

західних областях України більша, ніж у східних. В. Кононенко зазначає: 

якщо на сході України їхнє вживання закріпилося переважно в офіційно-

діловій сфері (це звертання до іноземних гостей, високопоставлених 

урядовців, учасників зборів і засідань і под., то на заході нашої держави ці 

звертання знову стали побутовими, загальноприйнятими. Тут їх можна 

почути на вулиці, в крамниці, на ринку, в автобусі й електричці, в школі 

тощо [72, с. 27]. Дійсно, на заході країни такий апелятив демонструє рівність 

між людьми і повагу до кожного громадянина. Замість цього на сході і півдні 

країни часто звертаються молодой человєк, мужчіна, дєвушка, жєнщіна чи у 

кращому випадку просто на Ви [101]. Отже, маємо змогу говорити про 

лакунарність при апеляції до чужих й особливо між рівними комунікантами: 

якщо до старших – тітко, діду, бабусю, до менших – хлопче, дитинко, сину, 

доню та навіть юначе, дівчино; то для рівних – нове: брат, братан – між 

хлопцями, подекуди: мадам та мужчина. 

Загалом можна погодитися з Я. Радевичем-Винницьким [134, с. 89–90] 

щодо наявної в сучасній українській мові тенденції активнішого 

використання апелятивної моделі «пан (пані) + ім’я / прізвище» або «пан 

(пані) + назва-індекс», однак витіснення моделі «ім’я + по батькові» у 

розмовній формі літературної мови, як засвідчують наші матеріали, все ж 

важко назвати повним, оскільки її засвідчують всі три репрезентативні 

вибірки. 
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Досить рано завершила своє формування парадигма особового 

займенника, однак темпи еволюції слов’янських займенникових засобів 

звертання були відносно помірними. В українській мові займенник – форма 

апеляції, яка представлена дихотомією «ти» – «Ви». Спочатку різниця у їх 

вживанні полягала лише у врахуванні кількості (однини й множини) 

адресатів мовлення і не ускладнювалися жодними етикетними міркуваннями 

[156, с. 31]. М. Скаб підтверджує також цю думку на основі художніх творів 

І. Франка, де фіксується «тикання» Мойсеєві, Іванові Вишенському; 

абсолютним та послідовним «тиканням» в усіх напрямах відзначається 

спілкування персонажів повісті «Захар Беркут» [156, с. 31]: Міряй в око, бо-

ярине! – шепнув з-позаду Максим (50); І ти, ти, моя доню, була в такій не-

безпеці! (50); Молодче, – сказав він, – донька моя, єдина моя дитина, гово-

рить, що ти вирятував її життя з великої небезпеки (50); Боярине, позволь 

мені, недосвідному, молодому, сказати тобі слово (50); І ти, підлий хамів 

роде, смієш рівняти себе зо мною? (50); йди геть, бідний хлопче, ти неспов-

на розуму, ти сказав свої слова в нападі божевільства (50). 

На період XVII – ХVIIІ ст. припадає поява й утвердження «ввічливих» 

займенникових форм 2-ої особи множини, що підтверджують документи й 

листи ХVIIІ ст., а тексти наступного (ХІХ) століття свідчать про 

розповсюдження саме таких форм. Цей процес свідчить про розширення 

семантичних функцій і сфери вжитку займенника 2-ої особи множини та 

можливість набуття вторинного значення за умов звертання до однієї особи, 

що також є яскравою ознакою української мови, у тому числі й її розмовної 

форми.  

Із зазначеного періоду займенникові форми звертання у слов’янських 

мовах є структурою загалом монолітною. Проте також можна констатувати 

певне звуження сфери застосування у розмовній сфері форм увічливості. Це 

стосується звертання на Ви до батьків. Слід звернути увагу на те, що родина 

завжди була осередком формування духовності і мала безпосередній вплив 
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на культуру спілкування в міжособистісних стосунках. У родинних традиціях 

українців тривалий час зберігалося пошанне звертання на Ви до старших осіб 

[21, с. 52]: Це ви мене, тату, віддали змії (48, с. 16), навіть у негативних 

контекстах – пор. також сучасний анекдот: «Мамо, де ми взялись?» «Тебе, 

Петрику, знайшла в капустi. Ганнусю у гречцi, а Миколу у картоплi». Тоді 

Петрик і каже: «Ну і попотягали ж вас, мамо, по городах!». Явище 

поступового занепаду такої форми апеляції у другій половині ХХ століття 

слід розглядати як наслідки демократизації суспільного життя, можливого 

впливу російськомовного дискурсу, а зараз – англомовного. 

У сучасному спілкуванні загальноприйнятим є звертання на Ви до 

малознайомих / незнайомих, а також у діловій, посилено офіційній 

комунікації: Тобто, якщо ви, дорогий читачу, взялися до моєї книги, це 

значить, що ви не дуже поважаєте предвиборні промови (1, с. 28); Ви ж, 

Бальзаче, і живете! 47-ма кімната належить Вам, отчику, в мене є доказ! 

(25, с. 23); Бабусю, сідайте на моє місце, ви напевно ледь на ногах 

тримаєтесь! (4, с. 35). 

Займенник ти є виразником близьких, дружніх стосунків між 

комунікантами: То ти, Гульме, признаєш, що з тобою зараз живе Християн 

Ожехович? (25, с. 41); Ти що, мала? (39, с. 26); А ти молодець, Галю! (16, 

с. 74); а також у ситуаціях, що вирізняються яскравою фамільярністю чи 

грубістю: Ох ти, мерзото! – кричить Зоя (39, с. 235); Пацан, ти жартуєш? 

– процідила я зі своєю звичною інтонацією, де була повна і незворотна 

байдужість (39, с. 10). Вибір апелятивної форми ти чи Ви у багатьох 

випадках регулюється ситуацією.  

Нерідко займенникові апелятиви поєднуються з іншими компонентами 

й утворюють значно складніші апелятивні конструкції, виявляючи при цьому 

низку особливостей. Так, у апелятивних конструкціях типу мій ти сину – 

Помолись / За мене Богу, мій ти сину, / На тій преславній Україні (53) – 

номінації адресата мовлення наближаються до речень фразеологічного типу 
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[17, с. 200]. М. Скаб розглядає їх як фразеологізовані номінації, у яких 

головний опорний компонент – лексична одиниця у формі кличного відмінка, 

а додатковий – займенники ти, Ви. Дослідник переконаний, що додаткова 

апелятивна складова сполук такого типу, виражена займенником, втрачає 

лексичне значення й використовується як інтимізуючий компонент, 

функціонально близький до часток [155, с. 200]. 

Не менш давніми засобами апеляції виступають субстантивовані 

прикметники. Ад’єктонім – іменник прикметникового походження в формі 

номінатива, що може мати як поширену, так і непоширену структуру: Вийди, 

коханая, працею зморена, Хоч на хвилиноньку в гай; Я тебе, вірная, аж до 

хатиноньки Сам на руках однесу («Ніч яка місячна»); Прощай, миленька, 

чорнобривенька / Я йду в чужу сторононьку! («Їхав козак на війноньку»); 

Прийди, прийди, мій миленький, до мене ще хоч раз! («Ой не світи, 

місяченьку»). Апелятиви цього типу теж зберігають давню традицію свого 

походження й використання. Вони передають:  

• вікову характеристику особи: А ти, старий, не гріши (52, с. 148); А ти, 

стара, не журись/ Та до мене пригорнись! (52, с. 162);  

• характерну зовнішню ознаку: Не питайте, чорнобриві, Бо люди не 

знають (52, с. 49); Гуляй, буйний, полем (52, с.78); 

• позитивне чи негативне ставлення мовця до співрозмовника: зараз, 

дайте встать, Ясновельможні (нишком – свині) (52, c. 97); Вибачай, 

проклятий! (52, c. 97); Ще… ще… сизокрилий! (52, с. 104); Цу-цу, дурні! 

схаменіться! (52, с. 218); Прилітайте ж, мої любі (52, с. 318). 

Частотним явищем для розмовного дискурсу є використання 

апелятивних конструкцій, які функціонально й семантично утворюють якісно 

інший вид апеляції – вокативні речення –звертання-речення, які можуть бути 

однокомпонентними чи мати поширену структуру: Баламути! Я вам покажу 

як народ збурювати! (4, c. 36); Дитино! – зверталася зі співчуттям бабуся 
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до Пашки (4, c. 36); Дядечку Ґіві! (4, c. 62); Батьку! – поміняв тональність 

зять (4, c. 57). 

Вокативним реченням є таке утворення, яке стосується висловлювання 

загалом і не входить до складу окремого речення [58, с. 63]. Речення-

звертання переважно міститься на початку висловлювання або складає 

окреме висловлювання. Особливою характеристикою є його більша 

незалежність, що заприявлена не лише в окремій пропозиції, а й  в 

імпліцитній наявності модальності й предикації. Такому типу речення 

характерна переважно спонукальна чи оцінна інтонація, оскільки основним 

комунікативним завданням виступає привернення уваги до мовленого далі. 

Мовознавці [58, с. 63; 81], в свою чергу, наголошують на тому, що межі між 

власне вокативом та вокативним реченням дуже рухливі.  

І якщо апелятиви, виражені займенниками та субстантивованими 

частинами мови, не призводили до появи значних дискусій щодо їх 

функціонального статусу впродовж історії їх осмислення, то статус вокативів 

та відповідно вокативних речень зазнавав постійних змін. Саме тому 

апелятиви, виражені формою кличного відмінка, привертають до себе 

особливу увагу у нашій роботі. 

Мовна політика 30-х – 80-х рр. ХХ ст. активно сприяла усуненню 

значної кількості лексем на периферію. Тогочасні словники фіксують ці 

одиниці з ремарками обласне, західноукраїнське, діалектне, застаріле, 

архаїчне, рідко. Саме це призвело до збіднілості арсеналу лексичних засобів 

вираження звертання до незнайомої людини у сучасній українській 

літературній мові [117]. 

Проте, як позитивну  тенденцію констатуємо після тривалої перерви 

активну міграцію з периферії до центру мовної системи традиційних 

етикетних одиниць на кшталт пане, пані, панно, добродію, добродійко, 

подекуди мадам. 
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Кличний відмінок як ядерна форма апелятивної сфери,  здавна 

притаманний мовній системі слов’янських мов, у ході свого історичного 

розвитку був втрачений деякими мовами, проте українська мова зберігає 

його від початку як питому, автентичну рису власної мовної системи. 

Звертання, виражені формою кличного відмінка, у науковій літературі 

прийнято іменувати вокативами. Вони складають  ядро апелятивної сфери 

української мови.  Вокативи   семантично й подекуди граматично пов’язані з 

темативною сіткою висловлювання, до структури якого вони входять. Значно 

складнішим за своєю природою є вокативне речення, яке виявляє семантичну 

єдність з цілою комунікативною ситуацією, у якій воно функціонує. 

Апелятивність у сучасному розмовному дискурсі морфологічно 

репрезентована іменниками, займенниками, субстантивованими частинами 

мови, вигуками. 

Апелятивна сфера повсякчас виявляла стабільну залежність від соціо-

культурних та ідеологічних чинників. А відповідно українська мова в цілому, 

й апелятивна сфера зокрема, перебувають під впливом двох протилежних 

тенденцій – пошук власного коріння й звернення до питомих мовних 

елементів, та постійний вплив інших мов (польської, російської, англійської). 

Саме ці тенденції призвели до появи таких рис в апелятивній сфері як: 

нестабільність, варіативність, лакунарність.   
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2.2 . Граматичні форми вираження апелятивності  

в сучасній українській мові 

 

У цьому параграфі простежується реалізація правописних форм 

вокатива (кличного відмінка) у сучасному мовленні. Матеріалом для 

тестування рекомендованих правописом форм вокатива (кличного відмінка) є 

художні тексти, тому що художній текст загалом презентує розмовний, а не 

книжний тип літературної мови; крім того, у ньому заприявлена потужна 

течія живої народної мови. Зрозуміло, що редагування накладає відбиток на 

прояви живомовної апелятивності і, можливо, деякі апелятиви здаються 

неприродними, але навіть у такому випадку вони показують потенційні 

можливості розвитку апелятивності в українському мовленні. 

Кличний відмінок для граматичного оформлення апелятива 

використовують з давніх часів, він був поширений у слов’янських мовах і 

вживався в однині іменників чоловічого та жіночого родів, що засвідчує 

Правопис. У множині для вираження звертання форма кличного відмінка 

збігалася з формою називного відмінка. Кличний відмінок сформував свою 

систему флексій на базі давньоукраїнської мови. 

Проте форма кличного відмінка дуже рано почала втрачатися в різних 

східнослов’янських діалектах, цей процес особливо охопив північну і 

частково південно-західну частини давньоруських діалектів, що пізніше 

ввійшли до складу російської та білоруської мов, кличний відмінок зберігся 

лише в українській мові. 

Історично засвідчені форми вокатива в слов’янських мовах зводяться 

до таких праслов’янських форм: 

в основах на -o-  e (*orbe) 

 -io-  iu (*konju) 

 -a-  o (*ћeno) 

 -ia-  e (*duљe) 
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 -i-  ĭ (*gosti) 

 -u-  u (*sũnou) 

Л. Булаховський вважав, що флексії кличного відмінка іменників 

сучасної української літературної мови є «спадщиною найдавнішої 

слов’янської і навіть індоєвропейської старовини» [28, с. 281]. Українська 

мова майже без змін успадкувала систему флексій кличного відмінка з 

давньоруської мови. 

Вокативи використовуються при звертаннях і властиві переважно 

іменникам – назвам істот. Від назв неістот кличний відмінок вживається 

здебільшого в поетичній мові, хоч інколи властивий і прозі: Добрий ранок, моя 

одинокосте? (21, с. 223); Моя любове! Я перед тобою. (21, с. 315); Перо, мій 

скальпелю вогненний. Ти мій жорстокий лиходій. (9, с. 27); О дивен світе! (9, 

с. 75); Часе, дорогий ти мій, часе мій безцінний… (31, с. 158). 

Ведучи мову про граматичні параметри вокатива, слід передусім 

наголосити на особливостях творення кличного відмінка в українській мові 

відповідно до норм чинного Правопису, у якому подається низка правил та 

зауваг [183, с. 65–78], звернувши при цьому увагу на хитання й особливості 

вживання цієї форми у сучасному українському розмовному дискурсі.  

 Сьогодні помітною суто граматичною тенденцією залишається певна 

флективна ненормованість й неоднорідність досліджуваного явища. Це 

питання стало предметом дослідження таких вчених, як О. Сереженко [148], 

О. Тараненко [174], В. Чепель [193], В. Юносова [205].  

 Іменники першої відміни вживаються з такими закінченнями: 

-о мають іменники твердої групи: Ганно, Михайлівно, сестро; 

-е мають іменники м’якої та мішаної груп, -є – іменники м’якої групи 

після голосного та апострофа: воле, земле, Катре, робітнице, душе, круче; 

Маріє, мріє, сім’є, Соломіє,а також Іллє; 

-ю мають деякі пестливі іменники м’якої групи: бабусю, Галю, доню, 

матусю, тітусю.  
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За аналогією до закінчення іменників твердої групи в розмовному 

дискурсі фіксуються вокативи, виражені іменником мішаної групи із 

закінченням -о: Серьожо, Сашо (живе мовлення), а також поширені варіативні 

форми типу Настю (Насте), неню (нене), Марусю (Марусе) – Неню! (28, 

Г. Хоткевич «Довбуш») / Мені соромно тобі казати, нене (28, В. Малик 

«Чорний вершник»), Гей, дівко-бранко, Марусю, попівно Богуславко! (47) / 

Авжеж, Марусе, пусти невістку, бо як не пустиш, то буде тобі великий гріх 

од бога, – навчала Палажка, тикаючи пальцем на образи (27, І. Нечуй-

Левицький «Кайдашева сім’я»). Це правило поширюється і на звертання, 

що складаються з двох власних назв – імені та по батькові, обидва слова мають 

закінчення тільки кличного відмінка: Ганно Іванівно, Маріє Василівно.  

У кличному відмінку множини іменники першої відміни мають форму, 

однакову з називним: баби, дочки, жінки, робітниці. 

Так само в усному мовленні, а під його впливом і на письмі, нерідко 

трапляються випадки ненормативної заміни закінчень кличного відмінка, що 

особливо стосується іменників чоловічого роду ІІ відміни.  

Правила творення кличного відмінка від іменників ІІ відміни у 

Правописі подані достатньо хаотично. Переважно хитання фіксується у 

вживанні флексій -е та -у (-ю) кличного відмінка.  

 Іменники другої відміни в кличному відмінку отримують такі флексії: 

-у мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик, -ок, -ко), 

іншомовні імена з основою на г, к, х і деякі іменники мішаної групи з основою 

на шиплячий приголосний (крім ж): батьку, синку; Джеку, Жаку, Людвігу, 

Фрідріху; погоничу, слухачу, товаришу, також іменники діду, сину, тату;  

-ю мають іменники м’якої групи: Віталію, вчителю, Грицю, краю, 

лікарю, місяцю, пролетарю, розмаю, ясеню; 

-е мають безсуфіксні іменники твердої групи, іменники м’якої групи із 

суфіксом -ець та деякі іменники мішаної групи, зокрема власні назви з 

основою на ж, ч, ш, дж і загальні назви з основою на р, ж: Богдане, голубе, 
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друже, козаче, мосте, орле, Петре, соколе, Степане, чумаче; 

женче (від жнець), кравче, молодче, хлопче, шевче (але: бійцю, знавцю); 

гусляре, Довбуше, маляре, стороже, тесляре, школяре. Услід за чинним 

правописом дослідник форм кличного відмінка В. Чепель також наводить 

чимало прикладів таких іменників: ворог – вороже, луг – луже, плуг – плуже, 

пастух – пастуше, птах – пташе, вояк – вояче, жук – жуче, чоловік – 

чоловіче тощо [193, с. 26–27]. Проте жодне із зазначених джерел не констатує 

випадків вживання цих іменників із варіантивним закінченням -у, хоча в 

академічному виданні «Сучасна українська літературна мова» (за редакцією 

І. Білодіда) подано зауваження, що серед іменників чоловічого роду з 

основою на г, к, х є випадки хитання у вживанні флексій кличного відмінка -е 

та -у [171, с. 106]. Для прикладу наводяться наступні іменники: восьминіг – 

восьминогу, герцог – герцогу, драматург – драматургу, козеріг – козерогу, а 

також іменники на -лог: астролог – астрологу, геолог – геологу, зоолог – 

зоологу, ідеолог – ідеологу, кардіолог – кардіологу, філолог – філологу тощо, 

хоча важко змоделювати комунікативну ситуацію, за якої ці лексеми 

вживалися у формі чистого вокатива. значно природніше вони виглядають у 

сполученні з лексемами пане, товаришу, з якими цілком нормативно 

виступають у називному відмінку: пане драматург. 

Щодо вживання у цій групі іменників варіантних закінчень кличного 

відмінка, то ще С. Смаль-Стоцький і Ф. Гартнер вказували, що іменники з 

основою на г, к, х для уникнення зміни в основі слова внаслідок чергування 

перед -е переважно набувають закінчення -у: лінюху [166, с. 67]. 

Це питання привернуло увагу мовознавців, що і сприяло дослідженню 

тенденції звуження кола слів, що мають кличну форму на -е. Загальне 

правило вживання закінчення -е та -у кличного відмінка іменників чоловічого 

роду ІІ відміни з основою на г, к, х не виводиться, а тому наразі критерії 

розмежування цих закінчень визначити важко.  
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Іменники з основою на х в сучасній українській мові рідко набувають у 

кличному відмінку закінчення -е, ці іменники у кличному відмінку мають 

переважно закінчення -у: аллах – аллаху, падишах – падишаху, шейх – шейху, 

дух – духу, лінюх – лінюху, монарх – монарху, монах – монаху, птах – птаху . У 

безсуфіксних іменниках з основою на к у кличному відмінку вживаються 

закінчення -е та -у. Так, закінчення -е мають такі іменники: бик – биче, вовк – 

вовче, чоловік – чоловіче. Іменники грек, індик, калмик, крук, павук, шпик, язик, 

як у кличному відмінку закінчуються на -у: греку, індику тощо [205, с. 88].  

Методом суцільної вибірки та спостереження (44) можемо 

констатувати, що часто подібні за значенням чи структурою слова набувають 

різних закінчень: пастух – пастуше, але конюх – конюху. 

Також у сучасній українській мові простежується непослідовність 

утворення вокативів іменників чоловічого роду із суфіксом -ець (-єць). За 

Правописом іменники цієї структурної групи мають закінчення -е [183]: 

хлопець – хлопче, заєць – зайче, отець – отче, левенець – левенче. Є. Тимченко 

вказував, що форми вокатива на -е дуже давні. Вони сягають праслов’янської 

доби. В українській мові іменникам на -ець властиві саме такі форми флексій, 

але зрідка вживаються й форми на -у: голубцю, оселедцю [176, с. 7–8]. 

В. Чепель вважає, що «слова із суфіксом -ець утворюють кличну форму за 

допомогою флексії -е, причому ц переходить у ч: горобець – горобче, швець – 

шевче; виняток становлять такі іменники: комсомолець – комсомольцю, 

ленінець – ленінцю, митець – митцю, мудрець – мудрецю» [193, с. 27]. Разом з 

тим матеріали «Сучасного орфографічного словника української мови» [44] 

ілюструють наступну тенденцію – для іменників із суфіксом -ець (-єць) 

основним у кличному відмінку є закінчення -ю. Таких іменників із суфіксом -

ець переважна більшість, пор.: австрійцю, американцю, англійцю, бойцю, 

баранцю, богоборцю, бранцю, братогубцю, брехунцю, вдівцю, векселедавцю, 

вигнанцю, видавцю, виборцю, гонцю, горцю, державцю, знавцю, єдиноборцю, 

єдиновірцю, жеребцю, іновірцю, іноземцю, кабанцю, компанійцю, 
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красномовцю, кровопивцю, купцю, курцю, лукавцю, мудрецю, ревнивцю, 

республіканцю, стрибунцю, чорноморцю та ін. Закінчення -е цей словник подає 

лише для таких іменників, як отче, братогубче.  

Важко виявити якісь тенденції у використанні варіантних закінчень 

кличного відмінка в цій групі іменників, адже для близьких за семантикою 

або структурою іменників у словнику подано різні закінчення, пор.: 

братовбивець – братовбивче, але батьковбивець – батьковбивцю. 

Також у Правописі не звернено увагу на інші групи іменників. Так, 

іменники на -ак (-як) у кличному відмінку мають переважно закінчення -е 

(вояк – вояче, земляк – земляче, козак – козаче, байрак – байраче), проте 

частина іменників цього типу у кличному відмінку вживається із закінченням  

- у: ішак – ішаку, гайдамак – гайдамаку, коряк – коряку, мертвяк – мертвяку, 

шуляк – шуляку. В. Юносова у своїй праці «Варіантність відмінкових закінчень 

іменників у сучасній українській літературній мові» [205], звертаючи увагу на 

цю тенденцію, акцентує увагу на тих випадках, коли структурно або 

семантично однотипні іменники мають різні флексії вокатива. Для порівняння 

дослідниця наводить такі приклади: грак – граче, але шпак – шпаку; хлоп’як – 

хлоп’яче, але хлопчак – хлопчаку. Останній приклад пояснюється таким чином: 

можливо, у словоформі хлопчаку використовується закінчення -у з метою 

уникнення омонімії із формою середнього роду прикметника (хлопчаче 

заняття). Цілком очевидно, що критерії вживання закінчень -е та -у у 

кличному відмінку для цієї групи іменників також чітко невизначені. 

Сюди ж відносимо і групу іменників на -ук (-юк), -чук, які також не 

мають уніфікованих закінчень кличного відмінка: деякі іменники 

вживаються із закінченням -е, у позиції перед яким відбувається чергування к 

– ч (байстрюк – байстрюче, віслюк – віслюче), інші – із закінченням -у 

(малюк – малюку). Слідом за дослідницею В. Юносовою [205], можна 

зробити наступне припущення: при утворенні форм кличного відмінка 

іменниками на -чук перевага віддається флексії -у, що пояснюється 
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прагненням збереження милозвучності, оскільки використання закінчення -е 

спричиняється до утворення структурно громіздких, немилозвучних форм.  

Подібною є ситуація з іменниками чоловічого роду із суфіксом -ник. 

Такі іменники в сучасній українській мові також набувають закінчень -у або -

е (досить часто вони існують як паралельні форми), а деякі мають ще й 

акцентуаційні варіанти: мандрівник – мандрівникý, мандрівнúче; чарівник – 

чарівникý, чарíвнику (44).  

Важко встановити, чому ці іменники зберегли варіантні флексії 

вокатива, а інші, семантично близькі до них слова, їх втратили пор.: робітник 

– робітнику і робітниче, але трудівник – трудівнику (44). 

Власне, флективне хитання іменників ІІ відміни не може бути вічним. 

Варіативність врешті долається мовною системою. Так, В. Юносова зауважує 

[205], що низка іменників, які раніше мали варіативні закінчення кличного 

відмінка, в сучасній українській мові затвердилися лише в одній формі. Так, 

зокрема, було свате і свату, тесляре і тесляру (1929 р.), зараз тільки свате, 

тесляре (1994 р.). 

 Прізвища прикметникового походження на -ів (-їв), -ов, -ев (-єв),           

-ин, -ін (-їн), такі як Глібов, Королів, Пушкін, Романишин, Тютчев, Чапаєв, 

Щоголів, мають як омонімічну до номінатива, так і форму кличного відмінка: 

Глібов і Глібове. Проте зібраний матеріал засвідчує вживання тільки 

номінативної форми при використанні апелятивів цього типу: Кудімов (15, с. 

178), Туркін (10, с. 132). Географічні назви, до складу яких входять зазначені 

суфікси, мають у кличному відмінку закінчення -е: Києве, Лебедине, Львове. 

У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного 

відмінка має як перше слово, так і друге, однак друге слово може мати й форму 

називного відмінка: добродію бригадире (бригадир), пане лейтенанте 

(лейтенант). І хоч нами й були зафіксовані випадки вживання апелятивів, що 

складаються із загальних назв, де один із компонентів виражений називним 

відмінком – Спасибі, товаришу сержант, товаришу старший сержант, хоч 
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тобі здається, що голосу в тебе вже немає… (45, с. 43); Розумієте, товаришу 

маршал, – пояснюєш ти (45, с. 44); Дозвольте, товаришу майор, вашу 

планшетку (10, с. 54); З днем народження, містере президент! (14, с. 26), все 

ж звертання за моделлю «кличний + кличний» мають високий ступінь 

поширеності: Я теж, товаришу капітане (15, с. 54); Фактам я вірю, 

товаришу підполковнику (15, с. 57); Дуже гарно, пане підполковнику (49, 

с. 45); Шановний пане мере (36, с. 92), Пане президенте… (36, с. 55); Доброго 

здоров’ячка, пане професоре! (20, с. 118); Пане генерале, я не просто хихри-

михри, а пожалував до вас від головнокомандуючого маршала (49, с. 53); Пане 

начальнику, та хто видів так упиватися, щоб у рівчаку лежати (49, с. 229).  

У звертаннях, що складаються з загальної назви та імені, форму кличного 

відмінка за Правописом набуває як загальна назва, так і власне ім’я: брате 

Петре, друже Грицю, колего Степане, пані Катерино, товаришу Віталію. 

Наші спостереження також це підтверджують: Ви, пане Романе, тепер мент? 

(35, с. 24); Алло, Петровичу, друже! (4, с. 28); Святий Миколаю-угоднику! (4, 

с. 126); Дядю Федоре! – почувся знайомий голос (31, с. 569). 

У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму 

кличного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у 

формі називного відмінка: друже Максименко, колего Іваничук, добродійко 

Скирда, товаришу Гончар.  

Це правило в цілому підтверджується зібраним матеріалом: Пане 

Гранін, ви вже вичерпали свій час! (4, с. 87); Ти ж, капітане Князевич, або 

ж ніколи не будеш майором, або робитемеш те, що тобі скажуть старші 

товариші (15, с. 53); І взагалі, товаришу Князевич… (15, с. 66); Ми не 

розуміємо Вас, пане Завадський (25, с. 101); А-а-а-а, це найлегше, пане 

Гаврилюк (25, с. 113); Колего Шульга, – поважно промовив він (10, с. 256); Я 

– не спущене колесо, товаришу Кудімов (15, с. 178); Може, присядете з 

нами, товаришу Туркін? (10, с. 132). Проте у сучасному українському 

розмовному дискурсі нами також зафіксовані випадки вживання прізвищ у 



101 

 

 

 

кличному відмінку: Пане Калитко, я Вас зроблю головою 

райдержадміністрації (4, с. 73); Шановний пане Гокінгу (39, с. 56); Я не 

знаю, пане Вараво, чи Григорій Юхимович у Києві для вас (14, с. 103), що 

наразі, на нашу думку, пов’язано найперше з відчуттям мови її носієм, адже 

дійсно наведені приклади є абсолютно природними й фонетично звучать 

набагато милозвучніше, аніж їх номінативна форма. 

У звертаннях, що складаються з двох власних назв – імені та по батькові, 

обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Володимире Хомичу, Галино 

Іллівно, Маріє Василівно, Петре Кузьмичу, Ярославе Андрійовичу. 

У цілому, за нашими спостереженнями, складні сполуки із загальними 

чи власними назвами у ролі звертання утворюються як за схемою «кличний + 

кличний»: Дивися, друже Викрутко, – сказав один… (49, с. 113), Крокодиле 

Гено, не бий просто так (49, с. 40), Пане підполковнику, чули новий 

анекдот? (49, с. 39), Як там жив, товаришу прапорщику? (49, с. 88); так і 

за схемою «кличний + називний відмінок»: Вельмишановний містере 

Северин! (33, с. 121), А-а-а-а, це найлегше, пане Гаврилюк, – заперечувала 

Гріхова (25, с. 113). І така варіативність має виразну стилістичну 

маркованість – протиставлення літературного та розмовного стилів.  

У кличному відмінку множини іменники другої відміни мають форму, 

однакову з називним: брати, робітники; діячі, товариші; краї, учителі, 

пролетарі; моря, села. 

Отже, кличний відмінок іменників чоловічого роду ІІ відміни в різні 

періоди функціонування української літературної мови характеризувався 

великою неусталеністю у використанні своїх варіантних закінчень, що 

засвідчують граматики української мови, довідкові посібники, передусім 

словники й різні видання українського правопису, твори художньої 

літератури і публіцистики, а також мова засобів масової інформації. До неї 

спричинилася передусім відсутність чітких критеріїв вживання закінчень -е 

та -у (-ю) в межах кожної структурної групи іменників.  
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 Іменники третьої відміни, що вживається переважно в поезії, у 

кличному відмінку мають закінчення -е: вісте, любове, радосте, смерте.  

 У кличному відмінку однини іменники четвертої відміни мають 

закінчення -я (після шиплячого -а): галченя, голуб’я, гуся, дитя, ім’я, козеня, 

плем’я, коліща, курча, лоша – омонімічно з формою називного відмінка.  

Щодо тенденцій вживання загальних назв, то в цілому Правопис 

орієнтований на систему, тобто регламентує всі потенційні форми. Перевірка 

їх за Корпусом [28] показує відсутність узусу щодо численних неведених у 

Правописі випадків, як-от: віслюче, байстрюче, трудівнику, мудрецю, вісте, 

ударнику, погоничу, пролетарю, чумаче робітнице, робітнику, сталеваре, 

женче, кравче, шевче, гусляре, тесляре, школяре тощо. 

Значною варіативністю в сучасній українській мові продовжують 

відзначатися форми вокатива імен та прізвищ. Із зазначеного вище 

правописного правила можемо констатувати наявність певних зауваг щодо 

утворення цих форм. Проте й від іменників – власних назв утворюються 

варіантні форми кличного відмінка. Так, наприклад, в «Орфографічному 

словнику» [44] одні іменники з основою на г, к, х подані в кличному відмінку 

з обома закінченнями – -у і -е, тоді як інші – тільки з одним, пор.: Олег – 

Олеже і Олегу; Спартак – Спартаку і Спартаче, Святополк – Святополку і 

Святополче, але Аристарх – Аристарху, Генріх – Генріху, Людвіг –Людвігу. 

Такою ж непослідовністю відзначається утворення варіантних форм 

кличного відмінка від іменників на -ш, пор.: Лукаш – Лукаше і Лукашу, хоч 

інші однотипні імена мають лише одне закінчення -е, регламентоване 

чинним правописом: Тиміш – Тимоше, Ярош – Яроше, Дорош – Дороше.  

З варіантними закінченнями кличного відмінка вживається в різних 

словниках та посібниках іменник Ігор. Л. Булаховський, вказуючи на 

схожість сучасних закінчень вокатива з давньоруськими, наводив той факт, 

що ще у «Слові о полку Ігоревім» іменник Ігор чотири рази вжито у 

кличному відмінку із закінченням -ю: Ігорю [28, с. 73]. «Орфоепічний 
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словник» М. Погрібного [111, с. 247] подає іменник Ігор з варіантними 

закінченнями -е та -ю: Ігоре й Ігорю. В «Українському правописі» [183] 

зафіксована лише форма кличного відмінка із закінченням -е: Ігоре.  

У сучасному українському розмовному дискурсі серед імен, що здатні 

мати варіативні закінчення, лідирують імена Олег та Ігор, причому форма 

Олеже переважає над формою Олегу, а форма Ігорю – над формою Ігоре. 

Матеріали Корпусу (28) засвідчують цю тенденцію, так: апелятив Олеже 

зустрічається у 24 вокативних контекстах, на відміну від Олегу – 5 

вокативних контекстів; апелятив Ігорю зафіксовано у 90 вокативних 

контекстах, а нормативне Ігоре – у 38. Цю думку підтверджують також наші 

спостереження за мовленням ведучої телепрограми «Х-фактор» Оксани 

Марченко на телеканалі СТБ. Відомо, що за основу телемовлення цього 

каналу взято Скрипниківський (Харківський) правопис. Літературний 

редактор Віктор Кабак [88] пояснює це прагненням використовувати 

українську мову, відому її носіям до 32 – 33-го років, коли їй було завдано 

найбільшої шкоди, а далі до 46-го її (мову) вже просто підганяли під 

російські норми. Так, нашу увагу привернуло використання ведучою 

зазначених вище власних імен. Пані Оксана є цілком послідовною у 

використанні апелятиву Олеже, в той час як використання імені Ігор зазнає 

постійного хитання у виборі флексії: ведуча намагається віддавати перевагу 

формі Ігоре (особливо, коли нею починає власне висловлювання), проте під 

час дискусій із суддями зрідка вдається до форми Ігорю, та навіть більше – у 

половині випадків одразу самостійно виправляється на форму Ігоре, яка, як 

нам здається, на рівні мовного чуття ведучої усвідомлюється правильною.  

Питання про творення кличного відмінка від прізвищ також належить до 

дискусійних. Чинний правопис регламентує лише правила написання звертань, 

що складаються із загальної назви та прізвища. У цих випадках закінчення 

кличного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у 

формі називного відмінка: друже Максименко, колего Іваничук, товаришу 
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Гончар. Коли ж у реченні вжито підряд кілька звертань, одне з яких 

конкретизує та підсилює інше, то всі вони, навіть і прізвища, мають форму 

кличного відмінка, напр.: друже мій, дорогий Максименку! [80, с. 181]. 

Отже, як бачимо, сучасний стан функціонування української мови 

засвідчує широку варіативність аналізованого явища. Дослідники пояснюють 

це низкою екстралінгвістичних факторів, чільне місце серед яких посідають 

наступні. 

 Довгий час форма кличного відмінка була обмеженою у вжитку, 

натомість у його функції використовувався номінатив, проте у творах 

кращих українських письменників і публіцистів він посідає належне місце. 

Зокрема у розмовному дискурсі П. Загребельного кличний відмінок 

вживається послідовно: Тетяно Омелянівно, люба ви наша жіночко! (10, 

с. 137); Хіба ти не впізнаєш мене, Юліє? (10, с. 137); Що тобі, Романочку? 

(10, с. 112); Щасливо тобі, Олю (10, с. 119). У поетичних доробках 

Б. Олійника, І. Драча, М. Вінграновського, Л. Костенко трапляються 

випадки, коли замість кличного відмінка вживається форма називного 

відмінка. Але така заміна в поетичних творах часто зумовлена вимогами 

рими. Порівняймо: В Степана тоді закипілись слова: «Товаришу Леніне, 

наш голова» – Штани залатали. Ех ти ж, одноштан. Й пустили від серця: 

«Рушай-но, Степан» (9, с. 76–80); В таке цвітіння, князю Володимире, тобі 

не важко бути кам’яним? (21, с. 103) – Ну, словом, так. Поет, не будь 

поетом, Тобі за ето ордена дадуть (21, с. 160).  

Українська мова довгий час перебувала під впливом російської мови, 

що призвело до інтерференції в апелятивній сфері. Загальновизнаним є той 

факт, що відносно відкритим для інтерференційних впливів є лексичний 

рівень мови, але досить часто наслідки інтерференційних процесів 

простежуємо і в межах граматики. Відомий мовознавець Л. Крисін пов’язує 

цей процес з мимовільною інтерпретацією граматичних категорій нерідної 

мови через посередництво рідної. Якщо певна граматична категорія рідної 
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мови в нерідній виражається нерегулярно, вона визнається як взагалі 

відсутня [17, с. 34–35].  

Саме тому фіксуємо порушення норм відмінювання іменників при 

вживанні кличного відмінка, оскільки він відсутній у системі відмінків 

російської мови, й ця норма російської мови переноситься на ґрунт 

української: пан президент – замість: пане презеденте; шановна редакція – 

замість: шановна редакціє. 

Її вплив констатуємо і зараз. Це відображається у вживанні форм 

номінатива замість кличного відмінка, що нині широко представлене в 

усному українському мовленні громадян міст: Ну що, братан, бачиш як 

треба працювати (49, с. 52); Водій, зупиніть мені на повороті (49, с. 196); 

Відтепер, Серьожа, ви – Сергій (35, с. 19); Ти чого, гад, не відгукнувся, як я 

тебе кликав? (1, с. 218). 

На сучасному етапі українська мова активно розвивається, а тому є 

відкритою до запозичень. Зараз відносно української мови свою активність 

виявляє англійська мова, проте запозичення з інших мов також 

спостерігаємо. Цей процес торкнувся явища апеляції, вираженої кличним 

відмінком. Зафіксовано наступні явища: а) безпосередньо запозичені 

апелятиви – Ох, будь ласка, фрау (нім. Frau), я передумала (38, с. 134); Соррі, 

бадді (англ. buddy) (13, с. 117). Деякі навіть подаються мовою оригіналу – He, 

Junge (нім.), lebst du noch? (38, с. 196). Повертається до вжитку апелятив 

мадам; б) запозичені апелятиви, пристосовані до вимог української 

відмінкової парадигми – Привіт, Джордже! (49, с. 60); Слухай, Мішелю, 

може, і для мене знайдеться така робота? (49, с. 33); Хуане Карлосе, ти 

все одно будеш моїм (35, с. 56); в) апелятиви слов’янського походження, що 

набули іншомовних форм – На свіжину летиш, Максе, може, захочеш? (31, 

с. 515); це особливо стосується імені Наталя, яке трансформувалося у 

Наталі – О, Наталі!; Наталі, він пише дуже красиву музику. Два останні 

явища у сфері апеляції активно пристосовуються до граматичних 
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особливостей української мови, в той час як безпосередньо запозичені 

апелятиви функціонують на українському ґрунті іншомовною одиницею, або 

ж одразу мають яскраво виражені граматичні ознаки роду та числа, що 

дозволяє мовцеві легко адаптувати його до контексту.  

У сучасній лінгвістиці досить спірним залишається також питання про 

можливість використання у функції апелятива номінативної форми поряд із 

кличним відмінком. О. Пономарів зауважує, що таке твердження викликає 

чимало заперечень. «Кличний відмінок – це не просто «залишок 

староруського відмінка», а повнокровна, жива категорія сучасної української 

мови. Якщо хтось при звертанні замість мамо, тату, батьку, Остапе, Маріє 

каже мама, тато, батько, Остап, Марія, то це порушення граматичної 

норми» [121, с. 291–292]. Мовознавець наголошує, що кличний відмінок у 

ролі звертання –природна українська конструкція, але наші матеріали 

засвідчують 18% номінативних апеляцій. Дійсно, у сучасній українській мові 

при апеляції поряд з нормативними формами кличного відмінка брате, 

братику, братку інколи вживаються форми називного відмінка брат, 

браток, братан. Таке використання частіше трапляється в усному 

розмовному мовленні і має, на думку І. Чередниченка, «інтимно-фамільярне 

значення» [194, с. 286], наприклад: І тебе обдурить, братан… – прошепотів 

він і хилитаючись пішов вниз (36, с. 83); Без базару, браток… (30, с. 157); Ну 

що, братан, бачиш як треба працювати (49, с. 52). Для порівняння наведемо 

нормативне використання цих іменників у кличному відмінку: Ось так, 

брате, – закінчив свою промову Семен (36, с. 103); Прощавай, брате! (29, 

с. 227); Брате, вимкни радіо (49, с. 83).  

Щодо граматико-синтаксичної характеристики апелятива, вираженого 

вокативом, то І. Вихованець визначає його як периферійний, що виявляється 

у синкретизмі його синтаксичних функцій. «Йому властиві суперечливі 

синтаксичні ознаки: він може функціонувати навіть у центральній підметовій 

формально-синтаксичній позиції речення і ставати «дублером» називного, з 
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одного боку, і виражає семантично неелементарні (тобто такі, які членуються 

на базові складники) функції, а також у типовому вияві супроводжується 

невідмінковими семантичними нашаруваннями – з другого. Вокатив 

ґрунтується на семантиці речення й є конденсатом останнього» [34, с. 124–

125].  

Поширеним явищем української мови є вживання вокатива у функції 

окремого речення, що за змістом пов’язане з попереднім чи наступним, або 

виключно з комунікативною ситуацією в цілому, і разом з ним (нею) утворює 

семантично єдине висловлювання. Вокативні речення (звертання-речення) – 

тип речення, в якому головним і єдиним членом виступає звертання, номінація 

особи, до якої звернене мовлення [197, с. 86], можуть бути однокомпонентні 

чи поширеної структури. Такі речення імліцитно містять ознаки 

пропозитивності й ілокутивності, відтворюючи якусь думку нерозчленовано. 

Залежно від контексту, а також міміки, жестів та інших позамовних засобів 

речення-звертання можуть передавати захоплення, відчай, гнів, радість, 

прохання, заклик, заборону, пересторогу тощо [121, с. 296]: Ах, Шульга! (10, 

с. 233), Мамо! – осудливо глянула на неї Галина (10, с. 330). 

П. Дудик вважає, що термін вокативне речення неточний, тому що 

латинське vocativus означає «кличний відмінок», а звертання-речення в 

українській мові виражаються не тільки кличним відмінком, а й формою 

номінатива у синтаксичній ролі кличного відмінка, закликає відмовитися від 

терміна «вокативне речення» взагалі і кваліфікує такі структури як 

«еквіваленти (замінники) речення» [49; 50, с. 269]. На нашу думку, слід 

погодитися із думкою М. Скаба, що немає підстав ігнорувати «вокативний» 

компонент у термінологічному плані, оскільки навіть у разі відсутності 

специфічної флексії кличного відмінка цю форму слід однак трактувати як 

вокативну (хоча й омофлексійну з номінативною), оскільки вона містить 

вказівку на адресата мовлення (2-гу особу) і маркується спеціальною 

інтонацією [155, с. 173]. 
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Суттєвих заперечень розуміння природи вокативних речень на сьогодні 

не зазнало, проте їх дефініція, кваліфікація та характеристика найсуттєвіших 

ознак відзначається широким діапазоном тлумачень. Так, згідно з першою 

групою поглядів їх визначають як односкладні одиниці [9, с. 158]; відповідно 

до другої – одиниця такого типу вводиться до складу еквівалентів речення, 

таким чином підкреслюється її особливий характер [49; 51; 52]; третя – 

вводить їх до складу номінативних речень, вважаючи їх абсолютно 

тотожними [131, с. 52]; і нарешті, четверта група поглядів об’єднується на 

основі ідеї виведення таких вокативів за межі власне-реченнєвої структури, 

при цьому термін вокативне речення не використовується, натомість його 

заміщує поняття комунікат [143, с. 122] та наголошується здатність набувати 

такими структурами самостійної комунікативної значущості [138, с. 165]. 

За будовою вокативні речення подібні до звичайних апелятивів, проте 

за своїм змістом вони – значно складніші. Вони покликані виражати певну 

думку-почуття, якою супроводжується звертання до особи з особливою 

інтонацією, відмінною від інтонації звичайного звертання, основний зміст 

якої лише приблизно реалізується в підтексті [204, с. 146–147], наприклад: 

Дімо! – вигукнув він на всю силу легень (15, с. 241) – застереження; Павле 

Андрійовичу… – Так-так, слухаю вас! (15, с. 98) – попередження; Павле 

Павловичу, – озвався начальник міліції. – Ов! – Сядь ти зі своїм молоком, 

заради Бога! (15, с. 98) – докір; Григорів… – Невидимий говорив із чоловіком, 

наче з дитиною. – Григорів, чому саме десять років? Ви кажете про нашу 

владу, про радянську (15, с. 48). 

На думку К. Шульжука, на відміну від вокатива (перебуває у складі 

речення як в інтонаційно-смисловому цілому, може тільки стимулювати 

відповідь, не будучи відповіддю, бо виступає лише одним із компонентів 

інтонаційної тканини речення), вокативне речення становлять окремі 

висловлювання. Вони можуть викликати відповідь адресатів або самі бути 

відповіддю [204, с. 147]. Отже, вокативні речення вирізняються більшою 
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самостійністю, конденсують у собі багатство семантичних відтінків, чому 

певною мірою сприяє контекст, який служить непрямою вказівкою на 

можливі відтінки значення. К. Шульжук відповідно до функціонально-

семантичних характеристик класифікує вокативні речення на спонукально-

кличні та емоційно-оцінні [204].  

Спонукально-кличні речення репрезентують ставлення мовця до того, 

що пов’язане з особами, до яких він звертається, яке може передавати: 

1) заклик, прохання чи вимогу відповісти, відгукнутися тощо: Товаришу! – 

раптом почулося ззаду (15, с. 159);  Павле Андрійовичу… – Так-так, слухаю 

вас! (15, с. 164); Князевич! – Так точно, Князевич. Саме з огляду на останні 

події вважаю – там, на місці, треба дати відповідні команди (15, с. 279); 

Тут буде офісний та торговельний центр, – а тоді голосно крикнув: – 

Альма! Гектор! Полкан! Полкан! Гектор! Альма! Хор гавкаючих собак 

поменшав. А тоді з різних боків, мов у фільмі «Омен», до нас кинулися 

здоровенні пси (14, с. 153). Інколи подібне вокативне речення виражається 

субстантивованою лексичною одиницею: Гей, малий! (30, с. 12); «Любий, 

любий, – шепотіла вона, – любий, любий», – обіймаючи його міцніше й 

міцніше (31, с. 501); Старий, – кричав в слухавку товариш (38, с. 165); 

2) яскраво виражену емоційність, через що значення спонукання дещо 

послаблюється. Така емоційність пов’язана з учинками тих осіб, яким вони 

адресовані. Експресивний зміст їх глибший, ніж у речень першої групи. Вони 

передають докір, закид, осуд, радість тощо: Анжело! – Я труснув її за плече, 

потім у половину сили ляснув по щоці: – Анжело! Галю! Галко! (14, с. 251); –

 КАПІТАНЕ Князевич! – Так точно, капітан Князевич. Що треба для 

оформлення такого переведення? (15, с. 279); Це я! Чуєш мене? Галко! 

Галю! Анжело, чорт забирай! (14, с. 251); Ну, Фрідя! ("Фрідею" дружина 

називала чоловіка у виняткові, можна сказати, найінтимніші хвилини 

життя) (4, с. 33). Речення цієї групи часто містять вигуки ой, ах, о, гей та ін., 

що посилюють емоційне наповнення речень: Ех, молодий чоловіче! (20, 
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с. 214); Ой, Іро, – знову заспівала касирка Марина… (16, с. 71); Гей, сусіде! 

(49, с. 232) Ех, тато-тато! Який там прихисток? (20, с. 112). Як 

засвідчують наведені приклади, у таких структурах центральний 

апелятивний компонент подекуди може повторюватися двічі з метою 

посилення емотивного впливу. 

Речення з послабленим спонукальним і яскраво вираженим емоційним 

забарвленням утворюються також у комунікативній ситуації пізнавання осіб і 

є певною емоційною реакцією мовця по відношенню до названого ним 

адресата: На порозі стояв його "зятьок": – Папа! – радісно кинувся йому на 

шию той (4, с. 57); Вірко! Стільки літ, стільки зим! (16, с. 6); Томко! Добре, 

що я тебе зустріла! (16, с. 185) 

Емоційно-оцінні речення виражають ставлення мовця до осіб, про яких 

іде мова у висловлюванні: Гей, мурло сибірське! (49, с. 45); Гей, 

телепню!..Так, так, це я до тебе (фіксація усного мовлення). Досить часто 

вони мають структуру з першим займенниковим компонентом, а також 

підсилюються вигуками: Ох, ти, мій неповнолітній песику! Де ти 

запропастився… (49, с. 115); А ти, Марго! Теж мені – «спеціаліст» (5, с. 

156). Дехто з українських мовознавців [34; 81; 155; 158] відносить ці речення 

до односкладних, наголошуючи на їх членованості, інші ж [49; 52; 79; 42] 

виводять їх за межі двоскладних і односкладних структур.  

Очевидно, має рацію П. Дудик [49], який розглядає звертання-речення 

як синтаксичні одиниці, що знаходяться поза межами як двоскладних, так і 

односкладних речень. Адже вони не репрезентують змістової та синтаксичної 

розчленованості, а також не мають яскраво вираженої логічної та 

граматичної основи двоскладного чи односкладного речення, оскільки їх 

синтаксичні значення імпліцитні.  

На відміну від еліптичних конструкцій, де здебільшого можна 

встановити двоскладність / односкладність речення, оскільки їхня будова 

вказує, який член пропущений, у вокативних реченнях (виокремлених з 
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цілого контексту комунікативної ситуації) не можна однозначно передбачити 

їхню структуру.  

Отже, основним засобом вираження звертання є іменник або наділена 

його властивостями інша частина мови. Дотримання граматичної норми його 

вживання вказує не лише на високий рівень грамотності мовця, але також є 

складовою загальної культури носія мови. Не дивлячись на значну 

варіативність та хитання у нормі, нами не були зафіксовані випадки 

абсолютного нехтування правилами у розмовному дискурсі (репрезентативна 

вибірка з художньої літератури), наведеними у Правописі. Констатуємо, що 

інколи у ролі звертання зустрічаємо іменники чоловічого та жіночого роду в 

номінативі, що зумовлюється ритміко-інтонаційним ладом фрази, а також 

характером іменника (форму називного відмінка можуть зберігати 

рідковживані, запозичені слова) і, нарешті, відповідним мовно-

комунікативним контекстом. 
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2.3. Лексико-семантична типологія апелятивів у сучасній 

українській мові 

 

Найважливіші семантичні параметри апелятива зумовлені особливістю 

його використання у відповідних соціально маркованих комунікативних 

ситуаціях. Таким чином, відобразити систему апелятивів з семантичного 

погляду, враховуючи їх функціональні особливості, на нашу думку, може 

функціональна типологія за ознакою адресатності, яку було укладено і 

систематизовано нами на матеріалі художніх текстів.  

Апелятиви за морфологічною формою вираження представлені 

переважно іменниками, що своєю чергою за найзагальнішим семантичним 

значенням поділяються на назви істот та неістот. У сучасному розмовному 

дискурсі, що підверджує і Корпус [28], безперечно, значно ширше 

представлені апелятиви – назви істот. За семантикою їх також можна 

поділити на три групи: апелятиви, звернені до людини, апелятиви сакральної 

сфери, апелятиви, звернені до тварин. 

Вони були виділені й прокласифіковані нами з метою максимальної 

репрезентації стану й можливостей сучасної української апелятивної сфери. 

Однак апелятиви сакральної сфери, апеляція до тварин та апеляція до 

неістот, що є типологічно релевантними, у роботі не розглядаються, оскільки 

дослідження фокусується на стані апелятивної сфери сучасного українського 

розмовного дискурсу, що беззаперечно передбачає наявність мовця й 

адресата, які завжди сприймаються як функціонально рівні учасники 

мовлення та можуть позиційно змінювати ролі [127, с. 43]. Зазначені ж типи 

апелятивів не відповідають визначеному критерію: сакральні апелятиви 

виявляються у специфічних жанрах молитви, які не відображають стан 

розмовної мови, некодифіковані молитви, інші апеляції до бога інтимні і 

тому нефіксовані; апеляція до неістот – царина сучасної поетичної мови,  а  у 
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звертанні до тварин переважають форми називного відмінка (у Корпусі 

вокативи відсутні, у сучасних художніх текстах зафіксовано кілька випадків). 

1. Звертання до людини. 

З метою детального аналізу лексичних засобів вираження апеляції в 

сучасній українській мові в основу класифікації було покладено мовну 

одиницю в контексті комунікативної ситуації. Цей підхід дає можливість 

якнайповніше описати  апелятивну сферу. 

Власні назви. Антропонім – це власна назва: ім’я особове, ім’я по 

батькові, прізвище, прізвисько, псевдонім [181, с. 29–30]. Яскравою ознакою 

сучасного українського розмовного дискурсу є широке використання 

антропонімічних номінацій, що можуть вживатися як окремі незалежні 

одиниці або ж входити до структури семантично складніших одиниць. 

Звертання-антропоніми є найбільш численною групою у сфері апелятивності. 

1.1. Поштиве ставлення до адресата передається у звертаннях на повне 

ім’я і вказує на несубординативні взаємини між адресантами, наприклад: 

Слухай, Адаме, цей сморчок нам усі плани перепаскудив (4, с. 107); Не треба, 

Миколо, не треба! Це не так робиться! (4, с. 105). Антропоніми ж, виражені 

зменшувальною формою імені, використовуються адресантами до близьких 

людей. Звертання із зменшувально-пестливими суфіксами виконують оцінно-

характеризувальну функцію: Привіт, Ланусю! (18, с. 12); Ти що, Марусю, у 

нас же тут серйозна тет-а-тет, а тобі аби співать! (4, с. 76); Я теж не 

пригадую, Лідочко… (18, с. 53); Я твоя боржниця, Оленко! (18, с. 58); Геть! 

Сьомику [від Семен] (так вона називала чоловіка) потелефонуєш за три 

годинки… (35, с. 29).  

Окремо слід назвати говіркові кличні форми, що виникли шляхом 

втрати кінцевих складів при швидкому темпі мовлення: Іва замість Іване [15, 

с. 48]; кінцевий голосний в таких випадках подовжується. 

1.2. Звертання на ім’я по батькові (звертання-патроніми) вносять 

офіційну тональність у спілкування: Дано В’ячеславівно, Лідіє Андріївно, 
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Валеріє Миронівно, Миколо Петровичу, Фрідріху Варфоломійовичу. Ними 

часто послуговуються адресанти, передаючи шанобливе ставлення до 

адресата старшого за віком чи до осіб, рівних собі за соціальним статусом. 

Апеляція на ім’я по батькові можлива також до адресатів, з якими мовець або 

особисто знайомий, або має давні дружні стосунки. При цьому дружній тон 

спілкування створюється за допомогою оцінних лексем любий, дорогий, 

наприклад: А експеремент будемо вважати невдалим, дорога Аделіно 

Павлівно, тобто… Паулівно, найкраща лікарка четвертого управління! (39, 

с. 29); а також за умов використання засобів меліорації: Валентиночко 

Павлівно, Галиночко Степанівно (фіксація усного мовлення).  

1.3. Під впливом російського розмовного мовлення в українській 

апелятивній сфері укорінюється й зазнає розповсюдження звертання до 

адресата на по батькові: Що там кажуть, Степановичу? (15, с. 32), 

Заспокойся, Варфоломійовичу! (4, с. 157), Алло, Петровичу, друже! (4, с. 28), 

Куди ж ти, Яківно, – миролюбиво сказала моя господиня, – а чай? (33, с. 101). 

1.4. Номінація об’єкта на прізвище – тип звертання не характерний для 

українського мовленнєвого етикету й уживається дуже рідко, адже 

використання автономного прізвища в ролі звертання українським етикетом 

трактується як не дуже ввічливе [159, с. 40]. Ці звертання характерні 

переважно для військової, правової, політичної сфер: Румбо! Змію! (49, с. 41); 

Про яке джерело ви говорите, Григорів? (15, с. 49); Ось це, Князевич, ти 

будеш з’ясовувати (15, с. 51); Пипський, а тобі ще немає сімнадцяти років, 

ти можеш не вступати до куреня! (31, с. 444); Аби ж так було, гори ти 

вогнем, Горбику, чесно (15, с. 37). Вони, як правило, мають яскраву ознаку 

офіційності, іноді фамільярності, зрідка неприязного ставлення до 

співбесідника. 

1.5. Потужнішою активністю відзначається комбінація прізвища з 

апелятивами пане / пані, товаришу, у якій власна назва вживається 

переважно у називному відмінку:  Пане Гранін, ви вже вичерпали свій час! (4, 
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с. 84); Ми не розуміємо Вас, пане Завадський, – суворим тоном провадила 

пані Грішева (25, с. 101); А-а-а-а, це найлегше, пане Гаврилюк, – 

заперечувала Гріхова. (25, с. 113); Пане Чеканчук! (17, с. 76). 

1.6. Найрідше фіксуються повні паспортні номінації адресата: І ще одне, 

Брех Ірено Георгіївно. Не називайте мене більше «дівчино» (20, с. 131). 

Загальні назви. Тут виділяємо кілька семантичних типів. 

1.1. Демографічний тип номінує адресата за найзагальнішими 

родовими ознаками. Комунікативну ситуацію можна описати як спілкування 

між незнайомими комунікантами або із незначним ступенем знайомства: Не 

блюзнірствуйте, юначе (33, с. 25). Серед них широко вживаються іменники: 

дівчина, юнак, хлопець, молодий чоловік: Дівчино, це ви загубили ключі? (33, 

с. 86) / Ну, хлопче, через якусь дівку зводити і себе, і матір зі світу (18, с. 33) 

/ Спасибі вам за це, молодий чоловіче (18, с. 62) / Не гарячкуйте, юначе (35, 

с. 42). Апелятиви цього типу підкреслюють домінування семантики взаємин 

на лінії старший / молодшому і навпаки, а також часто мають гонорифічну 

тональність. 

1.2. Апелятиви родинного типу вказують на ступінь спорідненості 

стосовно мовця: Ти вже зібралася в дорогу, мамо? (18, с. 31), Як тебе звуть, 

наречено? (33, с. 90). Українська апелятивна система родинних номінацій 

формувалися з давніх часів, про що свідчить наявність широкого кола 

одиниць, збережених у народному спілкуванні, а також діалекті, які 

насамперед призначені для родинного спілкування: мамо, ненько, неню, 

тату, татку, няню (до батька), вуйку, вуйно, тітко, дядьку, стрийку, 

стрийно, небого, небоже, кумо, куме, свате, свахо, брате, сестро, сестрице, 

бабцю, дідусю, діду, нанашко, нанашку (до хрещених), швагре, братово, 

донцю, сину, онучко, онучку тощо. 

Серед найчастотніших зафіксованих нами одиниць – слова на 

відображення таких родинних зв’язків: жінко, чоловіче, тату, мамо, синку, 

брате. Найбільш варіативно представлений апелятив формою кличного 
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відмінка від іменників мама й тато: мамо – як стилістично нейтральне 

звертання з нормативно вираженою відмінковою оформленістю: Я ж тобі 

казала, мамо, зараз подовжили жіночий вік (18, с. 31); мамусю, мамочко – 

похідні форми утворені за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів: 

Напише так: «Дорога мамусю!» (38, с. 12), Мамочко, ти знову закурила? (4, 

с. 14); ма – коротка форма іменника, що увійшла в систему української мови 

та набула широкого вжитку під впливом російської: Ма, зрозумій: мені важко 

мотатися сюди щоденно (38, с. 79). Подібна тенденція фіксується й з 

лексемою тато: Тату, впусти нас, – почув він у відповідь, – мені зле (40, 

с. 127); Не плач, татку, тепер у нас все буде добре, бо ми маємо свого ангела 

(20, с. 148); Таточку, гіршого чоловіка, ніж ти, в природі не буває! (13, с. 11); 

Де Аліса, тат? – не повертаючи до нього голови, спитав Лєший (40, с. 130).  

Слід також відзначити широку словотвірну і граматичну варіативність 

апелятивів – дядьку, тітко, діду, бабо, куме, кумо. Пор.: Тітко Калино, 

неждано птаха щастя впала в мої руки (15, с. 245); Дядю Лесю, тьотю 

Людо, але ж (28, Є. Кононенко «Два квитки до опери»); Не наговорюйте на 

нього, діду Кліне, ви вже все забули! (29, с. 106); Діду Петре, та почекайте 

ви! / Доброго здоров’я, дід Петро! (Одного разу під Полтавою); Що це в вас, 

куме, там, грошики появились? (Одного разу під Полтавою); Кумо, що Вам 

конкретно не подобається? (Одного разу під Полтавою); Кумцю! (Одного 

разу під Полтавою); Позичте, кумасю, а я вам (28, О. Вишня). Пор. ще у  

І. Драча: Заворожи мені,бабченько, ойя, Бабусенько, бабулиня, бабусенція. 

Ой, гаряча, ой, бабулик, ойойоєчки (28, І. Драч «До джерел»). 

Спостереження над Корпусом української мови засвідчують такі 

тенденції: 1) у звертаннях, що складаються із родинної номінації та імені, 

форму кличного відмінка має загальна назва, що знаходиться у препозиції до 

імені у формі називного відмінка: Правда, тьотю Галя (28, М. Стельмах 

«Великі перелоги»); Ти обіцяв, дядю Яша, пам’ятаєш? (28, В. Винниченко 

«Записки кирпатого Мефістофеля»); Правда, дядю Митя? (28, М. Стельмах 
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«Великі перелоги»); 2) обидва компоненти – родинна номінація та ім’я – 

вжиті у формі нового російського вокатива: А шо, баб Нін, у нас Арсєнкє 

будет харашо (19, с. 44). 

1.3. Вторинні родинні номінації. Апелятиви на означення родинного 

зв’язку, що вживаються при номінації адресата, який не є родичем, широко 

фіксовані в українській мові з давніх часів. Ступінь знайомства комунікантів, 

а також домінування семи віку (покоління) виступають важливими ознаками: 

Обмацуючи товар, лузаючи насіння, чоловік різними фразами на кшталт 

«як, бабусю, здоров’ячко» викликав бабусь на відвертість і випитував у них, 

чи падлюка їхній голова, а хто скільки п’є, а хто в селі краде… (4, с. 12). 

Помітним явищем для такого типу номінацій залишається використання 

іменників типу тітко, дядьку, діду, синку: Синку, нічого не вийде з грабунком 

(49, с. 71); Так, дідусю, бачу ви на пенсії, а правила порушуєте (49, с. 50); 

Тітко, скажіть котра година? (49, с. 9).  

Ці номінації також мають давню традицію свого побутування в 

українській мові. Так, у часи Запорізької Січі у козаків побутували звертання, 

подібні до звертань у родині: батьку (гетьмане, отамане ), діти, братове, 

браття, братці, брати, братики, що зафіксовано у фольклорних творах, 

літописах та художніх творах на історичну тематику та згодом були 

адаптовані сучасним розмовним дискурсом: Погляньте, брати, яка свідома 

жінка! (36, с. 138); Я повинен сам, розумієш, братику мій, я сам і ти сам, і 

кожен сам… (29, с. 220); Прощавай, брате! – сказав Туркевич, коли вони 

підвелися (31, с. 457).  

А. Мойсієнко акцентує увагу також на тому, що іменникові форми типу 

мамо, брат(е) можуть втрачати лексичне значення, переходячи у вигуки, 

вставні слова: Господи! Мамо рідна! (4, с. 105). Найпромовистіше про втрату 

лексичного значення слова, про стирання власне звертальної функції свідчать 

приклади, коли те ж брат у розмові з особою жіночої статі: [Горпина:] Як 
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же це ви були лакеєм, а нарешті чередником стали? [Павло:] Спитай ти 

мене, то я, брат, і сам гаразд не змізкую, як воно скоїлося [102, с. 127]. 

У сучасному розмовному дискурсі щодо використання лексем тітка / 

дядько спостерігається така тенденція: граматично коректні форми тітко / 

дядьку зазнають поступового заміщення формами тьотю / дядю (тьотю 

Марино / Марина, тьоть Галю / Галя, дядь Саш / Сашо – усне мовлення);  не 

станеться, тьотю Людо! (28, Є. Кононенко «Два квитки до опери»); 

Здрасьтє, тьоть Галю! (28, Люко Дашвар «На запах м’яса»); дозвольте, 

тьоть Людо, дядь Лесю (28, Є. Кононенко «Два квитки до опери»); 

потрiбно лiкуватися, дядю Васю (28, Л. Денисенко «Кавовий присмак 

кориці»).  

Важливою ознакою аналізованих апелятивів є також здатність 

утворювати конструкції типу «родинна номінація + ім’я»: Добридень, 

тітонько Ніно (39, с. 34), Я ж казав, – замучено мовив Славко, – дядю 

Максиме, з вами не потягаєшся (31, с. 411); Бабо Оляно! (5, с. 103). 

1.4. Загальні назви, що маркують учасників комунікативної ситуації як 

членів соціуму. Звертання, виражене іменником товариш / товаришко 

/ товариші, витіснене на периферію лексичного поля апелятивів у 

пострадянський період, як маркер радянськості, якої народ бажає 

позбавитися. Зараз цей апелятив поновлює свій статус, зберігаючи своє 

первинне значення: 1) люди, поєднані єдиною справою; 2) людина, пов'язана 

з кимось дружбою; використовуються в ситуації статусної невизначеності 

адресата: Ви до чого це, товаришу… (15, с. 34); Отже, товариші, – 

звернувся до нас інструктор, – поведу вас найкоротшим шляхом… (33, с. 28). 

Однією з форм звертання до незнайомої людини в сучасній українській мові 

є також лексема громадянин / громадянка / громадяни. Воно поширилось у 

ХХ столітті під впливом російської мови, яка, у свою чергу, перейняла таку 

форму звертання з часів Паризької революції. Сфера функціонування цієї 

формули етикету вузька – правовий, юридичний, політичний контексти: 
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Громадянине Григорів, ви розмовляєте з Богом? (15, с. 47); Не забувайте, 

громадянине: людина людині в СРСР – друг, товариш і брат (15, с. 34).  

Неофіційну тональність має апелятив виражений лексемами друг / 

подруга / друзі: Лежати тобі, мій друже, у сміттєвому контейнері… (35, 

с. 80) / Ну от бачиш, подруго, я ж тобі казала, усе буде гаразд (18, с. 53), які 

завдяки оцінним словам, що входять до його структури, вносить позитивну 

тональність у процес спілкування: «У мене до тебе справа, милий друже» 

(49, с. 60). 

Яскравим прикладом узусу апелятивів цього кола виступає мовна 

особистість Віктора Ющенка. Революційні зміни 2005 року відбилися й у 

мовній сфері, спричинивши чергову хвилю українізації. Перед новобраним 

презедентом постає питання апеляції до українського народу. Апелятиви 

типу громадяни й товариші мали гострий маркер радянськості, а тому 

виникає проблема активного пошуку нових мовних засобів: Дорогий 

Український народе! / Дорогі співвітчизники! / Дорогі друзі (Слово на 

церемонії підняття Державного Прапора України, 23.08.2009); Любі друзі 

(Промова президента України Віктора Ющенка на Майдані, 23.01.2005) 

Високодостойні офіцери і воїни України, Усі шановні співвітчизники, 

Світове українство / Слава вам, дорогі браття і сестри! Слава Тобі, 

Українська державо! (Промова з нагоди 18-тої річниці Незалежності 

України, 24.08.2009); Дороге українство (Виступ під час поминальної акції в 

Биківні, 15.05.2011); Дорога Україно, Дорога громадо (Промова на мітингу 

перед початком сходження на Говерлу, присвяченого річниці проголошення 

Декларації про державний суверенітет України, 18.07.2009); Шановне 

товариство (Слово на урочистостях з нагоди 350-річчя Конотопської битви); 

Панове офіцери, моряки, працівники військового і цивільного флотів! Панове 

військовослужбовці і ветерани флоту! (Виступ на урочистостях з нагоди Дня 

флоту України, 05.07.2009); Шановні учасники форуму! (Виступ на IX 

Львівському міжнародному економічному форумі, 01.10.2009). Вслід за 
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тогочасним президентом до подібної моделі апеляції почало вдаватися також 

його найближче оточення, порівняймо апелятивні конструкції мови Юлії 

Тимошенко: Шановні майданівці / мої побратими (Виступ на Майдані, 

22.05.2005); Шановні друзі (Виступ на засіданні Кабінету Міністрів, 

24.02.2010); Дорогі мóї / Любі мóї (23.02.2014). 

Сюди ж відносимо етикетні звертання, виражені лексемою шановний, 

який може функціонувати як самостійний елемент реченнєвої структури: 

(Нічого, шановний, почнуться наступні вибори і я висуну на тебе такий 

компромат, що взагалі забудеш, як штани натягуються… (49, с. 103)), або ж 

поєднуватися з іншими компонентами: шановні батьки, шановні відвідувачі, 

шановний товаришу, шановні селяни, шановні пасажири, шановні охоронці 

порядку. Звертання цього типу можуть модифікуватися в апелятиви 

високошановний (високошановна), вельмишановний (вельмишановна) й 

поєднуватися з іменами по батькові чи загальними іменниками на означення 

об’єкта номінації: Добрий день чи то пак вечір, шановна Ольго Василівно! (4, 

с. 19); Вельмишановна пані! Цілий світ схиляє голову перед твоєю мудрістю! 

(5, с. 206); Доброго дня, вельмишановні пані! – Вони люблять, коли він так з 

ними вітається /лікар з бабусями (20, с. 54). Ввічливі прикметники 

високоповажний (високоповажана) і вельмишановний (вельмишановна) у 

препозиції виконують не стільки оцінну, скільки етикетну функцію. 

Близьким до цього апелятива є звертання, виражене лексемою 

добродію / добродійко : Добродію, ви порушили закон, потрібно відповідати 

(49, с. 38), що функціонує в конструкціях, подібних до попереднього зразка, 

але залишається менш частотним у порівнянні з першим. Цей етикетний 

апелятив фіксується в словниках української мови ще з ХVII століття. Він є 

специфічним українським шанобливим звертання як до знайомого, так і до 

незнайомого і вважається «старою почесною назвою осіб, що добре роблять» 

[20, с. 92]; має офіційний характер і в сучасній українській мові вказує на 

нейтральні ввічливі стосунки: Ясновельможний добродію, що рука людська 



121 

 

 

 

зробить, те й зруйнувати може (40). Звертання цього типу може також 

інтерпретуватися як словесна формула, що вживається для вияву 

ввічливості та зумовлена мовним етикетом. 

Неофіційні звертання, виражені субстантивованими прикметниками, 

можуть як самостійно виступати у ролі апелятива – У мене був важкий день, 

люба (35, с. 27) / Ти втомилася, маленька! (33, с. 39), так і утворювати 

апелятивні конструкції, поєднуючись із прикметниками або займенниками 

прикметникового походження мій / моя – Ну ось, мої дорогенькі! (33, с. 36). 

Такі емоційні звертання часто відтворюють стилістичне пониження або 

підвищення ступеня емотивності спілкування: яскравим прикладом узусу таких 

апелятивів виступає мовна особистість згадуваної Юлії Тимошенко: Дорогі мої! 

(Виступ на З’їзді Партії ВО «Батьківщина», 14.07.2009), Рідні мої! / Любі мої! 

(Виступ на Майдані, 22.02.2014). Вони мають своєрідний відтінок, який 

дозволяє визначити характер взаємин, міжособистісну дистанцію між 

адресантами, виявити додаткові семантичні конотації висловлювання.  

Проте в сучасному усному розмовному мовленні спостерігається 

тенденція скептичного сприйняття моделей, вживаних пані Тимошенко, а 

також звертань типу шановний, добродію / добродійко. 

1.5. Субординативний тип. Це апелятиви на позначення посадового 

становища, роду занять, рангу: Я нікому нічого не винен, – прохрипів Горбик. 

– Пусти, начальнику… (15, с. 38); Ти ж, капітане Князевич, або ніколи не 

будеш майором, або робитимеш те, що тобі скажуть старші товариші (15, 

с. 53); Я теж, товаришу капітане (15, с. 54); Мислити починаєш, сищику 

(15, с. 55); Слухай, майоре (15, с. 82). 

Відповідно до українського етикету спілкування апелятиви такого типу 

можуть поєднуватися із гоноративом пане / пані, наприклад: пане слідчий, 

пане президенте, пане капітане, пане полковнику, пане підполковнику тощо.  

Вважалося, що шанобливо-ввічливі форми звертання пане / пані / 

панове поширились в Україні під впливом польської мови і характеризує 
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мовлення жителів Західної України. Ця думка трапляється навіть у творах 

сучасної художньої літератури:  

– Пані Христина, кажу. В нас її всі так називають. Уяви, як би воно 

звучало: товариш патологоанатом. Чи товаришко… 

– А пані, значить, можна? 

– Чого, в нас багато жінок панькаються. Чоловіки менше, а жінки – 

ті так. Від Польщі лишилася звичка, без жодного буржуйського підтексту 

(15, с. 67). 

Таку думку можна підтвердити також її активним функціонуванням за 

часів Запорізької Січі. Зафіксовані в текстах одиниці також найчастотніше 

виступали в поєднанні з прикладкою, що конкретизувала особу: А що думаєте 

ви, пане Хмельницький, про цю фортецю? [40], Ми пам’ятаємо, панове 

козаки, і давніші вірні ваші послуги нашим попередникам, найяснішим королям 

польським, та своїй Короні, і недавно минулу Хотинську війну, коли ви показали 

нам вірну й зичливу проти султана турецького Османа службу… [40]. З часів 

радянської влади таке звертання незаслужено обминалось і навіть підлягало 

викоріненню, але зараз повертається на своє місце у спілкуванні. Вони 

функціонують переважно в поєднанні з ім’ям, прізвищем чи найменуванням за 

професією, родом діяльності, соціальною, характеристичною ознакою тощо. 

Так, компонент пан / пані, що вказує на нейтральні ввічливі стосунки, може 

також поєднуватися з власними іменами у формі кличного відмінка чи 

прізвищами: пане Василю, пане Романе, пані Сохацька. 

Звертання панно, пані служили для розрізнення соціального статусу 

осіб жіночої статі. Звертання панно стосувалося неодруженої дівчини: Панно 

Зосю, – мовив (28, В. Підмогильний «Місто»); зараз, люба панно, маєте 

щастя втішатися (28, Ю. Андрухович «Дванадцять обручів»); Ну що ви, 

панночко, я просто балдію! (4, с. 10); а пані – до жінки, яка перебуває у 

шлюбі: Доброго дня, пані! – сказав він, торкаючись краю свого капелюха (39, 

с. 191). 
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Український розмовний дискурс з певною стилістичною метою зберігає 

в апелятивних конструкціях пошанні форми інших мов. Частотним є 

використання іншомовних відповідників (у ситуації спілкування з 

іноземцями): «І одразу почула тихе: «Фрау (нім.)…» (38, с. 6), «Ну що ви, 

фрау Шульце!» (38, с. 73); Я вам правду кажу, сеньйоре: все, що він створив, 

знаходиться отут, у цьому музеї (31, с. 643). Конструкції такого типу 

представлені багатьма варіантами: фрау Віро, фрау Сон’я, мем. Серед 

подібних звертань чоловічого роду зафіксовані: гер Еріх, містере Северин. 

Ці конструкції являють собою так звані соціальні гоноративи, які 

виражають високий соціальний статусний ранг і диктуються правилами 

мовленнєвого етикету; вони відзначають суперстандартність спілкування та 

дотримання субординації між адресантом та адресатом [175]. Офіційна 

ввічлива тональність звертання відбиває нерівну соціальну позицію 

співрозмовників:  

– Звідки розпочнемо, пане капітане? 

– Як завжди! З лівого флангу, пане підполковнику (49, с. 38).  

Поширена на західних теренах форма пануньцю вказує на апелювання до 

вищого за соціальним статусом адресата і підкреслює емоційну тональність 

висловлювання: Пануньцю, чи не допомогли б ви мені рознести? (24, с. 139). 

Слід зауважити, що в українській мові соціальні гоноративи пане / пані 

вживаються щонайменше сім століть, проте стосовно лише осіб з висхідним 

статусним вектором (що належали до вищих верств населення), а пізніше і до 

осіб з низхідним статусним вектором (козаків, міщан, селян) [175].  

1.6. Характеризуючі, в тім числі і метафоризовані та метонімічні 

номінації. Вони надають висловлюванням додаткової експресивності.  Чи не 

найчастотнішим є звертання, виражене іменником на означення загальних 

назв типу сонечко, пташко, котику. Апелятиви цього типу функціонують як 

самостійно, так і утворюють структури складніших звертань: Ну, не 

затримуйся, лети, пташко (35, с. 75); Котику, ставай з правого боку, дай-но 
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я за тебе потримаюсь! (35, с. 29). Серед інших звертань цього типу можемо 

відзначити: зірко (зіроньки) – Не бійся, зірко! (19, с. 141) / Привітульчики, 

зіроньки! (49, с. 16); янголе – Янголе мій! (35, с. 63); зайчику – Іро, зайчику, 

ти мені теж дуже подобаєшся (30, с. 157);  красуню – Знаєте, красуню, чом я 

усміхаюсь? (49, с. 27);  крихітко – А ну, крихітко, зупиняйся! (49, с. 124); 

Спокуснице! (35, с. 63); Зміючко! (35, с. 63) тощо. Привертає увагу й те, що 

активізується мовна тенденція до мовотворчості – витворення цілковито нових 

апелятивів та трансформацію (семантичну або морфемну) вже існуючих: 

Мурзику, ти поки що можеш погрітися в машині (35, с. 29).  

Оклична інтонація та повтори надають таким висловленням значної 

експресивності, наприклад: Васильку, радість моя, ти моє єдине, ти моя 

травичка зелененька! Мій дорогий, мій єдиний друже, моє опертя в світі! 

(31, с. 369) 

1.7. Фамільярні звертання – група апелятивів, у системі яких поєднані 

номінації, що виражають дружні стосунки комунікантів, проте мають дещо 

знижене стилістичне забарвлення (бабоньки, браток, братаничу, дєвочкі, 

дівко, дружбан, друзяко тощо): А тепер, бабоньки, у мене для вас сюрприз! 

Вгадайте який? (18, с. 27); У нас, браток, усякі є (14, с. 140); Бачу, 

братаничу, свого… – і витягує з кишені годинник – візьми по-дешевці (49, 

с. 106); Дєвочкі, все до ваших послуг! (18, с. 28); Ей, дружбанчику, невже ти 

прийшов сюди носом загортати ями на дорогах? (49, с. 3). 

1.8. Апелятиви, виражені згрубілими і вульгарними номінаціями: Тоді 

вже ти точно висохнеш, стара хвойдо! (18, с. 27); Відпустіть його, суки! 

(35, с. 60); Падлюко, – сказав він, – ти вбив мене своїми руками, ти зрадив 

нас, будучи нашим товаришем (31, с. 294)). Досліджуваний матеріал 

засвідчує не надто частотне використання звертань цього типу, проте слід 

відзначити помітну різноманітність: Цить, жаба протокольна! (49, с. 162), 

Ти, зелений телепню (49, с. 52), Пшйов, черв, у болото (49, с. 54), Слухай, 

ти, старий черевику, напханий дурними наказами нашого міністра (49, 
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с. 52), А ти, невдячне рило, демократії захотів (49, с. 52), Виключи 

мікрофон, баран! (1, с. 88), Я ж тобі повірив, сучий ти сину! (1, с. 132), Ти 

сам не вмієш, опудало горохове, – сказав «фріц» (31, с. 552). 

Як бачимо, нерідко звертання супроводжуються різного роду 

означеннями. Атрибути в апелятивних номінаціях називають різні ознаки 

адресата. 

Отже, арсенал лексичних засобів вираження апеляції до людини 

широко представлений у розмовному дискурсі сучасної української мови. 

Апелятиви розподіляються за такими контекстами: офіційний – нейтральний 

– фамільярний.  

Апелятивні засоби для ситуації спілкування «звертання до чужого / 

незнайомого» представлені в сучасному українському розмовному дискурсі 

не надто широко. Це спричиняє появу випадків, коли адресант вдається до 

формул-замінників звертань, а саме до формул, головною функцією яких є 

функція підтримання мовного контакту, для яких характерне повне 

уникнення номінації учасника комунікативного акту, а апелятивність 

виражається вигуками, дієслівними формами 2-ї особи, займенниками: 

Послухайте… Слухайте… Вибачте, як пройти до…? Гей! Дозвольте 

звернутися... Можна вас запитати (попросити)...? тощо.  

Неофіційні апелятиви виробляються користувачем мови суто 

індивідуально, залежно від його особистих уподобань, симпатій, конкретної 

ситуації та мети. Саме вони найбільш широко представлені в українському 

розмовному дискурсі; а також мають давню традицію свого функціонування. 

Подібні характеристики мають також фамільярні звертання, проте їх 

продукування в мові відзначається менш жвавою, порівняно з попередньою 

групою, інтенсивністю. 

У розмовному дискурсі традиційні звертання з іменниковою 

морфологічною формою вираження можуть функціонувати з усіченою 

кінцівкою: І тільки десь Іванова Марічка / із того світу кличе його: – Йва-а-
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а! (21, с. 63), Ма, вийди на вулицю, шось покажу (42, с. 10). Звичайно, 

зловживання подібними скороченими конструкціями веде до нехтування 

загальною культурою мовлення, що висміяв у гуморесці Д. Білоус: А Федько 

звертання творить / так, що душу виверта: / замість «мамо» – «ма» 

говорить, / замість «тату» каже «та»! / В школі Беллу – «Бе» гукає, / а 

Меланю кличе «Me»! / Дома: – Ба-а! – кричить бабусі. / Мабуть, треба щось 

кумекать, / бо інакше мимохіть / будем тільки бекать-мекать / там, де 

треба говорить! [102, с. 127]. 

Комбінація засобів апеляції з центральним компонентом – апелятив, 

звернений до людини (особливо це виявляється у системі власне ім'я плюс 

додатковий компонент), дає мовцю можливість передати своє ставлення до 

соціальної ролі, соціального статусу адресата і вживається в різних сферах, 

комунікативних ситуаціях і міжособистісних стосунках, представлених у 

розмовному дискурсі сучасної української мови. 

2. Апелятиви сакральної сфери 

Помітним явищем у системі апелятивів у сучасній розмовній 

українській мові залишаються слова, запозичені з конфесійного стилю. 

Активно функціонують апелятиви – Боже, Господи, Мати Божа, рідше – 

Сотворителю. Проте такий підтип апелятивів визначається радше як 

риторичне звертання: Не дай, Боже, таку мавпу моїм дітям за вчителя (49, 

с. 192); Гей, Господи Боже, зглянься, допоможи та прискорити той час (28, 

Т. Бордуляк «Перший раз»).  

Апелятиви сакральної сфери  маркують передусім жанр молитви.  

Кодифіковані молитви, як вони представлені в українських молитовниках, 

зазнають строгої коректури, тому вокативні форми в них відповідають нормам. 

Лексичне поле детерміноване  узвичаєним, досить широким  колом Святих, до 

яких посилаються молитви, пор.: Боже, прости мені всі провини мої перед 

Тобою (26); Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї 

Матері і всіх святих помилуй нас (26); Пресвята Тройце, помилуй нас; 
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Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, 

зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради (26); Отче наш, що єси на 

небесах, нехай святиться ім’я Твоє (26); До Тебе, Владико Чоловіколюбче, 

вставши після сну, вдаюся і до праці Твоєї стаю з Твоєї милости, і молюся 

Тобі (26); Господи Вседержителю, Боже Небесних Сил і всякої плоті, що 

на небі живеш і нас, смиренних, доглядаєш, серця й думки випробовуєш і те, 

що є таємне в людині, добре бачиш (26); Многомилостивий і 

Всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любови Ти 

зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю, спаси мене з 

благодаті Твоєї (26); О святий ангеле Божий, охоронителю й захиснику 

моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні 

життя мого (26); О Пречиста Діво, Богородице, надіє всіх християн, що 

живуть на землі! (26); Чудотворче дивний і преславний угоднику Божий, 

святителю Миколаю (26); О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й 

вчителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій (26). 

Стилізація молитви зустрічається у художніх текстах: Ти, що дав мені 

тіло своє добровільно на поживу, Ти, вогонь, що палиш недостойних, не 

спали мене, Сотворителю мій, але пройми члени мої, всі суглоби, нутро, 

серце (35, с. 84). 

Акцентуємо увагу на тому, що іменникові форми типу Господи, Боже, 

Мати Божа також можуть втрачати в різній мірі первинне лексичне 

значення та апелятивність, тим самим переходячи в вигуки, вставні слова: 

Яка ж гірка, о Господи, ця чаша…,  Боже мій, Юрашку, говори! [102, с. 127]; 

Господи, як хочеться спати (38, с. 37). Семантика апелятивності тут 

модифікована: «Боже, ти знаєш…». 

3. Апелятиви, що використовуються при звертанні до тварин / 

птахів, або так звані зооніми. Вони можуть бути представлені загальними 

родо-видовими номінаціями: Швидше, коню, швидше, коню, Поспішай 

додому! (52, с. 14); Плавай, плавай, лебедонько! По синьому морю (52, с. 66).  



128 

 

 

 

Родо-видові номінації представлені фольклорними текстами та їх 

стилізацією: Зозуле, зозуле, скільки мені літ зосталося? (28, П. Загребельний 

«Євпраксія»); Ой, коню, коню, ти порада моя (28, О. Довженко «Зачарована 

Десна»). Форми синичко, лебедонько  не представлені, а пташко і орле  - 

лише як метафоричне звертання до людини. 

Також при апеляції можуть використовуватися клички тварин: Старий 

нахиляється, гладить собаку по голові: – Бачиш, Семаргле, вони зустрілися 

(20, с. 26); Кудлаю, сюди! Йди сюди, поруч (20, с. 107); Тихо, тихо, 

Кудлатику (20, с. 118).  

4. Звертання до неістот 

Апелятиви цього типу мають риторичний характер та відзначаються 

значним ступенем персоніфікації. Вони звернені до неживого предмета, 

абстрактного поняття, що посилює виразність, емоційну тональність самого 

висловлювання. Часто мають додаткову функцію привернення уваги слухача 

та посилення імпресивного впливу на нього. Одразу зазначимо, що для 

розмовного дискурсу сучасної української мови ця група є найменш 

характерною, передусім вони маркують поетичне мовлення, фольклорні 

тексти (замовляння). Формально апелятиви цього типу нічим не 

відрізняються від попередньо аналізованих груп, однак семантично вони не є 

засобом спонукання співрозмовника до взаємодії, а використовуються як 

стилістичний прийом, як спосіб відтворити стан мовця, його вподобання, 

думки, почуття. Серед них можна виділити декілька лексико-семантичних 

груп. 

4.1. Абстрактні поняття: Часе, дорогий ти мій, часе, мій безцінний... 

(31, с. 158); Душі людської туго і тайго! (21, с. 83); Прощай же, радосте, бо 

я беру квиток (21, с. 83); Ой доле, доле, що з людьми ти коїш? (21, с. 112); 

Куди ведеш мене, моя гордине? (21, с. 176); Добрий ранок, моя одинокосте? 

(21, с. 223); Моя любове! Я перед тобою. (21, с. 315); Думи мої, думи мої  

(52, с. 318); О глузде мій, мій ясновидцю (28, І. Драч «До джерел»). 
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4.2. Явища природи, космоніми та фітонімічні номінації: О небо! (10, 

с. 83); Руки шовковиць, чого ж ви заклякли (21, с. 15); Старі дуби, спасибі 

вам за це (21, с. 346); Іди, іди, дощику, зварим тобі борщику (43); Зелена 

брамо, одчинилась ти… (28, І. Драч «До джерел»). 

4.3. Географічні об’єкти: О Парижу, це малий Рембо (21, с. 228); Давно 

це було, Румуніє, коли ти була під боярами (21, с. 370); Козацька тверджа, 

давній Чигирине (21, с. 380); річенько (21, с. 53); мій рідний краю (21, с. 161); 

країно моя чудесна (21, с. 222); місто, премісто, прамісто моє (21, с. 317). 

4.4. Хрононімічні номінації: Благословенна будь же ти, хвилино (21, 

с. 154), Дні мої, а чим же вас згадати (21, с. 172), Ну, що ж, епохо, їж мене, 

висотуй! (21, с. 209).  

4.5. Конкретні предмети (у поезії, фольклорі): Пручайся, скрипко 

Страдиварі! (21, с. 248); Ой Очі, очі, очі дівочі, Де ж ви навчились зводить 

людей? (28); Чорнії брови – стрічки шовкові, Все б тільки вами я любувавсь 

(28).  

Із замовлянь: Зуби мої зуби милі, зуби мої кутні, Х…я би ви боліли, якби 

були путні (фіксація усного мовлення); Ячмінчик, ячмінчик, на тобі 

гостинчик (46); Гей, коровко, до води, ногами тупоти (46). 

Отже, як бачимо, лексико-семантичні засоби вираження апелятивності 

розмаїто представлені в сучасній українській мові. Вони активно прагнуть до 

системності в семантиці: матеріальні – нематеріальні, живі – неживі; 

профанні – сакральні. 

Як засвідчують тексти сучасної художньої літератури та усний 

розмовний узус, у сфері апеляції чітко окреслилися такі лексико-семантичні 

тенденції, що безперечно впливатимуть на її подальний розвиток: 

- збереження вироблених роками традицій; факт присутності такої 

тенденції в будь-якій сфері кожної мовної системи є безперечним, а саме  

ознака певної усталеності є мотиваційною ознакою подальшого розвитку; 
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- орієнтація на соціальне життя, в якому функціонує мова. Саме 

потреби соціуму є причиною виникнення тих чи інших апелятивних 

номінацій, а також – середовищем їх безпосередньої апробації; 

- вплив інших мов, адже жодна мовна система не розвивається в 

повній ізоляції; 

- вплив особистостей, як вияв індивідуального начала в мові. 

Усі ці тенденції було враховано і продемонстровано нами під час 

укладання класифікації й систематизації лексичних засобів вираження 

апеляції, а також при подальшому описі їх функціональних ознак. 
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2.4. Функції апелятивів  

 

Заявлений у роботі підхід до предмету дослідження вимагає також 

поточнення функціональних характеристик явища апеляції. Простудіювавши 

розвиток лінгвістичної думки із означеної проблеми, видається доцільним 

виділяти саме шість функцій, що їх виконує апелятив у комунікативній 

ситуації. 

Вокативна функція [45; 168; 210; 211] привертає увагу адресата до 

подальшого викладу основної інформації: Хлопче, про що ви сьогодні 

говорили з Катериною? (25, с. 103); До речі, мій дорогий друже, вибачте за 

мій анахронізм, але деякі методичні (не плутайте з методологічними) 

положення ленінської концепції щодо революційної ситуації, щодо програми-

мінімум і програми-максимум, щодо важливості засобів комунікації […] - є 

безсмертними (2, с. 30).  

Фатична функція визначається по-різному. Деякі дослідники [45; 90] 

виділяють її як функцію встановлення і підтримки контакту, яка 

безпосередньо підпорядковується комунікативній функції і є одним із її 

виявів. У цій функції апелятиви досить часто формують особливого типу 

синтаксичні конструкції – вокативні речення: Іване! (49, с. 228); Кип’яток! 

(прізвище) (49, с. 45); Мамо! (38, с. 227). При чому межі між звертаннями у 

межах висловлювання і реченнями-звертаннями (вокативними реченнями) 

надзвичайно рухливі і динамічні. Іншими [34; 55; 82; 157; 210; 211] 

пропонується називати її апелятивною функцією, яка покликана спонукати 

співрозмовника слухати, спонукати його до спілкування; тому як звертання 

часто вживаються імена, прізвища тощо: Слухай, Мішелю, може і для мене 

знайдеться така робота (49, с. 33); Якщо ви не проти, пане Василю, зіграє з 

вами моя найкраща половина (38, с. 148).  

Вокативна й фатична функції тісно пов’язані, оскільки апелятив 

використовується не лише для називання й привернення уваги адресата до 
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висловлювання, але й для подальшої підтримки контакту з ним, для 

спонукання його до відповіді / реакції / дії.  

Кваліфікативна функція [211]. Основним її призначенням є 

називання адресата, з вказівкою на характерні чи виключно особливі його 

характеристики. Традиційним у мовознавстві є розподіл даної функції на 

ідентифікаційну, або номінативну, та емотивну функції.  

Ідентифікаційна функція [97; 157; 171; 217], або номінативна 

функція [34; 97; 82], яка виявляється в іменуванні адресата мовлення. 

Основою позначення адресата за допомогою форм звертання є різноманітні 

критерії, які реферують статеві, вікові, статусно-рольові характеристики 

адресата, інтерперсональні стосунки між ним та мовцем: Ну що там, 

дівчата? (Це він так звертався до членів виборчої комісії) (1, с. 106); Алло, 

Олександро Іванівно! (1, с. 28). 

Емотивна функція [41; 45; 82; 157; 205] – характеристика особи (або 

предмета) з того чи іншого боку. На думку І. Вихованця, супровідне емотивне 

значення посилюється, коли звертання стоїть у позиції односкладного 

вокативного речення, речення-звертання [35, с. 145]. У таких звертаннях 

виявляється експресивне забарвлення, яке виражає емоційно-оцінне ставлення 

мовця: Альоно, хоча ти вже давно Еліана, але для мене лишалася і лишаєшся 

Альоною, тож звертатимусь до тебе саме так (18, с. 87) – нейтральне 

дружнє звертання на «ти»; Альоночко, так мій лист буде нескінченним, я 

спробую його писати за тим планом, який утворили запитання твого листа 

(18, с. 88) – звертання, що виражає ніжне ставлення мовця до об’єкта 

звертання, надає висловлюванню інтимного характеру; Таке вже життя, 

дорога Альоно (18, с. 89) – звертання поширене прикметником, який дає 

додаткову характеристику іменному звертанню. У своїй структурі вокативи 

можуть мати різної структури поширювачі. Саме завдяки супровідним словам 

змінюється емоційно-експресивне наповнення апелятивної конструкції. Для 

прикладу порівняймо наведені мікроконтексти з опорним словом сину: Дай 
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тобі Боже, сину, сили спромогтися огранити його (31, с. 41); Підемо, мій 

сину, до лісу (9, с. 147); Не плач, сину, моє лихо! (52, с. 51); Хороший мій сину! 

Посилаю тобі грошей тільки половину (3, с. 58); Ой Богдане! Нерозумний 

сину! (52, с. 207); Ти чого, сучий сину, мене з болота не витягнув? (24, с. 218); 

Я ж тобі повірив, сучий ти сину! (4, с. 132). 

А. Мойсієнко пропонує наступну їх типологію [102, с. 128]: 

прикметникові, дієприкметникові – Старі дуби, спасибі вам за це (21, с. 346); 

Єдиний Боже! Все обсіли хами (21, с. 217); Дорогий мій, сонячний, озвися! 

(21, с. 298); Стареньке пожовкле фото, я пам’ять твоя і слух [102, с. 128]; 

займенникові – Дні мої, а чим же вас згадати (21, с. 172); Чуєш, роде мій, 

мій ріднесенький (21, с. 56); Добрий ранок, моя одинокосте? (21, с. 223); 

іменникові – В таке цвітіння, князю Володимире, / тобі не важко бути 

кам’яним? (21, с. 103); Руки шовковиць, чого ж ви заклякли (21, с. 15); 

іменниково-прикметникові (дієприкметникові) – А як тоді жилось тобі, 

Климено, / нещасна, вірна жінко Прометея? (21, с. 257); прикметниково 

(дієприкметниково)-іменникові – Рідна моя прабабо, / а я ж не знаю, де 

Ваша й могила… (21, c. 388); Ти знов прийшла, печальна моя музо (21, с. 78); 

прикметниково (дієприкметниково)-займенникові – Сип, білий, біловий, 

білошелесний, / Сип, біловійнику мій перелесний! (9, с. 149); 

прийменниково-займенникові / займенниково-іменникові – Гей, ти, 

хлопчику на белебені, а прицвьохни-но батогом (9, с. 28). 

Зазвичай така характеристика як додаткова семантична ознака 

апелятива потребує ширшої інтерпретації, тобто підтвердження вербальних 

тлумачень прикладами вживання того чи іншого семантично навантаженого 

звертання: Мій юний Дон Жуане, ви вже прокинулись? (34, с. 60). Такого типу 

розгорнуті означення утворюють з об’єктом номінації цілісну структуру, і 

дають підстави говорити про тяжіння вокатива до чіткої конкретизації 

об’єктів називання. Ця властивість виявляється саме за наявності 

поточнювального члена в структурі апелятива і дає можливість оптимально й 
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адекватно схарактеризувати адресата з погляду емоційно-оцінного ставлення 

мовця до нього.  

Це дає підстави стверджувати, що апелятиви нерідко увиразнюються 

тими чи іншими емоціями: це може бути емоція захоплення, гніву, 

презирства, зневаги, іронії, ласки, ніжності, докору, осуду, благання, жалю, 

співчуття, радості, задоволення тощо. Тоді вони прагнуть до окремішності, 

оскільки цей конотативний шар перетворюється на пропозицію. Емоційне 

забарвлення звертання може підкреслюватися як у сполуці з ад’єктивом, так і 

вигуками, що входять до його структури.  

Розглянуті п’ять функцій апелятива у мовознавстві виділяють 

традиційно.  

На нашу думку, слід також виокремлювати етикетну функцію [160] 

звертання (пор.: Пане Степане, виборці запитують, де ви раніше 

працювали (38, с. 137)), оскільки ознака поваги до особистості є невід’ємним 

атрибутом культури. Через це форми звертання несуть у собі інформацію не 

тільки про адресата, але й про взаємостосунки комунікантів, їх рольові 

позиції, тобто вони встановлюють можливі прояви поведінки в процесі 

спілкування, іншими словами, звертання виступає в ролі індикатора і 

регулятора характеру соціальних та інтерперсональних стосунків.  

Аналіз функцій апелятивів у структурі комунікативної ситуації на рівні 

дискурсу виявив таку важливу ознаку апелятива, як синкретизм його 

функцій, взаємодетермінованість і взаємопроникність. 

Функції апелятива реалізуються радше в комплексі, просто залежно від 

контексту, особливостей синтаксичної побудови висловлювання, його 

структури одна з них обіймає домінантну позицію, а інші присутні в 

імпліциті:  

 

 

Мікроконтекст 

Функції 

вокатив. фатична кваліф. ідентифік. емотив. етикет.  

Віро, зберемося у вас.  

 

+ + + + 0 0 
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Пані Віро, ви просили 

нагадати, що через 

півгодини маєте їхати 

+ + + + + + 

До речі, Вірунчик, тут до 

тебе приходив якийсь 

журналіст 

+ + + + + + 

Таблиця 2.3.1 

 

З наведених ілюстрацій очевидно, що функції встановлення контакту, 

вокативна та ідентифікаційна облігаторні для всіх форм звертань і виконують 

провідну роль у висловлюванні. Функція кваліфікативна додаткова, дає 

характеристику адресату. Емотивна й етикетна ж функції, також виконуючи 

допоміжну роль, розгортаються у векторі «негативна характеристика – 

нейтральна – позитивна». Оскільки ідентифікаційна, емотивна й етикетна 

функції покликані так чи інакше виконувати соціально-регулятивну роль, 

привертає увагу питання щодо основних аспектів ситуації звернення, а саме: 

вплив розподілу ролей між учасниками комунікації, пов’язаних з їх 

соціальним статусом й особливостями мовного етикету при апеляції до 

співрозмовника. 

Для характеристики мовця розглянемо два приклади – емоційно 

нейтральний та емоційно забарвлений. Так, з прикладу – Звідки розпочнемо, 

пане капітане? – Як завжди! З лівого флангу, пане підполковнику (49, с. 38) 

– мовець може бути кваліфікований як носій літературної норми; у 

мікроконтексті фамільярного характеру – Не випендрюйся, мала (38, с. 135) – 

можемо характеризувати мовця як людину з недостатнім культурним рівнем 

(це відображено як у виборі апелятива фамільярного характеру, так і у виборі 

його найближчого оточення – дієслова – яскравого представника сленгу). 

Звернемося до аналізу семантично складніших прикладів, що 

проілюструють синкретизм функцій вокатива у адресатному векторі:  

– Пригощайтесь, голубонько. Е-е-е… Оксано! – кх-кх, – Оксано 

Юріївно! Шановна Оксано…  

– Сігізмунде Владиславовичу, будь ласка, просто Оксана.  



136 

 

 

 

– […] Але ви повинні мене зрозуміти, шановна Оксано Юріївно, 

тобто Оксано (20, с. 41–42).  

Для початку поточнимо контекст діалогу: директор київського 

інституту викликав одну із студенток до свого кабінету для приватної 

розмови. Його син, Владислав, мав прикрість для всієї родини закохатися у 

звичайну дівчину з бідної родини – Оксану. Дівчина не відповідала 

взаємністю юнакові й вважала його набридливим. Владислав після невдалого 

періоду залицяння важко занедужав, що й змусило батьків сприймати всю цю 

ситуацію серйозно. Батько вирішує поговорити з дівчиною, яка до того ж є 

його студенткою.  

Щодо вираження комплексу функцій, представленого різнотипними 

вокативами у мікроконтексті, то звичайно провідне місце посідають саме 

вокативна та фатична функції – звернення до адресата з метою бути вислуханим 

і почутим. Але ключовою у ситуації виступає ідентифікаційна функція 

(адресант і адресат ситуації задані автором), яка може бути проінтерпретована 

неоднозначно, адже запропонований контекст демонструє неоднозначність 

позиції мовця – він сумнівається у виборі форм звертання. Вектор контексту 

ситуації постійно змінюється від офіційно-ділового до фамільярного і навпаки: 

голубонько – Оксано – Оксано Юріївно – Шановна Оксано – шановна Оксано 

Юріївно. Увагу привертає й емотивна функція, представлена апелятивом 

голубонько, який виражає емоційно-оцінне ставлення мовця. 

Активною є також позиція адресата: Оксана перебуває у 

гонорифічному контексті спілкування, добираючи відповідні форми апеляції 

до співрозмовника, проте й чітко окреслює апелятивну лінію адресанта за 

допомогою уточнюючої репліки-відповіді – будь ласка, просто Оксана. А 

отже, маємо змогу говорити і про залучення етикетної функції. 

Отже, апелятиви беруть участь у процесі регулювання розмовного 

дискурсу, виконуючи вокативну, фатичну, ідентифікаційну, кваліфікативну, 

емотивну, етикетну функції в процесі комунікації. 
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Специфічною властивістю апелятивів є те, що всі ці функції тісно 

переплітаються й активно взаємодіють, тобто апелятиви характеризуються 

поліфункціональностю, прояви якої визначається конкретною 

комунікативною ситуацією. Апелятив в одному контексті здатен реалізувати 

кілька функцій залежно від комунікативного завдання, тобто 

комунікативною ознакою апелятива є синкретизм його функцій  – взаємодія 

та взаємопрониклість у межах однієї комунікативної ситуації. Всі функції 

реалізуються у відношенні мовець – адресат, виявляючи при цьому деяку 

асиметрію. Вокативна (ініціативна), кваліфікативна (характеристика адресата 

відбувається з позиції мовця, тим самим на першому плані знаходиться не 

основне значення лексеми, а те, що вкладається в неї при адресації) й 

емотивна функції тяжіють до поля мовця, ідентифікаційна функція –  тяжіє 

до поля адресатності (покликана об’єктивно найменувати особу), а  етикетна 

і  фатична реалізуються на межі між ними. 
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Висновки до розділу 

 

Апелятиви як один із компонентів ідентифікації об’єктів номінації 

становлять важливий пласт будь-якої мови. Вибір мовцем того чи іншого 

найменування адресата мовлення детерміновано достатньо чіткими 

прагматичними факторами (офіційністю / неофіційністю спілкування, 

знайомством / його відсутністю, віком, статтю, суспільним статусом та 

освітнім цензом співрозмовників). 

Попри значну кількість досліджень [17; 57; 81; 90; 130; 157; 158; 160; 

162; 182; 201], питання семантико-синтаксичного й функціонального статусу 

апелятивів, а особливо їх субстантивних форм кличного відмінка (вокатива), 

не знайшло однозначного та остаточного вирішення, а тому й залишається 

однією з важливих та актуальних проблем українського мовознавства. 

Використання вокативних форм (іменник, вжитий у кличному 

відмінку) як основного засобу вираження апеляції є специфічною рисою 

граматики саме української мови. Грамема кличного відмінка пройшла 

довгий і складний шлях свого термінологічного, граматичного й лексико-

семантичного становлення та розвитку.  

Під граматичними засобами вираження апелятивності услід за 

традицією будемо розуміти такі одиниці: вокатив (іменник виражений 

кличним відмінком), ад’єктонім, особові займенники 2-ї особи однини й 

множини та вокативні речення. Усі вони своєю чергою діляться на основні 

(провідним засобом виступає вокатив) та додаткові (всі інші). Отже, 

основним засобом вираження апеляції є іменник або наділена його 

властивостями інша частина мови.  

Стан сучасної української апелятивної сфери зумовлений мовними та 

позамовними чинниками: занепад вокатива у слов’янських мовах, влив 

аналогії при утворенні вокативних форм в узусі,  обмеженість у вжитку 
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протягом довгого часу; вплив інших мов,  свідоме утвердженням вокатива як 

виразної специфічної ознаки саме української мови. 

 Граматична природа вокатива виявляється у певній флективній 

неоднорідності і варіативності вокативів, що часто переростає у 

ненормативну заміну закінчень кличного відмінка (це стосується переважно 

іменників чоловічого роду ІІ відміни) та вживання форми називного відмінка 

у вокативній функції. За фактами мовлення відслідковано реальну 

конкуренцію форм і  встановлено  преференції мовців у виборі варіантів 

вокатива у сучасному розмовному дискурсі. 

Лесичне наповнення сфери апелятивності  являє собою продукт 

тривалого розвитку, зумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми 

національно-культурними чинниками.  

Динаміка апелятивної сфери унаочнена на основі давніх памяток, 

фольклору, текстів класичної літератури, сучасного розмовного дискурсу. 

З огляду на комунікативний принцип, запроваджений у дослідженні, 

лексико-семантична типологія апелятивів здійснена за ознакою адресатності.     

Така типологія видалась плідною,  оскільки вона демонструє 

антропоцентричність та антропоморфність сучасної апелятивної сфери 

української мови.   

Виділено такі загальні групи з їх подальшою деталізованішою 

класифікацією на підгрупи: звертання до людини;  апелятиви сакральної 

сфери; звертання до тварин; звертання до неістот, які можна представити 

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

На подальших етапах дослідження увагу зосереджено лише на апеляції 

до людини, оскільки безпосереднім предметом нашого дослідження виступає 

апелятивна сфера розмовного дискурсу, яка передбачає наявність двох 

повноцінних актантів, що є необов’язковим для інших груп.  

Запропонована до розгляду типологія апелятивів за ознакою 

адресатності розгортається за шкалою: гонорифічне – нейтральне – дружнє – 
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фамільярне – грубе. Засоби апеляції відзначаються широкою палітрою 

стилістичних можливостей. 

Комунікативна парадигма дослідження дозволяє визначити функції 

апелятивів у контексті взаємодії мовця – адресата – умов комунікації. 

Апелятиви виконують у комунікативному процесі вокативну, фатичну, 

ідентифікаційну, кваліфікативну, емотивну, етикетну функції. 

У відношенні мовець – адресат функції виявляють деяку асиметрію. 

Ідентифікаційна функція тяжіє до поля адресатності (покликана об’єктивно 

найменувати особу); вокативна, кваліфікативна й емотивна – до поля мовця, 

а фатична і етикетна реалізується на межі між ними, увиразнюючи умови 

комунікації – підтримання контакту та маркування міжперсональних зв’язків. 

Специфічною властивістю апелятивів є поліфункціональність і 

синкретизм функцій у висловлюванні. Фунції акцентуються залежно від 

комунікативного завдання, комунікативної ситуації та використаних мовних 

засобів. 

Опис мовних засобів апелятивності та аналіз фактичного матеріалу 

дають підстави стверджувати, що суперечності інтерпретації цієї важливої 

сфери мови зумовлені передусім недостатньою увагою до функціонування 

апелятивів у розмовному дискурсі, у який демонструє не лише фунціональну 

динаміку мовних одиниць, а й історичні тенденції у розвитку мови.  
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РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

АПЕЛЯТИВІВ У РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ  

3.1. Специфіка вживання апелятивів у художньому дискурсі 

 

Сучасна українська мова відзначається динамізмом на всіх рівнях: 

лексичному, граматичному, фонетичному, стилістичному. Природним полем 

новацій і вибору варіантів є розмовний дискурс, який достатньою мірою 

презентовано сучасними художніми творами – через поєднання розмовного 

типу літературної мови та живої народної мови. 

Мова української художньої прози кінця XX – початку XXI ст. 

відзначається дією активних лексико-семантичних процесів, серед яких: 

запозичення лексичних одиниць з інших мов, жаргонізація, лексична 

деактивація, детермінологізація, а також формування нових значень, нових 

семантичних конотацій та часових мовних ідентифікаторів сучасності і т.д., 

актуалізація яких у вербальній структурі прозового тексту зумовлена дією 

екстралінгвальних факторів логіко-психологічної та соціально-історичної 

природи. М. Бондар виявляє дію протилежних тенденцій, що притаманні 

художньому текстові загалом (вульгаризація – інтелектуалізація 

(елітарізація), європеїзація – народництво, русифікація – дерусифікація, 

естетизація – деестетизації), на тлі яких відбуваються відповідні мовні 

процеси (запозичення – лексична реактивація, жаргонізація тощо), що 

виявляється не тільки у відборі мовних засобів, але і в графічному 

оформленні (наприклад: суржикова «аура» слововживання) [24].  

Такі загальні тенденції не обминули також і апелятивну сферу.  

Усі описані нами тенденції та фактичний матеріал розмовного 

дискурсу, зібраний на основі художньої літератури (загальний обсяг – 3891 

мікроконтекст з апелятивним ядром), підтверджують висунуту гіпотезу 

дослідження: утвердження вокатива в українській мові в цілому та сучасному 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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розмовному дискурсі зокрема; залежність розподілу форм апелятива як від 

власне мовних ознак, так і від позамовних чинників. 

Висновки перевірені за допомогою статистичних методик і 

ґрунтуються на показнику вірогідності обсягу вибірки, який обчислюємо 

згідно з формулою:  = 
1,96

√m
 →  = 

1,96

√3890
 →  = 0,031. Необхідній обсяг 

вибірки за розрахованої нами відносної похибки становить 4000 одиниць. Як 

бачимо, наша вибірка налічує 3890 мікроконтекстів. Залишається визначити 

відсоток похибки, що притаманний власне нашому дослідженню; для цього 

обсяг зібраної вибірки

необхідний обсяг вибірки
 → 

3890

4000
 = 0,97; а отже, можемо стверджувати – похибка у 

нашому дослідженні на матеріалі розмовного дискурсу художньої літератури 

становить не більше 3%, що як для загально-наукових статистичних 

досліджень, так і для власне лінгвістичних, є у межах прийнятної норми. 

Оскільки розглядаємо саме розмовний дискурс, який передбачає участь 

як мінімум двох актантів, тому звичайно беззаперечним є той факт, що 

домінують апелятиви, звернені до істот: 

 

 

Діаграма 3.1.1 

 

Щодо лексико-граматичної групи неістот, то з Діаграми 3.1.1 видно, що 

їхня кількість становить лише 4,72%, серед яких нами були переважно 

зафіксовані лексеми на позначення: 1) абстрактних понять – Часе, дорогий 

95,28%

4,72%

Істота Не істота
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ти мій, часе, мій безцінний (4, с. 158); А ти скажи у слухавку: ку-ку, шановні 

сили, що контролюють нас (22, с. 69); О небо! (10, с. 83); 2) явищ природи 

– Ти забери мене звідсіль, мій вітре, візьми у своє світле піднебесся (19, с. 

147); 3) космонімів – Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому (19, с. 20); 

4) фітонімів – Виростай, виростай – частина мого серця, / Зацвітай, 

зацвітай – мого життя деревце (42, с. 170); 5) топонімів – Виростай, 

виростай, маленька Україна, / Я з тобою – я тут – ти рідна моя дитина… 

(42, с. 170), Ой городе-Цареграде! (55, с. 139); 6) гідронімів – Дядя Петя 

заспівав «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч» (16, с. 48); та 7) предметів 

– Слухай, дзеркальце, скажи і всю правду розкажи! (30, с. 147). 

95% вибірки становить лексико-семантична група істот, до складу якої 

увійшли звертання до людини (кількісний показник: 93%) та номінації інших 

живих істот (кількісний показник: 2%).  

Звернемося до найбільш широко представленої групи звертань – 

апелятиви звернені до людини.  

На основі зафіксованих мікрокентекстів з апелятивним ядром цю групу 

формують 3 підгрупи – власні назви, загальні назви, а також номінації 

змішаного типу (утворені шляхом комбінації власної та загальної назви).  

 

 

Діаграма 3.1.2 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Власні назви Загальні назви Змішаний тип



144 

 

 

 

З Діаграми 3.1.2 видно, що зафіксований кількісний показник власних і 

загальних назв апелятивів, зверенеих до людини майже однаковий, тоді як 

номінації змішаного типу представлені не надто широко.  

Проаналізуємо особливості кожної з підгруп окремо. 

Власні імена (див. Діаграма 3.1.3). У розмовному дискурсі художньої 

літератури ця підгрупа представлена досить розмаїто. 

 

  

Діаграма 3.1.3 

 

Передусім це імена, система яких представлена такими формами 

(перераховано нами у напрямку від найчастотнішого до найменш уживаного): 

паспортне ім’я – найчисленніша група апелятивів (кількісний показник: 34%) 

– Адаме, Миколо, Петре, Павле, Богдане, Джоне, Майку, Марино, Андрію, 

Августе, Вікторе, Ганно, Захаре, Ігоре, Ірено, Максиме, Романе, Григорію, 

Мирославе, Валентино, Діано, Сюзанно тощо; зменшувально-пестливе 

(меліоративне) ім’я (кількісний показник: 19,86%) – Боречко, Колясику, 

Розочко, Тетянко (Танюшко), Вовчику, Михайлику (Мишку), Марійко, 

Васильку, Миросю, Валюшко, Вірочко (Вірунчик), Наталочко, Оксанко, Ігорку, 

Заріночко тощо; коротке ім’я (кількісний показник: 17%) – Борю, Марусю, 
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Лізо, Даро, Мей, Іро, Вітю, Вово, Максе, Костю, Валю, Юлю, Людо, Олю, 

Сашо, Колю, Галю тощо; згрубіле ім’я (кількісний показник: 4,40%) – Колько, 

Пашко (Пашка), Танько, Вірко, Людко, Люсько, Томко, Юлько, Орисько, 

Вітьку, Ритко, Нінко, Васьок, Лесько, Свєтко тощо. 

Слід зауважити, що до системи подібних звертань входять також 

апелятиви, модель яких має зрусифіковану фонетичну оболонку: …а потім 

за цією твоєю, Лєрочко, Сефер Єцирою, новий цикл… (18, с. 27); Відтепер, 

Серьожа, ви – Сергій (35, с. 19); …тихенько підкликав до себе птахівницю 

Любу: – Любочка! Любовь! Любёночек! (4, с. 109); Давай, Шурик, йди, тебе 

Шухрат терміново зове (30, с. 113); Костєку, від тебе тут нічого не 

залежить (22, с. 81); Алєг (так він звав кампазітара, коли від нього щось 

йому треба було), йди на кухню, я тобі шось скажу (49, с. 108); Настюша, 

дякую за сина! (напис на тротуарі перед пологовим будинком).  

Наступними за чисельністю апелятивами у групі власних назв 

виступають номінації на ім’я та по батькові (кількісний показник: 11,40%) – 

Антоне Петровичу, Фрідріху Варфоломійовичу, Олександро Іванівно, Андрію 

Олександрову, Захаре Максимовичу, Миколо Івановичу, Митро Митрович, 

Зоє Павлівно, Олексію Степановичу, Вікторе Григоровичу, Маріє Карпівно, 

Ольго Іванівно тощо. 

Сучасний розмовний дискурс допускає також апеляцію лише на 

прізвище або тільки на по батькові. 

Апеляція за прізвищем (кількісний показник: 7,45%) – Пипський, 

Григорів, Князевич, Ярчук, Сухоруков, Шульга, Антоненко, Сидоренко. Як 

бачимо, зафіксована досить частотно, проте суто за апеляції до адресата 

чоловічої статі. Прикметно, що розмовний дискурс сучасної української мови 

не нівелює можливість використання кличного відмінка для прізвищ: Разіне, 

Сикольцю, Бальзаче, Горбику, Вараво, Хмаро, Карташе, Каракаю, Сидоренку. 

Результати вибірки підтверджують основну правописну тенденцію 

вживання звертань-прізвищ у формі називного відмінка (кількісний показник: 
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57,58%); абсолютною нормою слід також вважати прізвища прикметникового 

походження, що вживаються при апеляції, адже граматична структура та 

відмінкова парадигма прикметника не передбачає форми кличного відмінка. 

Проте показовою є частотність вживання звертань-прізвищ у кличному 

відмінку (кількісний показник: 40,15%). Наразі важко встановити певні 

закономірності щодо переваг вживання тих чи інших прізвищ у кличному 

відмінку чи у формі номінатива, проте це може пояснюватися фонетичною 

милозвучністю та прагненням до щонайменших змін на морфологічних швах. 

Апеляція тільки на по батькові (кількісний показник: 4,40%) 

характерна як для адресатів чоловіків, так і для жінок – Варфоломійовичу, 

Петровичу, Степановичу, Григоровичу, Пантелеймоновичу, Олександровичу, 

Василівно, Таназіївно, Миронівно, Яківно.  

Останню активну групу номінацій серед власних назв апелятивної 

сфери становлять прізвиська (кількісний показник: 3,39%), які надають 

всьому висловлюванню додаткової експресивності за рахунок їх 

метафоричного харатеру. Слід одразу наголосити, що всі вони добираються 

мовцем вкрай індивідуально.  використання часто залежить від наявності 

метафори – Насос, балончик, крейсерок, Помідоре, Йог, архімедику (в 

авторській орфографії). 

Базою для створення прізвиськ досить часто слугують прізвища чи 

імена адресатів: Кузьма, Кузьміч – від Андрій Кузьменко; Лєший – від 

Олексій; Сєрий, Сірко – від Сергій; Бодню – від Богдан.  

Простежується тенденція до інтелектуального, мовного чи звуко-

фонетичного обігрування створеного прізвиська; так, від імені жіночого 

персонажу на ім’я Аврора Чингізівна мовці постійно утворюють апелятиви-

прізвиська шляхом перекручування вже наявної номінації – Чингізо Аврорівно 

(учні весь час перекручували її ім’я, і вона вже до цього звикла)! (13, с. 11), Я 

вже усьок, Чингізо Авралівно… (13, с. 14), Аврало Чингізханівно (13, с. 27); 

Звернемо увагу на такі особливості:  
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- апеляція на по батькові, сформована під інтерференційним впливом 

російської мови,  досить активна в усному розмовному мовленні, проникає і в 

діалектне мовлення  Зазвичай такі апелятиви маркують поважне звертання до 

статусно вищих адресатів або в середовищі дрібних службовців,  рівних за 

статусом, при цьому фамільярність апелятива комунікантами  не 

усвідомлюється; 

- при апеляції до осіб жіночої статі використовуються маскулінізовані 

форми: Ларьок, ти що, дурна! (13, с. 105); Так, Вєрунчик, я, як Таврія 97-го 

року, чекаю нових деталей (Одного разу під Полтавою). 

Статистичний розподіл граматичних форм у межах  виділених груп 

апелятивів власних назв представлено на Діаграмі 3.1.4. 

 

 

Діаграма 3.1.4 

 

Як засвідчує Діаграма 3.1.4, для більшості апелятивів, виражених 

власними назвами, характерне чітке домінування саме кличного відмінка: 

імена та по батькові – 98%; по батькові – 97%; паспортні імена – 92%; 
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зменшувально-пестливі імена – 85%; згрубілі імена – 78%; короткі імена – 

73%. Дещо осібно слід назвати такі групи як: імена та прізвища – 50%, проте 

їх фіксація не відзначалася частотністю, тому важко зробити однозначні 

висновки; прізвища (60% представлені формою називного відмінка, проте 

40% виражені вокативом); та прізвиська (63% представлені формою 

називного відмінка, і лише 37% виражені вокативом). 

У колі  прізвищ апелятивів зафіксовано тенденції:  

- вокативної форми при апеляції набувають прізвища із флексією -а: 

Хмара → Хмаро, Варава → Вараво. Ця позиція є сильною для кличного 

відмінка щодо всіх апелятивів;  

- активніше набувають форми кличного відмінка прізвища із суфіксами 

-ін, -ак, -ик, -ець, -аш, -ай: Разін → Разіне, Бальзак → Бальзаче, Горбик → 

Горбику, Сиколець → Сикольцю, Карташ → Карташе, Каракай → Каракаю; 

- хоч граматично і можливо, проте не набувають вокативної форми 

прізвища із суфіксами -ів, -ич, -ук, -ов, -ян: Григорів, Князевич (хоч зрідка й 

фіксувалася форма Князевичу), Сухоруков, Сазонов, Давтян, що можна також 

пояснити в деяких випадках певними труднощами творення даних форм – 

змінами, що відбуваються на морфологічному шві;  

- апелятиви типу Антоненко, Сидоренко, Бойко, Демиденко вживаються 

у формі називного відмінка,  що, очевидно, у свідомості мовців асоціюється з 

вокативною формою. 

Як підсумок, положення гіпотези І, яке припускає утвердження 

вокатива як основного виразника апеляції в сучасному розмовному дискурсі, 

у групі апелятивів  власних імен в цілому вважаємо підтвердженим. 

Загальні назви (див. Діаграма 3.1.2 та Діаграма 3.1.5). У розмовному 

дискурсі художньої літератури ця підгрупа представлена також досить 

розмаїто, а за кількісними показниками майже не поступається частотності 

вживання власних назв. 

Здійснимо аналіз за принципом спадання частотності вживання. 
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Найповніше в сучасному розмовному дискурсі представлено інтимні 

апелятиви (кількісний показник: 29,39%), – очевидно, це зумовлно тематикою 

художніх текстів. Найбільше фантазії щодо іменувань у закоханих [105, с. 21]. 

 

 

Діаграма 3.1.5 

 

Інтимність апелятивів забезпечується різними способами. Найчастіше це 

метафоризовані та метонімізовані назви. Зафіксовано переносне вживання в 

апелятивній функції загальних назв демографічного, родинного, 

субординативного, абстрактного типу, зоонімів, космонімів, фітонімів, 

соматизмів: – Пропоную: послуга за послугу. Згодна, лялечко? (33, c. 116); До 

завтра, моя королево! (5, с. 8); – Іро, зайчику, ти мені теж дуже подобаєшся 

(30, с. 157); Киця ти моя! (13, с. 94); Ти що, з глузду з’їхала, кицю? (37, с. 125); 

Лети, моя пташечко, на всі чотири… (37, с. 142); Ой, голубчику, я ж Вас так 

вважаю, так вважаю, що страх, як вважаю (4, с. 76); Але ви і міцні горішки, 

голуб’ята! (25, с. 24); Ви цього добиваєтесь? Цікаві які, гусенята! (25, с. 24); Е 

ні, голубонько, ще два кролики залишились без щеплення (25, с. 145); Для тебе, 

соловейку, доручень більше немає (4, с. 138); Дурниці, Рибко, дурниці! (37, с. 135); 
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– Сонечко, що ти робиш? (22, с. 68); – Я кохаю тебе, квітко (20, с. 210); – Тихо, 

серденько, не нервуй (22, с. 108); О, панно, о, душенько (19, с. 132).   

Широко представлені характеризуючі апелятиви, виражені 

ад’єктонімами: – Гаразд, облишимо цю розмову, коханий, ходімо на острів! 

(29, с. 49); Усе у порядку, любий! (4, с. 109); А ось сновидіння, любесенька, – 

не повідомлення (37, с. 127); Ну, мала, як вірші? (7, с. 98); Усе, досить 

балачок, мале, треба в ліжечко! (37, с. 67); Я вже перевірилася, мій 

солодкий (7, с. 64); Бідна ти моя! (16, с. 230); Дякую, моя солодка, за ніч 

(19, с. 223); Як ти, моя сонячна? (19, с. 223); Старий, мені зле, приїдь! (31, с. 

327); А ти ревнуєш? Ай, дурненький! (10, с. 39). 

Виклиє інтерес семантична структура поодиноких оказіональних 

номінацій: – Твоя правда, солоденьке цапенятко (22, с. 15); О, мій 

бистроногий коню, придбай мені помешкання! (49, с. 145); Кіт, йди сюди… 

(30, с. 109); Я так люблю тебе, мій пужику (39, с. 104); Охримко кличе її не 

інакше, як «Цінцю, Цінчику» (24, с. 70). 

Апелятиви цієї групи виявляють деякі особливості:  

- інколи апелятивні висловлювання набувають більш посиленої 

емоційно-оцінної функції через використання інтертекстуальних прийомів: 

Коротше, Скліфосовський: що там у вас? (14, с. 145); Гей, ковбою, ти де? 

(14, с. 215); Ангели не сплять, мій любий Пансо, ніколи (20, с. 144); Мій 

юний Дон Жуане, ви вже прокинулись? (35, с. 60); Пішли зі мною, Масяня! 

(38, с. 130); Ага, отака фігня, малята, – потисла плечима і сховалась за 

залізними дверима (22, с. 81); Горе ти моє цибулеве… (25, с. 176); 

- досить помітними є впливи інших мов, зокрема російської: Куколка 

ти моя! (4, с. 93); Дарагая, ты просто пэрсик! – промовив свою улюблену 

фразу дядечко Ґіві (4, с. 82); Садысь, дарагой, гостэм будэш! (4, с. 152); Да-

да, малиш, зара’ всьо парєшаєм (42, с. 74); англійської: Світхарт, дуже 

чудово все склалося, мені навіть не довелося платити за подорож, уявляєш? 

(7, с. 184); Оттак, хані, спатки, давай я тобі подушку підіб’ю (22, с. 40); Не 
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ображайся, хто ж тобі скаже правду, як не я, май дарлінг (22, с. 15); Яким 

би світ був без тебе, моя арізона дрім? (22, с. 90). Нам трапилися випадки 

використання всього висловлювання мовою оригіналу: Do not worry my 

Bone-boy, I'll do everything (22, с. 75); You're so sweet, my pretty, my wonderful 

babe! – лепетав я їй на вушко (22, с. 115). 

Наступні за чисельністю групи – апелятиви субординативного типу 

(кількісний показник: 14%) та номінації, що маркують учасників 

комунікативної ситуації як членів соціуму (кількісний показник: 14%).  

За нашими спостереженнями апелятиви субординативного типу в 

розмовному дискурсі обмежені переважно вживанням у військових 

структурах, саме тому були зафіксовані одиниці типу: сержанте, 

лейтенанте, сищику, капітане, слідчий (товаришу слідчий), майоре 

(товаришу майор); у подібному контексті вживається апелятив – начальнику. 

За інших обставин у розмовному дискурсі субординативні зв’язки 

виявляються комунікантами вкрай рідко. Були зафіксовані такі апелятивні 

одиниці: загальні назви типу – шефе, хазяїне; вчене звання – професоре; 

духовний сан – отче; професії – артисте, музиканте, лікарю, сестра.  

Серед номінацій, що маркують учасників комунікативної ситуації як 

соціальну групу, слід виділити іменники зі значенням множинності: 

Громадо! (36, с. 150); Громадяни! – вигукнув він (36, с. 135); Славний народе 

України… (36, с. 55); Дорогі співвітчизники! (36, с. 55); Прошу, панове, 

заходити (19, с. 86); Так, дорогі мої земляки, пробачте, я теж крав і крутив 

світом, як циган сонцем, бо був з ними в одній мафії (49, с. 168).  

Чи не найзагальнішими семантично виступають апелятиви громадянине 

та громадянко: Не забувайте, громадянине (15, с. 35); Не хвилюйтеся, 

громадянко, – посміхнувся мер (36, с. 94); Громадянко! (36, с. 137). 

Далі слід відзначити звертання-гоноративи, що вже активно 

вкорінилися в українську апелятивну сферу: А ви, пане, будь ласка, 

розкажіть мені про те, хто ви і що трапилось (20, с. 144); Христос 
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народився, пане (20, с. 218); І, пане, я ще й дорога повія, за сумісництвом 

(19, с. 231); Та ні, паночку, дякуємо! Ми тільки хотіли спитати…(5, с. 154); 

Доброго дня, пані! (39, с. 191); Чи можу я обтяжувати вас, пані? (17, с. 73); 

А ви не зробите мені чаю, панночко? (19, с. 205); Вам що, юна панянко? (25, 

с. 12); а також інші запозичення, які відзначаються порівняно меншою 

активністю: Купіть, квіточку, троянду для дами, сеньйоре! (29, с. 195); А ви 

хто така, дамочко? (6, с. 121); Сідайте на’, дамочки. Поєхалі рєзвіцца (42, 

с. 115); Мадам, ваше завдання виконано! (4, с. 152); Мем, – відповідає він на 

це, – ніхто мене нікуди не слав, давайте так, мем, давайте домовимось 

відразу – ніхто мене нікуди не слав (45; с. 148).  

Активністю вживання відзначається традиційний український апелятив 

козак, який використовується при номінації молодого чоловіка: Ти не 

ображайся, козаче! (31, с. 446); Гей, козаки! – гукнув до них Шульга (10, 

с. 158).  

Як ми зазначали раніше, лексема товариш у ролі апелятива була 

витіснена на периферію і фіксується не надто часто, з яскраво вираженим 

маркером радянськості: От ви, товаришу Великий Пролетавський Поете, 

– звернувся Архангел до ВПП, – ви представник того часу, коли Бог 

запрограмував кардинальні зміни на базі свіжих ідей справедливості (6, 

с. 127); Ось-ось, товаришу. Не забувайте, громадянине: людина людині в 

СРСР – друг, товариш і брат (15, с. 35); Працюйте, товариші, бо в нас тут 

свого... (15, с. 66); Ситуація не нова, товариші. Так усюди (15, с. 102). Проте 

позитивний емотивний вектор вже засвідчує спільнокореневий апелятив 

товариство: Мені здається, шановне товариство, що наші дії надто 

агресивні стосовно Раїди і Катерини (25, с. 113). 

Семантично й функціонально близькою до попереднього виступає 

лексема приятель: Слухай, приятелю! (19, с. 258); Як поживаєш, приятелю, 

у час реформи? (49, с. 8).  
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Найбільш варіативно представлений апелятив друг: – Друже, якщо 

щось потрібно, заходьте! (4, с. 122); Слухай, друже, ми ж тебе не займаємо 

і ти нас не чіпай! (4, с. 36) // До речі, мій дорогий друже, вибачте за мій 

анахронізм (4, с. 30) Мій дорогий, мій єдиний друже, моє опертя в світі! (31, 

с. 369); активно представлену множину: – Любов, дорогі мої друзі, – це така 

штука, або як каже народ, фігня, – що падає як сніг на голову (4, с. 41); Любі 

друзі, не варто дуже прискіпливо ставитеся до голови 

райдержадміністрації (4, с. 63); емоційно-оцінні деривати: – Прикрой меня, 

дружище! (4, с. 109); Я вірив у тебе, друзяко (7, с. 84); гендерний варіант: –  

Як хочеш, подруго, – зніяковіло відповідаю журячись… (22, с. 6). 

 Як певний мікро-соціум виступають учасники трудового колективу 

(який проте не уточнюється, оскільки у такий спосіб номінації будуть вже 

субординативного типу), які послуговуються апелятивами типу: Прошу 

заспокоїтися, колеги, всі ви зараз переконаєтеся в доцільності мого 

розпорядження… (10, с. 238); Колеги! – сказала вона, звертаючись до всіх 

присутніх. – Наш обов’язок – гідно провести Аліну Станіславівну в останню 

путь (37, с. 85); Шановні колеги, – дисертант відкашлявся, проковтнув 

слину, і в його голосі раптом зазвучало майже дитяче прохання до людей, що 

сиділи у залі, – я сказав майже все, що мав висловити стосовно змісту 

дисертаційної роботи, її наукового змісту (31, с. 197); Прошу, прошу, дорогі 

колеги! (10, с. 230); та навіть жартівливо – Слухай, колеґо, дай мені на одну 

хвилинку значок! (31, с. 292). 

Зафіксовано субстантивовані форми апеляції субординативного типу – 

шановний, шановна, шановні, а також добродій: Ні, шановний, із владою все 

мусить бути гаразд (15, с. 252); У нас, шановний, дівчата-філологи вже з 

четвертого курсу починають на «стометрівку» ходити, це від залізничного 

вокзалу вниз (14, с. 229); Шановний, чи ви не знаєте, де Оксана? (20, с. 117); 

Так, шановна, це вже з іншої опери… (22, с. 87); Ось тепер ви нам усе і 

розповісте, шановна! (36, с. 89); Погляньте сюди, шановні (25, с. 150); От 
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смішний ви такий, добродію! (22, с. 102); Отже, добродію, ви чужий (20, 

с. 113).  

Дещо менш частотно представлені апелятиви демографічного типу 

(кількісний показник: 13, 28%). Номінації цього типу можуть бути виражені 

як одниною, так і іменниками у множині: А ти що для нас зробиш, хлопче? 

(4, с. 39); А вам, молодий чоловіче, не соромно вставляти палиці в колеса 

заслуженій людині, улюбленцеві народу? (4, с. 155); Ну, йди-но сюди, юначе… 

(31, с. 120); Ага, жінко, знайшла мирне – ПВО (15, с. 215); Чи ж мороз, 

дівчино, чи нема-ає! (15, с. 243); Та ви що, жіночко, газет не читаєте, 

телевізора не дивитесь?! (36, с. 87); Я похитала головою: «Сама, 

дівчинко…Сама!» (39, с. 180) // Люди, мовляв, схаменіться, це ж ваші діти 

виростуть неписьменними (15, с. 106); Хлопці, не сваріться! (39, с. 119); А я, 

жіночки, за нього! (16, с. 253). 

Як бачимо до структури зазначених апелятивів можуть входити 

зменшувальні суфікси, що посилюють емотивну функцію самого апелятива.  

Звернемо також увагу на такі особливості, зафіксовані нами:  

- апелятиви демографічного типу активно репрезентовані сленговим 

шаром сучасного словникового складу: Чувак, я домовився за манекени в 

Бучачі, може, приїдеш за мною туди і забереш мене з ними? (42, с. 12); 

Пацан, ти жартуєш? (39, с. 10); Паца, давайте ще разок вниз – до третьої 

школи, там така гора, шо вже як звідти не зведеться – то їй вобше гаплик 

(42, с. 18); А тепер, бабоньки, у мене для вас сюрприз! Вгадайте який? (18, с. 

27); Воно тобі треба, мужик? – пасивний пофігізм тверезої людини почав 

поступатися в Пастушенковій натурі агресії підпилої в стилі «не ваше діло» 

(14, с. 96); 

- можуть мати яскраву зрусифіковану фонетичну структуру чи є 

пристосованими до української системи транслітерованими запозиченнями з 

інших мов: Женщино, поясніть нормально, що сталося? (16, с. 163); 

Давайте, дєвушко, на кухню різати салати (16, с. 204); Па-а-ачему всє вас 
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да-а-алжни ждать, дєвушка, ви что, а-а-собєнная? (7, с. 24) // Піпли! – 

повернувсь я до тусні після секундного мізкування. – Знайомтесь! (22, с. 113). 

Апелятиви родинного типу та вторинні родинні номінації у сучасному 

розмовному дискурсі, хоч і представлені досить варіативно, все ж 

відзначаються середньою інтенсивністю частотності вживання. Так, 

звертання родинного типу мають кількісний показник: 12,82%; а вторинні 

родинні номінації – 10,75%.  

Серед найчастотніших зафіксованих нами апелятивів родинного типу 

та їх похідних форм виступають наступні: мамо – як стилістично нейтральне 

звертання з нормативно вираженою відмінковою оформленістю (варто 

зазначити, що цей апелятив жодного разу не зафіксовано у формі 

номінатива): Мамо, ну ти зовсім! (4, с. 14); Мамо, а чого ви мене не взяли з 

собою? (4, с. 419); похідні форми утворені за допомогою зменшувально-

пестливих суфіксів: Чорноморець, матінко, чорномо-орець,/ Вивів мене, 

босую, на моро-озець (4, с. 138); Мамо, матусенько, ріднесенька, що ж ти 

накоїла? (4, с. 176); Ну мамусю, ну любенька, бережи себе, я ж тебе лю-… 

(4, с. 14); Мамочко… Хочу додому… (5, с. 25), а також коротка форма 

іменника, що ввійшла в систему української мови та набула широкого 

вжитку під впливом російської: Ну все, ма, я побіг! Цілую міцно! (4, с. 80). 

Цілком схожою є ситуація функціонування апелятивних номінацій звернених 

до батька: батьку – переважно як апелятив-гоноратив з нормативно 

вираженою відмінковою оформленістю: Батьку, проведи їх до автостанції 

(4, с. 122); Батьку, все гаразд (16, с. 65), стилістично нейтральне звертання з 

нормативно вираженою відмінковою оформленістю – тату: Тату, ти не 

заперечуєш? – насторожено поглянула на нього донька (4, с. 33), а також 

похідні форми утворені за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів: 

Клянусь, татку, я мовчатиму як риба! (4, с. 33); Таточку, гіршого чоловіка, 

ніж ти, в природі не буває! (13, с. 132). Нами зафіксовано також коротку 

форму цього апелятива: Де Аліса, тат? – не повертаючи до нього голови, 
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спитав Лєший (42, с. 130), а також цілковито російську лексему: Папа, жми! 

– крикнув Паваротті до тестя (4, с. 77). Остання широко представлена в 

українському мовленні городян, як маркована «міською культурою». 

Такими ж загальними тенденціями відзначаються й інші активно 

представлені апелятиви родинного типу – діду, бабо, дочко, сину та їх деривати: 

Ходи, дочко, вип’єш із мамкою (19, с. 123); Руфінко, доню? (19, с. 130); Хто ж 

тоді перемагає, дідусю, в цій боротьбі (20, с. 169); Ось бачиш, бабусю, комусь 

усе-таки купують звіряток (16, с. 27); Ні, бабуню! Все гаразд, лише втомився 

(19, с. 55); Синку, а як працює твій шлунок? (4, с. 25); Ну все, синочок, цілую 

тебе і обнімаю! (4, с. 52); Сюрприз! Оксанцю, донечко! Цей молодий чоловік 

попросив у нас з мамою твоєї руки (20, с. 72); Все правильно, ба! (17, с. 98). Їх 

особливостями виступає наявність фамільярного забарвлення – Бабко, – казала 

я, – давайте я заберу вас до себе в місто (24, с. 118); використання загальних 

назв у ролі апелятивів родинного типу – Ти ж бачиш, дитино, що в нас у родині 

все погано (19, с. 185); Ти не захворів, хлопчику мій? (20, с. 55). 

Ще одним активно вживаним апелятивом родинного типу виступає 

лексема кум / кума з їх відповідними морфологічними трансформаціями: 

Куме, не знаю як тобі, але мені на серці тяжко (49, с. 19); Не видержу, 

кумочко! (49, с. 227); Кумцю, майте бога в серці! (49, с. 227). Ці номінації 

також мають давню традицію свого побутування в українській мові. Так, у 

проекті «Одного разу під Полтавою» фіксуємо багато коливань у 

граматичній формі, однак кумцю, куме мають 100% узус. 

Серед вторинних родинних номінацій, частотність яких у розмовному 

дискурсі художньої літератури становить 10,75%, при апеляції до 

незнайомого / малознайомого адресата використовуються наступні лексичні 

одиниці: Бабусю, сідайте на моє місце, ви напевно ледь на ногах 

тримаєтесь! (4, с. 35); Дядьку, почекайте, будь ласка, пару мінут, бо один 

чоловік спізнюється (24, с. 133); Як це, тітонько? (19, с. 168). Найбільшою 

активністю вживання відзначається апелятив брате і похідні: То таємниця 
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велика, братику (15, с. 67); Для твоєї безпеки, дядьку. Чи краще – брате, ти 

ж сам сказав… (15, с. 225), який проте відзначається яскраво вираженою 

фамільярною тональністю: Слухай сюди, браток, – продовжив ветеран (4, 

с. 27); Пашка, брательник! Ти живий! (4, с. 147); Бачу, братаничу, свого… – 

і витягує з кишені годинник – візьми по-дешевці (49, с. 106); Ну що, братан, 

бачиш як треба працювати (49, с. 52). Подібна тональність фіксується й у 

апелятивах у контексті типу: Ти що, дядя, які ще, блін, свої? (2, с. 210). 

Не становить виключення й гонорифічний контекст функціонування 

для апелятивів цього типу: Скажи нам слово, мати! – по-простому 

звернувся до неї конферансьє (36, с. 152); Сідай до нас, сестро! (36, с. 137); 

Не ховай очей, дитино! (16, с. 222); Це тобі не вічне життя, дитинко! (29, 

с. 6); Брати й сестри!!! – закричав він, дістаючи з кишені зібгану газету (36, 

с. 150). 

Останню групу складають грубі звертання, частотність уживання яких 

складає 9,95%. Апелятиви цього типу демонструють прагнення мовця до 

мовного домінування над адресатом, що виявляється в переважанні 

номінацій з негативно-агресивною експресією: Привіт, шарамижники! – 

процідив крізь зуби Варфаломійович якомога зневажливіше (4, с. 154); І ти, 

паскудо? Ну, чекай, прийдеш додому! (31, с. 553); Ох ти, мерзото! – кричить 

Зоя (39, с. 235); Щасливо, придурку, – крізь зуби процідила Аліса… (42, с. 90); 

Що тут відбувається? Відстебніть його зараз же, придурки! (14, с. 138); 

Тепер послухай мене, підорюго, – заговорив Хмара до бариги. – Уважно 

слухай (14, с. 156). 

Використання апелятивів цього типу відображає прагнення мовця 

дистанціюватися від формальної літературної комунікації, в чому також 

виявляється ігровий характер: Ти розумієш, суко – начебто сказала вона 

мені, – ти зумієш, фарбоване одоробло, скільки у цьому клятому місті 

центрів «Lotte» (7, с. 72) – адресат розмовляє сам із собою; Пацан, ти що 

обкурився? (36, с. 153); Йог, йди по тачку, відвезем ту курву до мене на хату, 
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а ви, карови, тут приберете. Алєг (так він звав кампазітара, коли від нього 

щось йому треба було), йди на кухню, я тобі шось скажу (42, с. 108). 

Грубі номінації в апелятивній функції можуть втрачати свою негативну 

семантику, відображаючи при цьому притаманний зниженим формам 

комунікації «чоловічий» спосіб демонстрації дружніх стосунків (грубість як 

вияв близькості): Ти, ідіоте, як ти граєш! (30, с. 6); Нащо розкрився, дурню, 

нащо душу вивертаєш, чого просиш? (31, с. 45); Ех, старий ти чортяка, 

Вараво... Розуму не набрався ні грама, скільки тебе знаю, а знаю років зо три 

так точно (14, с. 36) та знижуючи рівень пафосу мовлення: Та й я, чесно 

кажучи, прикипіла серцем до тебе, паскуднику (5, с. 212).   

Звернемо також увагу, що хоч і не істотно часто, проте все ж 

фіксувалися дескриптивні апелятиви, які не називають адресата прямо 

(використовуються оказіонально): …співак завів: «Здрастуй, чужа кохана, 

та, що була моєю…» (31, с. 324); Слухайте, дорога коханко мого чоловіка! 

(13, с. 65); А ти, дівчинко за першою партою, ким хочеш бути? (49, с. 57); 

Так-що, вельмишановні педагоги чоловічого роду, ніколи не вдавайтеся до 

методики виховання молоді… (49; с. 101). Такі апелятиви використовуються 

мовцем для ще більшого привернення уваги до змісту висловлювання. 

Проаналізувавши мовне наповнення групи апелятивів загальних назв, 

подамо статистичні спостереження і висновки щодо гіпотез, висунутих у 

Підрозділі 1.3. 

Як засвідчує Діаграма 3.1.6, для більшості апелятивів, виражених 

загальними назвами, характерне чітке домінування саме кличного відмінка: 

демографічного типу – 55,51%, проте слід зазаначити, що активністю 

також відзначається форма номінатива у межах правописної норми 28,19%; 

родинного типу – 76,23%, і це також єдина група із апелятивів-загальних 

назв, яка відзначається вживанням так званого нового російського вокатива – 

6,73%; вторинні родинні номінації – 79,14%; субординативного типу – 

73,47%; апелятиви, що маркують учасників комунікативної ситуації як членів 
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соціуму – 46,91%, проте також зауважимо, що активністю відзначається 

номінативна форма – 37,45%; інтимні номінації – 31,07%, проте знову ж таки 

показник номінативної форми в межах правописної норми досить високий – 

44,67%; фамільярні звертання – 41,04%. Останню групу можемо 

схарактеризувати як найбільш неусталену, адже в ній показник вживання 

власне номінатива як засобу апеляції досить високий – 40,46%, а сумарний 

показник вокатива та вокатива омонімічного номінативу – 57,80%. 

 

 

Діаграма 3.1.6 

 

Як підсумок, положення гіпотези І, яке припускає утвердження 

вокатива як основного виразника апеляції в сучасному розмовному дискурсі, 

в цілому вважаємо підтвердженим. 

Задіяний кореляційний аналіз (розрахункова формула представлена у 

Підрозділі 1.3) підтверджує, що апелятив як явище не існує в дискурсі 

ізольовано від інших ознак, як інтралінгвістичних, так і екстралінгвістичних 

характеристик. 
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Щодо власне мовних ознак, то апелятивна сфера сучасного розмовного  

дискурсу виявляє наступну інтенсивність залежності (див. Діаграма 3.1.7). 

 

  

Діаграма 3.1.7 

 

Структурна ознака апелятива, яка виявляється в його поширеності 

чи непоширеності, впливає на нормативність відмінкового показника на 42% 

(величина за шкалою Чеддока – 0,419), а отже, можемо стверджувати, що 

кореляція вказаного типу відзначається середньою інтенсивністю. 

Ознака позиції апелятива в реченні була визначена нами як 

трикомпонентна при розрахунках (початкова – серединна – кінцева). Її вплив 

на відмінковий показник становить лише 11% (величина за шкалою Чеддока 

– 0,109), а отже, можемо стверджувати, що кореляція вказаного типу 

відзначається низькою інтенсивністю. 

Ознака ситуативного контексту цілого висловлювання також була 

визначена нами як трикомпонентна при розрахунках (гонорифічна – 

серединна нейтрально-дружня – фамільярна). Її вплив на відмінковий 

показник складає близько 1% (величина за шкалою Чеддока – 0,049), а отже, 
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можемо стверджувати, що кореляція вказаного типу відзначається вкрай 

низькою інтенсивністю й власне може не враховуватися. 

Якщо вести мову про позамовні ознаки, то апелятивна сфера сучасного 

розмовного дискурсу виявляє наступну інтенсивність залежності (див. 

Діаграма 3.1.8). 

 

 

Діаграма 3.1.8 

 

Гендерна ознака персонажа (мовця) була двокомпонентою при 

розрахунках (чоловік – жінка). Її вплив на відмінковий показник становить 

лише 16% (величина за шкалою Чеддока – 0,156), а отже, можемо сказати, що 

кореляція вказаного типу відзначається низькою інтенсивністю. 

Гендерна ознака автора також була закладена як двокомпонентна при 

розрахунках (чоловік – жінка). Її вплив на відмінковий показник є дещо 

вищим за попередній і складає 18% (величина за шкалою Чеддока – 0,182), а 

отже, можемо визначити цей тип кореляції як інтенсивніший. 

Територіальна ознака згідно зібраного матеріалу є трикомпонентною 

(захід – північний центр – схід України). 
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Саме її вплив на відмінковий показник виявляє найвищу кореляційнцу 

інтенсивність – 35% (величина за шкалою Чеддока – 0,347). 

Вірогідність другого компонента гіпотези після проведеного аналізу 

вважаємо підтвердженою. Як і слід було очікувати, більшою інтенсивністю 

впливу на відмінковий показник відзначаються саме мовні характеристики, 

порівняно слабшими є екстралінгвістичні фактори впливу, хоча й їхній 

показник сили не можна зводити до нуля. 

Серед власне мовних факторів, що впливають на вибір вокативного типу 

апелятива, вистує беззаперечно структурна ознака поширеності / 

непоширеності звертання, що є цілком зрозумілим, адже чим ширша 

структура апелятива (велика кількість компонентів), тим більша вірогідність 

його вираження номінативною формою. Кличний відмінок як провідний 

граматичний засіб вираження апеляції є характерною ознакою тільки 

іменників, а тому непоширений апелятив має більшу вірогідність зберегти 

норму сучасної української норми. Ця вірогідність помітно слабшає щодо 

апелятивів поширеного типу, до структури яких найчастіше входять 

займенники й прикметники, граматична природа яких не передбачає наявності 

вокативної форми, а отже, вони активно впливають на свідомість носія мови й 

спичиняють вираження апеляції виключно номінативними засобами. 

Із власне нами зафіксованих тенденцій щодо тяжіння певних іменників 

при вираженні апеляції до номінатива слід назвати такі: 

- русифікована форма апелятива, що не сприяє творенню вокатива: 

куколка, пацан, казьол, дєд, дєвушка, дамочка; 

- у деяких апелятивів домінує ідентифікаційна функція, яка провокує 

граматичну варіативність вокатив / номінативна форма. Так, апелятиви 

військової сфери тяжіють до щонайчіткішої номінації актантів 

комунікативної ситуації: старшина, охорона, піхота, товаріщь командір, 

лейтенант. У мовній свідомості носіїв мови грубі апелятиви тяжіють до 

номінативної форми, оскільки в них домінує кваліфікативна функція, –  у 
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комунікативній ситуації лайки перевага надається формі називного відмінка 

– ідіот, баран, сука, задрипанка, дурепа, недоумок, гад. Звертання в таких 

висловлюваннях виявляє синкретизм з номінативним реченням; 

- ідентифікаційна та кваліфікативна  функції посилюються за рахунок 

розширення структури: що ширшим за формою вираження є апелятив, то 

більшу валентність мають іменники, виражені формою називного відмінка: 

мала сучка, продажна шкура, кудлатий дурень. Також причини вираження 

поширених апелятивів формою називного відмінка можуть пояснуватися 

граматичною асиміляцією з номінативними означеннями. 

Щодо позамовних факторів, то беззаперечним лідером виступає ознака 

територіальності, що виявляється у більшому поширенні нормативних 

апелятивних форм на півночі, в центрі, та на заході країни, й помітною їх 

нівеляцією на сході; на заході відзначаємо значний вплив діалектів. 
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3.2. Функціональний вияв нормативності вживання апелятивів у 

діалогічному мовленні мережі Інтернет 

 

Явище Інтернет-дискурсу з кожним роком набирає популярності серед 

наукових досліджень. Це і не дивно, адже якщо порівняти способи 

спілкування та передачі інформації кінця ХХ і початку ХХІ століть, то вони 

зазнали кардинальних змін. Суспільство ХХІ століття неможливо уявити без 

Інтернету. Цей феномен настільки активно інкорпорований в сучасне життя, 

що безперечним є факт активного розвитку особливого середовища мовної 

комунікації – Інтернету, що стало абсолютно новим явищем для лінгвістики. 

В силу своєї новизни, значної кількості матеріалу та його якісного розмаїття, 

Інтернет стає об’єктом досліджень у різних напрямах мовознавчої науки.  

Студії Інтернет-дискурсу в лінгвістичному аспекті лише розпочато 

(належить додати, що багатьом таким працям властивий міждисциплінарний 

характер).  

Для лінгвістів Інтернет – особливе комунікативне середовище, у якому 

успішно співіснують усний і писемний варіанти мови з різною жанрово-

стилістичною спрямованістю. Мовним особливостям комунікації в Інтернеті 

присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Так, 

вітчизняні лінгвісти (Ф. Бацевич [14], Я. Вжещ [33]) вивчають та описують 

специфіку Інтернет-дискурсу та особливості мови Інтернет-комунікації 

загалом; у дисертаційному дослідженні Г. Ходоренко [189] та наукових 

розвідках С. Зайцевої [60], О. Блєднової [20] увагу зосереджено на окремих 

аспектах: розглянуто структурно-змістові та функціонально-технічні 

характеристики всесвітньої мережі, семантичні особливості та функціональні 

характеристики онімів на матеріалі російськомовного Інтернет-простору.  

Щодо україномовного Інтернету науковці здебільшого цікавляться 

проблемами комп’ютерного сленгу, мовленням окремих соціальних, зокрема 

молодіжних груп, представлених у мережі; з-поміж інших ставляться завдання 
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щодо виявлення специфіки лексико-семантичних ознак досліджуваної 

лексики. Активно здійснюється аналіз гендерних особливостей мовлення 

[219]. Комплексний підхід до вивчення позамовних та внутрішньоструктурних 

процесів у мові Інтернету здійснено в монографії С. Чемеркіна [192]. 

 З погляду філологічного, завдяки децентралізованості Інтернету, 

відсутності цензури, можливості висловити свою думку на безмежну 

аудиторію Інтернет здобуває характеристику поля найменшої текстуальної 

уніфікації та найбільшого словесного «демократизму».  

Учені все частіше говорять про виникнення «нової, мережевої, форми 

мови» [183]; деякі науковці цю нову мову називають третьою формою 

мовлення поряд з усною й писемною, що засвідчує появу віртуальної мовної 

особистості [212]. Для позначення цієї форми мови в англомовній науковій 

парадигмі використовують терміни е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, 

netspeak, weblish [212, c. 165]. І хоча мова Інтернету не є природним 

мовленням у повному розумінні цього поняття, адже у мережі спонтанна 

розмовна усна мова неминуче повинна бути зафіксована в письмовій (а 

точніше, у друкованій) формі, але остання є, по суті, її письмовою 

розшифровкою. Отже, всі мовні та мовленнєві помилки також фіксуються на 

письмі. Формула «особистість = текст», або «особистість = мова», стає в 

Інтернеті аксіомою, віртуальна особистість реалізує свій певний стиль життя 

в стилі вживання мови. 

Для характеристики явища апелятива в сучасному українському 

віртуальному мовленні було використано метод суцільного відбору 

апелятивних висловлювань з коментарів соціальних мереж «ВКонтакте» та 

«Facebook».  

Усі описані нами тенденції та фактичний матеріал розмовного 

дискурсу, зібраний на основі Інтернет чатів (загальний обсяг – 700 

мікроконтекстів з апелятивним ядром), забезпечують валідність висновків, 

які будуть представлені у цьому розділі,  що підтверджуються даними 

http://ua-referat.com/%D0%A3%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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вірогідності обсягу вибірки, яку обчислюємо згідно з формулою:  = 
1,96

√m
 →  

= 
1,96

√700
 →  = 0,074. Необхідній обсяг вибірки за розрахованої нами відносної 

похибки становить 700 одиниць. Як бачимо, наша вибірка налічує 700 

мікроконтекстів, що забезпечує достовірність висновків щодо розмовного 

дискурсу мережі Інтернет. 

Інтернетизація світу, а особливо України, продовжується стрімкими 

темпами. У світі, де все менше часу залишається на спілкування, найлегшим 

видається спосіб знайти когось за своїми особистими уподобаннями або 

інтересами: у випадку «ВКонтакте» – «сконтактуватись» з усіма знайомими, 

яких знайдеш на сайті, а також знайомими знайомих, і так далі; «Facebook» – 

«книга облич» також дозволяє пошук нових знайомих, проте їх коло є значно 

ширшим та мультикультурним. 

Головна складність вивчення структури Інтернет-дискурсу полягає у 

його неоднорідності, комплексному характері, що дає можливість вести мову 

про «інтердискурсність», тобто про можливість одночасної належності 

текстуальної форми до різних дискурсів та їх взаємозв’язку. Таким чином, 

виникає необхідність говорити про глобальні елементи в Інтернет-дискурсі, 

що дозволяють характеризувати його як окреме цілісне явище, і про 

поодинокі елементи, що запозичуються до його структури з інших видів 

дискурсу. Макроодиницею дослідження Інтернет-дискурсу потрібно вважати 

сайт (у нашому випадку: http://vk.com та https://www.facebook.com). Єдність 

сайта як дискурсивної одиниці забезпечується наявністю адресанта (людини 

або компанії, що веде цей сайт), адресата (аудиторія, для якої на сайті 

розміщується інформація), типовим змістом, що відповідає призначенню 

сайта, спільною метою, заради якої створювався цей сайт.  

Соціальна мережа – структура, що базується на людських зв’язках або 

ж взаємних інтересах. В якості Інтернет-сервісу соцмережа може 

розглядатися як платформа, за допомогою якої люди мають змогу 

здійснювати зв’язок між собою та групування за специфічними інтересами. 

http://vk.com/
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Завдання такого сайту полягає у тому, щоб забезпечити користувачів усіма 

можливими шляхами для взаємодії один з одним – відео, чати, зображення, 

музика, блоги, групи та інше. Загалом Україна займає 9-те місце у Європі за 

обсягом Інтернет-аудиторії. Сьогодні популярними виключно українськими 

соціальними мережами виступають: Folk – мережа для неформального 

спілкування, Connect.ua – молодіжна соціальна мережа, Profeo – ділова 

соціальна мережа для професіоналів, Українські науковці у світі – соціальна 

мережа для науковців, Ukrainci.org – неполітична блого-соціальна мережа 

«Ми-Українці!». Активно долучаються українці й до російських проектів, як 

наприклад, «ВКонтакте» (жарг. Контакт) – соціальна мережа, яка розпочала 

роботу у 2006 році та сервісу «Facebook», що працює з 2004 року.  

Обрані соціальні мережі надають зареєстрованим користувачам такі 

можливості: пошук інших зареєстрованих користувачів сайту за іменем, 

прізвищем, датою народження, містом, школою (і роком випуску), вишем 

(факультетом і роком випуску) і місцем роботи; додавання друзів; перегляд 

інформації (якщо вона не визначена власником як приватна, будь-який 

користувач може її переглядати); обмін повідомленнями (особисті або 

відкриті для загального доступу; повідомлення можуть бути текстовими, 

графічними або «графіті» – намальованими користувачами прямо на сайті, а 

також фотографії, аудіофайли і відеоролики); написання заміток, що можна 

умовно назвати блогом користувача; створення нових та вступ до вже 

наявних груп (усередині групи спілкування схоже на форум: можна 

створювати свої теми і додавати коментарі); організація зустрічей і 

запрошення друзів до участі; доступ до новин. 

Отже, поняття соціальної мережі об’єднує в собі такі поодинокі 

елементи Інтернет-дискурсу, як блог («мережевий журнал чи щоденник 

подій» – веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення чи 

мультимедіа, що регулярно додаються), чат (синхронний та асинхронний  

мережевий засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Connect.ua
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Profeo&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96_%D1%83_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%22
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrainci.org&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
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користувачами Інтернету в режимі реального часу), форум (Інтернет-ресурс, 

популярний вид тематичного спілкування в Інтернеті). 

Слід виокремити низку особливостей, характерних для ведення діалогу 

в соціальній мережі в цілому, що, безперечно, впливає й на вибір апелятивів.  

Креолізованість. Ця ознака передбачає, що в текстах, які представлено 

в електронному вигляді, використовуються не лише мовні, а й паралінгвальні 

засоби, наприклад, малюнок, фотографія, а також застосовуються різні 

шрифти, кольори, графічні символи.  

Наявність особливих «Інтернет-маркерів» – емотиконів та інших 

способів графічної передачі значення в мережі. Такі маркери відіграють 

важливу роль під час сприйняття повідомлення, оскільки компенсують 

гіперкомпресію тексту, властиву «усності» писемного тексту в Інтернеті. 

Утрудненість емоційного компонента спілкування і в той же час стійке 

прагнення до емоційного наповнення тексту виражаються у графічних 

засобах передачі емоцій – емотиконах, що посідають особливе місце серед 

способів графічного оформлення висловлювання: Вов, вона нас попустила (((  

«Усність» мовлення позначена в Інтернет-спілкуванні за допомогою 

низки способів графічного оформлення, як-от: множення літер, використання 

великих літер для передавання інтенсивних емоцій (найчастіше крику, за 

етикетом): Александра, НУ ТРИМАЙ!!; орфографічне («фонетичний» запис), 

графічне та пунктуаційне «спрощення» (поряд з іншими доволі помітними 

виявами послаблення мовної норми, кодифікованої офіційної орфографії 

[27]): швидше вимучена, олеся :). У подальшому викладі дотримуємося 

орфографії джерела. 

Анонімність. Незважаючи на те, що переважна більшість користувачів 

соціальних мереж реєструється під реальними іменами, надає деякі анкетні 

дані й розміщує власні фотографії, – все ж це є недостатнім для реального й 

адекватного сприйняття особистості. Крім того, важливим є факт 

приховування чи надання хибних відомостей. Усе це слугує підґрунтям для 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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ще однієї важливої риси – розкутість, ненормативність і навіть 

безвідповідальність учасників спілкування. Це пов’язано з тим, що реальне 

життя передбачає велику кількість як індивідуальних (манери 

співрозмовника, стиль поведінки та його зовнішність тощо), так і соціальних 

(різниця у віці, соціальному статусі, інтересах, політичні й національні 

упередження та ін.) обмежень у комунікації [189, с. 20–21]. Й насамкінець 

існують норми поведінки, що регламентують усі сфери життя людини [189, 

с. 22]. При спілкуванні в соціальній мережі спостерігається абсолютно інша 

ситуація: «долучаючись до віртуального соціуму, людина вільна створити 

себе саму; виліпити себе такою, якою захоче» [189, с. 23]. Усе це проте не 

спричинює характеристики явища соціальної мережі, як аморального, адже з 

часом у ній, як і в реальному соціумі, формуються певні правила поведінки, 

які називаються – «Нетикет», тобто мережевий етикет.  

Добровільність і бажаність контактів. Прикметною для нашого 

дослідження є також така особливість, як наявність у соціальній мережі кола 

друзів (доступ до приватної інформації й відповідно обмеження можливостей 

перегляду інформації інших користувачів). Користувач добровільно йде на 

контакт чи ухиляється від нього або перериває його у будь-який момент. 

Джерельна база дослідження формувалась відповідно до зазначених 

вище ознак.  

Вихідною точкою дослідження послугували профільні сторінки 

дисертанта (http://vk.com/id70836139 та https://www.facebook.com/inna.boiko. 

7), до цього матеріалу було додано коло друзів – цей матеріал іменуватимемо 

мікро-блогами. Розширення кола дослідження відбулося завдяки залученню 

матеріалу, репрезентованого у групах, зареєстрованих у цій соціальній 

мережі та учасником яких є автор. Для аналізу були вибрані україномовні 

користувачі, сторінки та групи.  

Аналіз зібраного матеріалу дав можливість виділити 4 основні групи 

апелятивів за мовною ознакою: власне українські звертання, російські 

http://vk.com/id70836139
https://www.facebook.com/inna.boiko
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апелятиви, іншомовні апелятиви, звертання-лінки. Підкреслимо, що всі вони 

є елементами українських висловлювань: 

 

  

Діаграма 3.2.1 

 

Саме такий поділ апелятивів розмовного дискурсу Інтернет-комунікації 

є досить важливим для нашого дослідження. Безперечним позитивним 

фактом виступає перевага власне українського типу звертань у свідомості 

носіїв мови, про що свідчать показники Діаграми 3.2.1. Проте, перш ніж 

переходити до аналізу апелятивів за лексико-семантичним типом, дамо 

коротку характеристику апелятивам типу лінки та іншомовного походження, 

адже їх наявність у вибірці та власне характер їх природи помітно 

впливатиме на статистичні підрахунки, розуміння чого й маємо враховувати.  

Групу звертань-лінків (англ. link «посилання») повністю становлять 

власні імена: Алена, дуже класно; Мар’яна, Наташа яскравий приклад 

поєднання розуму і краси); Оксана, здається, я востаннє з тобою говорила 

на твій ДН; Александр, cлідкуйте за новинами!; Юлія, не знаю куди писати, 

напишу сюди; Оришка, які пропозиції? (кількісний показник: 25,1%, 168 

випадків фіксації). Власне, звертання такого типу не мають виняткової 

природи, вони радше пов’язані з такою ознакою мови Інтернету як її 

систематизованість, математичний характер. Над завданням коректного 

функціонування соціальної мережі працює ряд програмістів, не є винятком і 
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питання мови. Користувач мережі має можливість не просто відповісти на 

задану тему чи тезу іншого користувача, а й дати коментар чи безпосередню 

відповідь іншому користувачеві, скориставшись функцією «Відповісти» 

(знаходиться під тезами учасників діалогу). Апелятив буде заданий 

автоматично, саме тому його характеризують такі мовні риси: вираження 

початковою номінативною формою, мова звертання й його графічна передача 

відповідає мові власника сторінки (Юлія, олеся, Khrystyna Lykashchuk). 

Особливістю звертань цього типу є те, що вони виділяються у мережі ще й 

візуально – інший колір, порівняно з основним текстом висловлювання, 

підкреслення тощо. 

Особливістю використання апелятивів у соціальних мережах є також 

вплив інших мов, що виявляється в наслідуванні словозмінних зразків та 

моделей. Довгий час українські апелятиви (виражені як власними назвами, 

так і загальними) існували в контексті російського мовлення, зазнавши 

відповідного впливу (кількісний показник: 13,45%). Частотним зафіксованим 

явищем є: 1) звертання на усічену форму імені, що відповідає тенденціям 

сучасної російської мови – новий російський вокатив: Оль, давай 

сфоткаємось?; Дякую Маш!; Вов, вона нас попустила…((((; Сашуль, глянь, 

які куртуазні погляди ))); Ксю (від Оксана), ти стала рудою !?; 2) повні 

власні імена чи їх фамільярні варіанти, виражені формою називного відмінка: 

Дякую Маша!; Маріна, ця яхта чекає на тебе в Парижі); 3) зменшувально-

пестлива форма імені у формі номінатива: Ксюня (від Оксана), вітаю з 

народженням доні) нехай росте здоровою і щасливою, щоб у батьків 

світилися очі від щастя(даруй за тавтологію); Галочка, ти стаєш схожа на 

колібрі); 4) «стьобовість» (іронізування, кепкування) [див. визначення: 22],  

зафіксована у формі цитації та макаронізмів: філолог без 

літературознавства? Ви в свойом умє, товаріщі? Це чай без чаю!!!, О, 

каллєга! Вiтаю Вас у нашому клубi) Виглядаєте неперевершено та офігенно 

щасливими); Ну це ти сильно, Женщіна; дякую, дарагая); о нєт, 
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дарагой…хочеш сказати, що не граєш…; адмін-котік, а ти це з фінською 

серйозно? як ти її вчиш?; Олена, о дорогая, Вам не видається дивним, що Ви 

давно заблокували від мене свою сторінку, а старина Йаровий – ні? 

Сьогодні на українську мову активно впливають й інші європейські 

мови, зокрема англійська. Західна культура розповсюджується через 

кінематограф, засоби масової інформації, літературу, Інтернет, що, без 

сумніву, впливає на мовну свідомість українців. Так, семантичне поле 

іншомовних звертань представлене власними іменами стилізованими під 

європейські мови (кількісний показник: 1,8%): Макс, Ти палицю перегинаєш з 

добором лексики ...; Алекс, сонце, ти робиш дивовижні речі!!! цьооом; 

Наталі, він пише дуже красиву музику.  

На основі зафіксованих мікрокентекстів з апелятивним ядром у 

домінальній групі українських апелятивів (59,64%) складають підгрупи – 

власні назви, загальні назви, а також номінації змішаного типу (утворенні 

шляхом комбінації власної та загальної назви).  

З Діаграми 3.2.2 видно, що зафіксований кількісний показник власних 

назв домінує, загальні назви посідають друге місце, тимчасом як апелятиви 

змішаного типу представлені не надто широко.  

 

 

 

Діаграма 3.2.2 

Зупинимося на аналізі кожної з підгруп окремо.  
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Власні назви (див. Діаграма 3.2.3). У розмовному дискурсі Інтернету 

ця підгрупа представлена найбільш розмаїто, а опрацьований матеріал дає 

можливість виділити в структурі зазначеної типології декілька семантичних 

полів. 

 

 

Діаграма 3.2.3 

 

Система власних назв представлена такими формами: паспортне ім’я – 

форма з найвищим показником вживання (кількісний показник: 47,7%) – 

Олександре, Василино, Оксано, Світлано, Мар’яно, Тетяно, Вікторе, 

Володимире, Сергію, Олесю тощо; коротке ім’я – (кількісний показник: 20,6%) 

– Лесю, Олено, Олю, Юлю тощо; зменшувально-пестливе (меліоративне) ім’я – 

значна кількість зібраного матеріалу демонструє тяжіння до зменшувально-

пестливих форм імені (кількісний показник: 20%) – Маринко, Надійко, 

Наталочко, Оксаночко, Оксанко, Тетянко, Лідочко, Назарчику, Ольчику тощо; 

згрубіле ім’я – (кількісний показник: 2,58%,) – Олесько, дякую! Кортить уже 

читати, а й справді ніяк; Наташка, бомба!!!; Лєнка, ти супер! Вітаю! 

 Діалогічне мовлення соціальної мережі також засвідчує наявність 

звертань на ім’я та по батькові (кількісний показник: 3,23%) – Олександре 

Степановичу, Оксано Миколаївно, Дмитро Валерійович; на ім’я та прізвище 
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(кількісний показник: 1,90%) – Олеся Мудрак-Ковалівна, Oleg Losikhin, 

Alexandr Bronzoff; на прізвище (кількісний показник: 0,65%) – Максименко! 

Десь була – і навіть не покликала!  

Прикметно, що аналізований матеріал не засвідчує апелятивів, 

виражених прізвищем, ім’ям та по батькові; це можна пояснити як дією 

закону економії мовних засобів, так і не надто офіційним контекстом 

розгортання комунікативної ситуації в цілому.  

Зібраний матеріал засвідчує наявність номінацій на ім’я з додатковим 

елементом типу пане / пані та етикетними атрибутивами у препозиції до ядра 

апелятива типу дорогий / дорога, любий / люба (кількісний показник: 5%) – 

Пані Оксано, Пане Василю, дорога Вікторіє, люба Лесю, Ой, пані 

Оксаночко!!! Респект!!!; Це – на краще пані Мілочко))); Так, пані Людочко, 

дорога, це Ви як скульптор з багаторічним стажем, з глибиною відчуття 

робіт, говорите. Прикметно, що етикетне пане/пані стимулює вживання 

ідентифікаційного  імені у кличному відмінку. 

Проаналізувавши групу апелятивів власних назв, подамо статистичні 

спостереження і висновки щодо гіпотез, висунутих у Підрозділі 1.3. 

Як засвідчує Діаграма 3.2.4, відмінковий показник апелятивів 

розмовного дискурсу мережі Інтернет виявляє значно більшу нестабільність. 

Зібраний матеріал засвідчує хитання у формах між кличним та називним 

відмінками: як приклад візьмемо ім’я Мар’яна – Мар’яно, Мар’янко, Марічко, 

Мар’яна / Мар’яська / Мар’ясік (під впливом російської мови), Мар’яна (як 

лінк). Не завжди дотримується норма й у звертаннях на ім’я по батькові. 

Поряд із граматично правильними звертаннями зафіксовано форму Дмитро 

Валерійович. Разом з тим вдалося установити тенденції у функціонуванні 

іменних апелятивів. Чітке домінування саме кличного відмінка характерне для 

наступних лексико-семантичних груп, виражених власними назвами: прізвища 

– 100%; імена та по батькові – 80% та зменшувально-пестливі імена – 52%. 

Інші группи потребують детальніших пояснень.  
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Діаграма 3.2.4 

 

Підгрупа коротких імен має такі показники: для 31% засвідчено 

відмінковий показника вокатива, для 44% – номінатива, для 25% – нового 

російського вокатива. 

Не враховуємо підгрупи, що за своєю природою є лінками, а відповідно 

виражені тільки номінативом: імена та прізвища – 100%; паспортні імена – 

66% (34% все ж представлені вокативом при безпосередній, а не заданій 

програмою, комунікації). Апелятиви-імена іншомовного походження також 

представлені номінативом, що зумовлено прагненням зберегти шарм 

іноземності. Функціонально вони не виходять за межі кодифікації. 

У підгрупі згрубілих імен відмінковий показник вокатива – 25%. 

Домінування номінатива можна пояснити наявністю значної кількості лінків 

та іншомовних апелятивів, а також робимо припущення, що саме номінатив у 

свідомості носіїв мови може відповідати функціонально-цільовому 

призначенню апелятивів такого підтипу (домінує кваліфікативна функція).  

Апелятивні одиниці таких підтипів: прізвище, ім’я та по батькові; 

прізвисько; по батькові – взагалі не були зафіксовані нами або зустрічаються 
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спорадично, що дозволяє припустити намагання не вдаватися до полярно 

протилежних крайнощів – занадто офіційна чи фамільярна тональність 

спілкування. Це також пояснюється нами такою тенденцією: сучасна 

українська молодь, адже ведучи мови про Інтернет комунікацію, ми 

говоримо переважно про людей молодого віку, – це вже нова українська 

молодь, тому зразки попереднього покоління втрачають свою актуальність. 

Тому й немає апеляцій на виключно по батькові – має ознаку селянськості й 

робітничого класу, на ім’я та по батькові – має яскраву ознаку радянськості. 

Активно простежуються також тенденції наслідування іноземних 

варіантів звертання й відвертий «стьоб» над російськомовними зразками. 

Загальні назви (див. Діаграма 3.2.2 та Діаграма 3.2.5). У розмовному 

дискурсі мережі Інтернет нами були зафіксовані такі лексико-семантичні 

підгрупи:  

 

 

Діаграма 3.2.5 

 

Здійснимо аналіз за принципом спадання частотності вживання. 

Найбільш частотними для мовлення мережі Інтернет виявились інтимні 

апелятиви (кількісний показник: 34%). Їх інтимність, як і в художньому 

дискурсі, забезпечується переносним вживанням в апелятивній функції 
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загальних назв демографічного та субординативного типів, назв солодощів, 

зоонімів, космонімів, соматизмів: Мадонна, з днем народження, Королево! 

55 сьогодні, кругленька дата! =)); Малюк, вітаю вас!!!; малеча, вони 

здається більші за тебе)))); О рахат-лукум мого серця, ти, як завжди, 

неперевершено виглядаєш :*; Кролику, ти такий імпозантний…; Сонечко 

моє, ти прекрасна!!!!!!!!!! ; дякую, сонце! При зустрічі - розповіммммм)) ; 

Сонечко! Вітаю з днем народження!; Не то читаєш, моє серце :_))). 

Активно послуговуються користувачі мережі характеризуючими 

апелятивами, вираженими ад’єктонімами. Їх основна роль полягає у 

вираженні  пестливого суб’єктивного авторського ставлення, зменшенні 

відстані між адресантом та адресатом, створюючи ефект спілкування між 

близькими людьми [174]: дякую, мала); Не то пишеш, люба моя)))); ні-ні, 

люба, на дошках я і у домовині належусь; Кохана, з Днем народження! У 

таких висловлюваннях актуалізується кваліфікативна функція апелятива. 

Особливістю цього типу номінацій є те, що вони можуть бути як 

загальномовними, так і яскраво авторськими. Звернемо також увагу на прояв 

особливості, зафіксованої при укладанні вибірки, – вплив на сучасну 

українську сферу апеляції російської мови: дякую, дарагая; о нєт, 

дарагой…хочеш сказати, що не граєш… З наведених прикладів бачимо, що 

такого типу звертання мають радше цитатний ігровий характер.  

Апелятиви до адресатів як членів соціуму складають 26% вибірки, 

зорієнтовані здебільшого на загал: Друзі!; дорогі друзі і колеги!; Українці, 

приєднуйтесь; дякую, красуні!!!!!!!!!!; Шановні друзі; Доброго дня шановні 

учасники групи; ви б, шановна, почастіше відвідували б ті заходи, на які я 

вас запрошую ;); Шановні, спочатку досягніть хоч сотої частини успіху цієї 

Людини, а потім «аналізуйте»!; шановні бажаючі, нє унивайтє! 

Апелятивність за вторинними родинними номінаціями сладає 10% 

вибірки: Йде бабця: «Ой, синочок, не ругайся, хоч поки я пройду!»; А він ій: 
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«Ідіть, бабо! ТІЛЬКИ СКОРІШЕ!»)))) Це не анекдот, а бачене мною...; такі 

так, доць! 

Незначне місце займають фамільярні звертання – 6%:  

– Отож, старі, хоч я, буває, і набридаю повчаннями, хоч я для вас, 

очевидно, з іншої історії (і хронологічно, і сюжетно)))). 

Демографічний тип апелятив складає 3,76% вибірки: – ойойой!!! Дівки, 

кльово, парижаночки))); Чуєте, ви, хлопці, досить вганяти мене в 

інтелектуально-новітньо-технолгічну паніку своїм лексоконом!; дівчата, як 

і чим вона може вам подобатись?; Дівчатка, у вас хоч найменше уявлення 

хоча б про сценмову є?; Малюк, вітаю вас!!!; малеча, вони здається більші 

за тебе)))). Так само периферійно представлені субординативні одиниці 

(4%): – будь-ласка, професоре :); дякую, адмін, ти няшка! 

Отже, проаналізувавши групу апелятивів загальних назв, подамо 

статистичні спостереження і висновки щодо гіпотез, висунутих у 

Підрозділі 1.3. 

Як бачимо, виділені  групи не  вповні коригують з групами, виділеними 

на матеріалі художніх текстів: у Інтернет-комунікації суттєво переважають 

інтимні апелятиви, звертання за соціальною  ознакою, натомість, суттєво 

менше номінацій демографічного та субординативного типу, за родинним 

принципом, що зумовлено умовами спілкування в Інтернеті. 

Прослідкуємо розподіл форм апелятивів. виражених загальними 

назвами, і подамо статистичні спостереження та висновки щодо гіпотез, 

висунутих у Підрозділі 1.3. 

Як засвідчує Діаграма 3.2.6, для апелятивів, виражених загальними 

назвами, характерні такі тенденції: фамільярні звертання репрезентовано 

виключно вокативом у омонімічній до номінатива  формі – 100%; подібною є 

ситуація і з апелятивами, що маркують учасників комунікативної ситуації як 

членів соціуму – 92%; серед відмінкових показників апелятивів 

демографічного типу також домінує вокатив у омонімічній до номінатива  
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формі – 60%; апелятиви субординативнго типу мають відмінковий показник 

50/50, проте незначна кількість їх фіксації не дозволяє робити однозначний 

висновок; інтимні апелятиви представлені здебільшого вокативом у 

омонімічній до номінатива  формі  – 59%, проте показник вокативної форми 

досить високий – 18%; у колі апелятивів за вторинною родинною номінацією 

вокатив у омонімічній до номінатива  формі складає 40%, проте також 

зауважимо, що активністю відзначається й  форма вокатива 20%, також це 

єдина підгрупа апелятивів-загальних назв, яка відзначається вживанням так 

званого нового російського вокатива – 20%. 

 
 

Діаграма 3.2.6 

 

Як підсумок, положення гіпотези І, яке припускає утвердження вокатива 

як основного виразника апеляції в сучасному розмовному дискурсі,  в цілому 

вважаємо підтвердженим. Адже, незважаючи на те, що на сучасному етапі 

помітними залишаються явища впливу деяких європейських та російської мов, 

що виявляється в імітації словозмінних і словотвірних зразків та моделей, а 

також наявність особливого типу звертань-лінків, природа яких є радше 

логіко-математичною (як вони вплинуть на систему апелятивності – покаже 

час), все ж серед власне українських апелятивів 54,7% виражені 
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функціонально коректною граматичною формою – кличним відмінком, що 

своєю чергою засвідчує утвердження кличного відмінка, як основного 

виразника звертання в українській мові та в мовній свідомості її носіїв. 

Медодика кореляційного аналізу (розрахункова формула представлена 

в Підрозділі 1.3) підтверджує, що апелятив як явище не функціонує в 

дискурсі ізолювано від інших ознак, як внутрішньомовних, так і позамовних 

характеристик. 

Щодо власне мовних ознак, то апелятивна сфера сучасного розмовного  

дискурсу виявляє таку інтенсивність залежності (див. Діаграма 3.2.7). 

 

 

Діаграма 3.2.7 

 

Структурна ознака апелятива, а саме його поширеність чи 

непоширеність, впливає на відмінковий показник на 69% (величина за 

шкалою Чеддока – 0,686), а отже, можемо стверджувати, що кореляція 

вказаного типу відзначається середньою інтенсивністю. 

Ознака позиції апелятива в реченні визначається нами як 

трикомпонентна при розрахунках (початкова – серединна – кінцева). Її вплив 

на відмінковий показник становить лише 55% (величина за шкалою Чеддока 

– 0,555), а отже, можемо стверджувати, що кореляція вказаного типу також 

відзначається середньою інтенсивністю. 
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Ознака ситуативного контексту цілого висловлювання також була 

визначена нами як трикомпонентна при розрахунках (гонорифічна – 

серединна нейтрально-дружня – фамільярна). Її вплив на відмінковий 

показник є не над то високим і становить 33% (величина за шкалою Чеддока 

– 0,328), а отже, можемо стверджувати, що кореляція вказаного типу 

відзначається низькою інтенсивністю. 

Якщо ж вести мову про екстралінгвістичні ознаки, то апелятивна сфера 

сучасного розмовного дискурсу мережі Інтернет виявляє таку інтенсивність 

залежності (див. Діаграма 3.2.8). 

 

 

Діаграма 3.2.8 

 

Гендерна ознака автора також була визначена нами як двокомпонентна 

при розрахунках (чоловік – жінка). Її вплив на відмінковий показник є досить 

високим і становить 64% (величина за шкалою Чеддока – 0,638), а отже, 

можемо визначити цей тип кореляції як середньо інтенсивний. 

Підкреслимо, що феномен апелятива в комунікації мережі Інтернет – 

справжній полігон для дослідження природної мови, адже Інтернет, як 

територія спілкування між комунікантами у письмовій формі, утворює новий 

спосіб комунікації, яка за зовнішніми ознаками нагадує усний різновид 

розмовного стилю. 
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3.3. Вплив комунікативної ситуації на спосіб апеляції: результати 

лінгвістичного опитування 

 

Процес комунікації постійно ставить перед мовцями завдання вибору 

тих чи інших засобів апелятивності. При аналізі було встановлено 

варіативність, непослідовність тощо. Оскільки матеріали  художньої 

літератури і розмовного дискурсу мережі Інтернет дозволяли дослідити лише 

кілька параметрів апелятивної ситуаціі, вплив ознаки ситуативного контексту 

був лише окреслений. Вибір звертань зумовлений не лише власне 

комунікативною прагматикою та бажанням урізноманітнити мовлення, але й 

мовною рефлексією – як усвідомлюють мовці форми апелятивності. Слід 

брати до уваги також різновекторну культурну спрямованість окремих її 

представників, що обумовлено тривалою бездержавністю та входженням 

України до складу різних держав. Саме це, на нашу думку, позначилося не 

лише на способі апеляції в офіційній комунікативній ситуації до особи, про 

яку мовець знає не надто багато, а й до близького адресата за умов 

нейтрально-дружнього чи навіть фамільярного контексту спілкування. Для 

обох заданих комунікативних ситуацій характерною ознакою виступає 

можливість вибору, що постає перед носієм мови, за умови фіксованих 

параметрів комунікативної ситуації та цілковитого її розуміння учасниками. 

Такі випадки малися на увазі у розробленій нами анкеті, де респондентам 

пропонувалося завдання двох типів: А) заданого вибору та Б) власно 

утворених доповнень (див. Додаток Б). 

За спостереженнями М. Скаба [152, с. 179], східні слов’яни надають 

перевагу вибору апелятивів-власних назв та їх сполучень, а 

західнослов’янська та загалом західноєвропейська традиції більше 

схиляються до вибору іменників загальних назв. 

Ми залучили експериментальний компонент до нашого дослідження з 

метою встановити найзагальніші тенденції динаміки української апелятивної 
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сфери, визначити кількісні та якісні параметри комунікативної поведінки 

сучасного українця під час добору способів та засобів апеляції.  

Було підтверджено ідею про те, що комуніканти при апеляції 

переважно вдаються до засобів, які відзначаються тривалою традицією 

побутування, проте не нехтують і сучасними загальнонаціональними 

тенденціями. 

Кількісний аналіз проводимо за допомогою спеціальних розрахункових 

формул, які наведено у Підрозділі 1.3. Для аналізу нами вивчено 75 анкет, 

заповнених респондентами віком від 14 до 60 років (надано 3859 відповідей); 

кількісні результати для зручності зіставлення та порівняння будемо 

вказувати у відсотках щодо загальної кількості отриманих відповідей. 

Якісний аналіз буде зосереджений на з’ясуванні таких питань: 

1) специфіка лексико-семантичного наповнення номінацій;  

2) закономірності граматичного оформлення обраних номінацій. 

Усі тенденції та фактичний матеріал розмовного дискурсу, що будуть 

описані нами, дають можливість дійти висновків, які будуть представлені у 

цьому розділі. Ці висновки підтверджуються даними вірогідності обсягу 

вибірки, яку обчислюємо згідно формули:  = 
1,96

√m
 →  = 

1,96

√75
 →  = 0,226. 

Необхідній обсяг вибірки за розрахованої нами відносної похибки складає 12 

одиниць. Як бачимо, наша вибірка налічує 75 анкет. Залишається визначити 

відсоток похибки, що притаманний власне нашому дослідженню; для цього 

обсяг зібраної вибірки

необхідний обсяг вибірки
 → 

75

12
 = 6,25; а отже, можемо стверджувати що отриманий 

показник у ході анкетування перевищує необхідний обсяг вибірки у 6 разів. 

Це дозволяє вважати результат вірогідним. 

Для теоретичної інтерпретації отриманих кількісних показників 

використано праці з проблем апеляції [158; 155; 182]. Слід відзначити, що 

велика кількість праць з цього питання [22; 100; 120; 134; 170] все ж 

присвячена здебільшого питанням мовного етикету та комунікативній 

поведінці українців.  
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А. Перевірка укоріненості форм вокатива у свідомості носіїв 

української мови здійснювалась на матеріалі результатів анкетного 

компонента заданого вибору. Компонент заданого вибору дозволяє не лише 

простежити загальну динаміку укорінення вокативної форми у сфері 

сучасного розмовного дискурсу, але і визначити преференції мовців у 

проблемних ланках кодифікації апелятивних форм.  

Респонденти мали обрати відповіді (була можливість обирати більше 

однієї) на питання Як ви звернетесь до людини?, а самі апелятивні номінації 

розподілені за такими ситуативними контекстами: офіційний, дружній, 

фамільярний. Так, було запропоновано три жіночі варіанти імені (Ганна 

Юріївна, Анастасія Петрівна, Марія Олексіївна) та три чоловічі (Іван 

Васильович, Ігор Іванович, Олег Романович). 

Дамо короткі характеристики та наведемо статистичні показники для 

груп жіночих та чоловічих імен окремо. Проте для початку звернемо увагу на 

спільні для них принципи та ознаки: респондентові для кожного заданого 

ситуативного контексту спілкування пропонувався можливий набір засобів 

апеляції, виражений як номінативом, так і вокативною формою. Так, для 

офіційної ситуації спілкування були представлені апелятиви дво- та 

трикомпонентної структури – ім’я та по батькові, пан / пані у поєднанні з 

ім’ям, гоноратив шановний / шановна з іменем та по батькові чи просто з 

іменем; для дружнього та фамільярного контекстів спілкування були обрані 

апелятиви однокомпонентної структури: для дружнього – паспортне ім’я та 

його коротка нейтральна форма, для фамільярного – імена з меліоративним 

чи згрубілим суфіксальним компонентом.  

Подамо статистичні спостереження і висновки щодо гіпотез, висунутих 

у Підрозділі 1.3.  

Як засвідчують діаграми 3.3.1 та 3.3.2 для більшості апелятивів 

виражених власними назвами характерне чітке домінування саме кличного 

відмінка. Оскільки під час експерименту до кожного з гендерних показників 
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було запропоновано по три імені для вибору вважаємо за необхідне 

оперувати поняттям частки відмінкового показника. 

Жіночі імена (див. Діаграма 3.3.1). При апеляції до жінок у різних 

ситуативних контекстах відповіді респондентів розподілилися наступним 

чином: 

 

 

Діаграма 3.3.1 

 

Аналіз статистичних показників вокатива: паспортні імена – 69%; 

короткі імена – 54,5%; зменшувально-пестливі імена – 66%; згрубілі імена – 

54%; імена та по батькові – 52,5%; зміншаного типу – 67%. 

Для більш повного усвідомлення заданої апелятивної ситуації 

продемонструємо розшифровані показники діаграми 3.3.1 (див. Додаток В). 

Чоловічі імена (див. Діаграма 3.3.2). При апеляції до чоловіків у різних 

ситуативних контекстах відповіді респондентів розподілилися таким чином: 
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Діаграма 3.3.2 

 

Аналіз статистичних показників вокатива: домінуванням відзначаються 

підгрупи паспортних імен – 57% та апелятивів зміншаного типу – 64%. 

Половинну позначку подолала підгрупа імен та по батькові – 50%. 

Лексико-семантичними підгрупами, які засвідчують поступання 

вокатива перед номінативом: зменшувально-пестливі імена – 36%; згрубілі 

імена – 33%; короткі імена – 26%. Всі варіанти заданих варіантів імен 

представлено у Додатку В. 

Результати експерименту дозволили прояснити спірні місця у  

кодифікації апелятивних форм імен Ігор й Олег: вокатив у формі Ігоре 

домінує над формою Ігорю (у відношнні 37 : 7), а Олеже – над Олегу (у 

відношнні  27 : 16). 
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Спираючись на середнє значення взятої до розгляду частини вибірки, 

вважаємо висунуту на початку гіпотезу про утвердження й домінування 

кличного відмінка як провідного виразника апеляції підтвердженою. 

Б. Не менш важливим є встановлення кореляційної залежності 

відмінкового показника не тільки від власне мовних характеристик, проте й 

від позамовних факторів: ситуативний контекст комунікації (гонорифічний, 

нейтрально-дружній, фамільярний), вікова характеристика адресата, ступінь 

знайомства, стосунки та соціальні зв’язки між комунікантами, вплив яких 

передбачено у експериментальних завданнях на доповнення. 

Основні тенденції сучасної апелятивної сфери українського розмовного 

дискурсу щодо лексичного наповнення і нормативності відмінкового 

показника, виявлені в ході експерименту покажемо у розрізі  комунікативних 

ситуацій апеляції. 

При встановленні кількісного показника вокатива враховано також 

форми омонімічні до номінатива, там де вони передбачені кодифікацією.  

Тенденції використання апелятивів у родинній сфері. Номінації 

родинного типу демонструють використання апелятивних одиниць у всіх 

зазначених ситуативних контекстах – гоноративному, нейтрально-дружньому 

та фамільярному. 

Відповіді на запитання Як Ви звертаєтесь до батьків? (див. Діаграми 

3.3.3 і 3.3.4) формувалися на основі принципу заданого вибору, в результаті 

якого було зафіксовано 208 одиниць. До вибору було запропоновано 18 

апелятивів із групи загальних назв. 

Як продемонстровано в діаграмі, відмінковий показник розподілився 

між номінаціями таким чином: для варіантів лексеми мати (вибір 

розподілявся між 6 номінаціями) за вокативом домінантна позиція – 56%, 

новий російський вокатив у сучасному розмовному дискурсі також помітно 

поширений – 25%, номінатив – 19%; 
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Діаграма 3.3.3 

 

для варіантів лексеми батько (вибір розподілявся між 12 номінаціями) 

вокатив подолав рубіж у 50%, новий російський вокатив знову ж таки 

відрізняється помітною розповсюдженістю – 25%, проте значно зростає й 

відсоток  номінативної форми – 25%. 

 

 

Діаграма 3.3.4 

 

Досить показовим видається явище впливу: так, у лексемі тат 

простежуємо вплив російської моделі апеляції з її яскравою відмінковою 

ознакою нового російського вокатива на питому українську лексику, 
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тимчасом як апелятив папо засвідчує вплив української моделі на питому 

російську лексику. 

Як власні додаткові варіанти респондентами були запропоновані 

наступні: ад’єктоніми – старий; номінації власне родинного типу (не були 

зазначені при переліку) – мати, тато, мамко, татко, матусенько, мамуся; 

номінації змішаного типу – моє мамусяточко, мій татулічка; апеляція на 

ім’я та по батькові – Віра Михайлівна.  

Відповіді ж на запитання Як Ви звертаєтесь до братів / сестер? дали 

можливість зафіксувати 92 апелятивні одиниці, які відносяться до групи 

Власних назв. Цей зріз видався нам важливим, оскільки респонднти були 

поставлені у ситуацію вільного вибору деривата і форми. Як 

продемонстровано у Діаграмі 3.3.5, відмінковий показник розподілився між 

номінаціями таким чином: 

 

 

Діаграма 3.3.5 

 

паспортні імена: Ірино, Наташа, Ігоре / Ігор, Тимофію – кількісний показник 

вокатива 42%; короткі імена: Олю, Борю, Лесю, Вітя, Альоша, Толь – 

кількісний показник вокатива 26%; зменшувально-пестливі імена: Яночко / 
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Янусю, Валюша, Андрійко, Дмитрику – кількісний показник вокатива: 50%; 

згрубілі імена: Анько, Вітьок, Дімка, Катюха – кількісний показник вокатива 

10%. 

Щодо власних додаткових варіантів респондентів, то вони засвідчують 

ті ж самі окреслені вище тенденції до переважання вокатива, проте в той же 

час українці послуговуються при апеляції й номінативними формами, та 

навіть більше – модифікують апелятиви за відмінковим зразком нового 

російського вокатива (Ань, Вань). Були зафіксовані наступні типи: номінації 

родинного типу – сестро, сестричко, сеструха, брате, брателло, братчику / 

братчик та виключно зрусифікований варіант – братік; ад’єктоніми – малий, 

мала, манюня, манюній; метафоризовані номінації – квіточко, котику, 

кицюню, горобець, сонечко, що є цілком усталеними узусною традицією, 

питомо українські апелятиви, граматично чи фонетично русифіковані 

структури – поцелуйчик, коть. 

Відповіді на запитання Як ви звертаєтесь до інших родичів? (див. 

Діаграму 3.3.6) дали такі  результати: 

 

 

Діаграма 3.3.6 
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При відповіді на це запитання респондентами для аналізу було надано 

140 апелятивних одиниць, які було згруповано у 7 лексико-семантичних 

підтипів, відмінковий показник між якими розподілився наступним чином: 

апелятиви власне родинного типу (кількісний показник вокатива: 66%) – дід / 

діду, бабо / бабусю / бабуню / бабушко / ба, дядько / дядьку / дядя / дядю / дядь 

/ дя, тітко / тьотя / тьотю / тьоть; звертання змішаного типу (кількісний 

показник вокатива: 50%) – тьоть Алло, тьотю Тань, тітко Даша, тьотя 

Марина; коротке ім’я (кількісний показник вокатива: 87,5%) – Валю, Сашо, 

Таню, Любо, Володю; меліоративне ім’я (кількісний показник вокатива: 100%) 

– Наталочко, Андрієчку, Оксанко, Ілоночко, Галиночко, Костику. 

Для спілкування в сімейному колі не характерними є звертання на ім’я 

та по батькові – Сергію Петровичу, Анно Георгієвно; не показовими у такому 

ситуативному контексті були також апеляції на ім’я – Катерино. Подібною є 

ситуація зі згрубілими іменами, які виявляли домінування номінатива – 

Ксюха. Така тенденція у підгрупі згрубілих імен фіксується нами не вперше, 

а тому можемо стверджувати, що у свідомості українців наразі закріпилося 

наступна кореляція: емотивно-експресивна конотація є сильним маркером 

кваліфікативності, що і  детермінує вибір номінативної форми.  

Тенденції у використанні апелятивів на означення членів соціуму. 

Для отримання кількісних результатів за даною лексико-семантичною 

підгрупою учасникам експерименту були запропоновані питання: Як ви 

звертаєтесь до вчителів?, Як ви звертаєтесь до співробітників?, Як ви 

звертаєтесь до однолітків? та Як ви звертаєтесь до незнайомих людей (на 

вулиці, в транспорті, в магазині)?, які мали трикомпонентну структуру.  

Як бачимо, два перші питання дозволяли також простежити тенденцію 

у номінаціях субординативного типу. Питання Як ви звертаєтесь до 

співробітників? дозволяло розподілити відповіді за іменами, прізвищами, 

прізвиськами, а два наступні (Як ви звертаєтесь до однолітків? та Як ви 

звертаєтесь до незнайомих людей (на вулиці, в транспорті, в магазині)?) – 
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варіативність апеляції до старших / рівних / молодших. Звичайно, що для 

респондентів-підлітків ситуація апеляції до співробітників не передбачалася. 

При відповіді на питання Як ви звертаєтесь до вчителів? підлітки 

переважно вказували, що вони звертаються до вчителів на ім’я та по батькові 

або з повагою, серед конкретних отриманих результатів засвідчено наступні: 

Лариса Анатоліївна / Ларисо Анатоліївно, Олена Григорівна, Тетяна 

Петрівна.  

Детальнішу інформацію було отримано в ході анкетування дорослих, 

перед якими стояло питання: Як ви звертаєтесь до співробітників? 

Розподіл показника вокатива у колі власних назв:  

- при апеляції на паспортне ім’я: до старшого адресата – 100% (Вікторіє, 

Олександре, Ольго, Тетяно); до рівного собі – 57% (Оксано, Андрію, Ірино, 

Сергію, Світлано, Ларисо), молодшого – 58% (Іване, Марино, Ігоре, Алло); 

 

 Діаграма 3.3.7 
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- при апеляції на коротке ім’я: до старшого адресата – 100% (Сашо, Машо), 

до рівного собі – 7% (Сашо, Вітю), молодшого – 13% (Таню, Дашо);  

- при апеляції на меліоративне ім’я: до старшого адресата – не зафіксовано, 

до рівного собі – зафіксовано лише 2 апелятиви, виражені формою називного 

відмінка (Сашко, Толік), молодшого – 46% (Вадику, Льончику, Сергійку, 

Марійко, Оксаночко, Андрійку), що цілком природно;  

- при апеляції на згрубіле ім’я: до старшого адресата такий варіант звертання 

не зафіксований (висока вірогідність виникнення конфлікту), до рівного собі 

– серед зафіксованих апелятивних одиниць 58% виражені номінативом 

(Льонька, Андрюха) та 42% – новим російським вокативом (Сань, Юрєц, 

Сєрж), така ж тенденція спостерігається і при апеляції до молодшого – 60% 

виражені номінативом (Саня, Толяся, Васька, Сашка, Сєрьога) та 40% – 

новим російським вокативом (Сань, Сєрж, Вітьок);  

- при апеляції на ім’я та по батькові: до старшого адресата – 50% (Олександре 

Борисовичу, Олегу Романовичу, Іване Васильовичу, Ольго Миколаївно), до 

рівного собі – 75% (Ігоре Анатолійовичу, Світлано Олексіївно), молодшого – 

100% (Алло Олексіївно, Галино Миколаївно);  

- при апеляції на по батькові: до старшого адресата – 35% (Валерійовичу, 

Івановичу, Анатолійовичу, Петровичу, Петрівно), до рівного собі – 50% 

(Сергійовичу, Вікторовичу), молодшого – не зафіксовано (тип апеляції 

нехарактерний для сучасної молоді, тому й не сприймається молодшим 

адресатом).  

У колі номінацій демографічного типу вокатив маркує звертання: до 

старшого адресата – 100% (хлопче, дівчино), до рівного собі – не зафіксовано, 

молодшого – 100% (юначе).  

При використанні номінацій учасників комунікації як членів соціуму 

вокативні форми складають при звертанні: до старшого адресата – 33% 

(шановний, шановна, друже), до рівного собі – 100% (шановний, друже, 

пані), молодшого – 100% (друзі). 
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Інтимні апелятиви у звертаннях до старшого та рівного собі адресатів – 

не зафіксовано, до молодшого – 100% (сонечку, малий). 

Відповіді деяких респондентів демонстрували усвідомлення категорії 

вокативності, але недостатнє володіння способами її формотворення: Сергію 

Валерійовиче, Сергіє Петрович, Сергіє Михайловичу, Анатолію Івановиче, 

Валерійовиче, Ігору, Віталіє Івановиче.  

 

 

Діаграма 3.3.8 

 

При відповіді на запитання Як ви звертаєтесь до однолітків? 

отримано 319 апелятивних одиниць, які було згруповано у дев’ять лексико-

семантичних підтипів, нормативний правописний відмінковий показник між 

якими розподілився таким чином: паспортні імена – 54% (Альоно, Яно, Ілоно, 

Ігорю, Василю, Миколо); зменшувально-пестливі імена – 41% (Наталко, 

Іринко, Галинко, Василько); прізвище – 100% (Крисяк, Сорока, Собейко, 

Кравченко; проте зафіксовані також вокативи – Хлопічуку, Тупчієнку); короткі 

імена – 29% (Іро, Катю, Таню, Петю, Борю, Дімо); учасники як члени 
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соціуму – 100% (пане, друже); згрубілі імена – 8% (Ксюхо, Саню); прізвисько 

– 4% (мала, німий, глухий, товстий). 

 

 

Діаграма 3.3.9 

 

Статистичний розподіл показників вокатива при звертанні до 

незнайомих людей (на вулиці, в транспорті, в магазині) залежить від двох 

чинників – тип номінацій та вікова дистанція комунікантів: 

- номінації демографічного типу: до старшого адресата – 25% 

(жіночко, мужчино), до рівного собі – 88% (хлопче, дівко, дівчино, молодий 

чоловіче, жіночко, мужчино), молодшого – 90% (хлопче, дівчино, дівчинко, 

хлопчику, юначе, молодий чоловіче); 

- номінації учасників як членів соціуму: до старшого адресата – 100% 

(пане, поважний пане), до рівного собі – 100% (друже, пане), молодшого – 

95% (подруго, друже, добродійко);  
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- вторинні родинні номінації: до старшого адресата – 74% (тітко, 

дядьку, дядю, тьотю, бабо, діду, бабусю), до рівного собі – не зафіксовано, 

молодшого – 100% (дитино, дитинко, братику, синку, донечко); 

 - фамільярні номінації продемонстрували можливість свого 

використання у заявленому контексті лише у випадку звертання до 

молодшого – 50% (малий, мала, малечо). 

Для дослідження тенденцій у використанні інтимних номінацій  

респондентам пропонувалося лише одне питання – Як ви звертаєтесь до 

коханого / коханої? (Зазначимо, що під час проведення експерименту серед 

підлітків увага акцентувалася на необов’язковості надання відповіді на 

останнє питання, проте вони охоче вдавалися до його розкриття).  

 

 

Діаграма 3.3.10 

 

У ході анкетування нами було отримано 97 апелятивних одиниць. Так, 

при звертанні до коханої людини найчастіше використовуються апелятиви з 

таких лексико-семантичних підгруп (див. Діаграму 3.3.10). Серед них повним 

домінуванням вокатива відзначаються підгрупи паспортних імен – 100% 

(Ірино, Оксано, Марино, Ігоре, Андрію) та зменшувально-пестливі імена – 
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62% (Іринко, Оксанко, Маринко, Марійко, Наталочко, Андрійку); сюди ж 

відносимо підгрупу інтимних апелятивів з повним домінуванням вокатива у 

омонімічній до номінатива  формі, оскільки її складають переважно 

ад’єктоніми та іменники середнього роду, для яких вокативний відмінковий 

показник є неактуальним – 78% (кицюню, кохана, коханий, любий, дорогий, 

мила, рідненький).  

Для підгрупи коротких імен вокативний відмінковий показник 

становить лише 20% (Ларо, Петю).  

У нетиповому для одиниці контексті зафіксована вторинна родинна 

номінація мамулік. Один із респондентів старшого віку навіть зазначив, що 

допускає варіанти апеляції на ім’я та по батькові чи просто по батькові, проте 

не надав конкретних прикладів. 

При дослідженні тенденції використання власних назв при апеляції у 

різних ситуативних контекстах, встановлено залежність форми вокатива від 

конкретного імені. Так, респонденти вказали переважно: Степане, Миколо, 

Іване, але Петро, Павло, Юрій, Коля, Петя, Сашко, Гриша – для чоловічих 

імен; Маріє, Ганно, Катерино, Галю, Катю, але Марина, Зоя, Свєта, Олеся, 

Кіра – для жіночих імен. Очевидний вплив закінчення номінатива. Якщо в 

називному відмінку чоловіче ім’я має флексію -о, то воно сприймається як 

аналог вокатива: Петро, Павло, Сашко. 

Фіксуємо також вплив історичного чинника: так, узвичаєні в узусі 

жіночі / чоловічі імена на -а прагнуть до вокативної форми: Миколо, Ганно. 

Як показує статистика, представлена у діаграмах за матеріалами 

вільного та заданого вибору форми апелятива, положення гіпотези І, яке 

припускає утвердження вокатива як основного виразника апеляції в 

сучасному розмовному дискурсі, в цілому вважаємо підтвердженим. 

Методика кореляційного аналізу (розрахункова формула представлена 

у Підрозділі 1.3) була проведена на матеріалі, отриманому в експерименті 

шляхом методики заданого вибору, оскільки його варіативність 
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детермінована заданими умовами вибору. Отриманий результат також 

підтверджує, що апелятив як явище не існує в дискурсі ізолювано від інших 

ознак, як внутрішньомовних, так і позамовних. 

Серед мовних ознак тестувалася структура та функціонально-

стилістичне маркування.  

Структурна ознака апелятива, а саме його поширеність чи 

непоширеність (цього разу задана нами як багаторівнева: апелятив є одно-, 

дво- чи трикомпонентним), впливає на відмінковий показник на 66% 

(величина за шкалою Чеддока – 0,665), а отже, можемо сказати, що кореляція 

вказаного типу відзначається високо-середньою інтенсивністю. 

Ознака ситуативного контексту цілого висловлювання також була 

визначена нами як трикомпонентна при розрахунках (гонорифічна – 

серединна нейтрально-дружня – фамільярна). Її вплив на нормативний 

відмінковий показник є високим і складає 93% (величина за шкалою Чеддока 

– 0,929), а отже, можемо стверджувати, що кореляція вказаного типу 

відзначається вкрай високою інтенсивністю. 

 

  

Діаграма 3.3.11 
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Структурна ознака

Ситуативний контекст

Залежність нормативності відмінкового показника
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Коли мова йде про екстралінгвістичні ознаки, то апелятивна сфера 

сучасного розмовного дискурсу виявляє таку інтенсивність залежності. 

 

 

Діаграма 3.3.12 

Гендерна ознака мовця має двокомпонентний характер (чоловік – 

жінка). Її вплив на нормативність відмінкового показника є досить високим і 

складає 84% (величина за шкалою Чеддока – 0,838), а отже, можемо 

визначити цей тип кореляції як дуже інтенсивний. 

Вікова ознака була визначена нами як трикомпонентна (підлітки – 

молоді люди / від 20 до 40 років – люди старшого віку / від 40 до 60 років). 

Проте, як показало наше дослідження, ступінь впливу цієї ознаки на 

нормативність відмінкового показника ледве досягає 1% (величина за 

шкалою Чеддока – 0,071), а отже, можемо стверджувати, що кореляція 

вказаного типу відзначається вкрай низькою інтенсивністю й власне може не 

враховуватися. 

Отже, сучасний український розмовний дискурс засвідчує досить 

широку палітру можливих апеляцій у різного типу регістрах спілкування. 

Яскроваю ознакою, встановленою в ході експерименту, виявилось те, що 

навіть при зміні функціонально-комунікативного регістру українці надають 

перевагу власним назвам при апеляції до більш-менш знайомого адресата.  
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Ситуація з використання форм вокатива в сучасному розмовному 

дискурсі, склавшись унаслідок тривалого й непростого розвитку української 

мови на тлі занепаду кличного відмінка у деяких слов’янських мовах, 

перебуваючи під впливом граматичної системи російської мови та сучасних 

процесів глобалізації, все ж прямує до утвердження вокатива як питомого 

основного виразника апелятивності. Проте означені тенденції 

деструктивного впливу на категорію вокативності знаходять вияв у доволі 

поширеному вживанні замість питомих українських форм кличного відмінка 

апелятивів із номінативними флексіями. Активного входять в український 

розмовний дискурс звертання у формі нового російського вокатива. 

Як показує проведений експеримент, вживання нормативного 

кодифікованого відмінкового показника виявляє високу залежність від 

ситуативного контексту спілкування, структурної ознаки апелятивної 

одиниці та гендерної ознаки мовця. 
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3.4. Причини виникнення комунікативних невдач при 

використанні апелятивів 

 

«Що може бути простіше комунікативної ситуації ‘я сказав – ти 

зрозумів’», – запитував свого часу Ю. Лотман [91]. З одного боку, близький 

досвід комунікантів дозволяє їм легко порозумітися, проте виникають 

ситуації, пов’язані з недостатнім розумінням, нерозумінням, непорозумінням, 

небажанням розуміти. Прикметним у цьому плані є вислів О. Пєшковського 

про те, що потрібно говорити правильно і зрозуміло, тому що навіть при 

жорсткій стандартизації літературної мови усі завжди і всюди говорять тією 

чи іншою мірою незрозуміло, а в пересічному спілкуванні сільський житель і 

не здогадується, що його мовлення може бути «правильним» чи 

«неправильним». Він говорить, як пташка співає [114]. 

Дослідження питань комунікативних невдач розкривають не лише 

питання «людина в мові», а й спонукають до залучення 

загальнокультурологічних, гендерних, соціологічних, етичних, 

психологічних та багатьох інших галузей знань. Так, між комунікантами 

можуть виникати різні за характером зв’язки: психічні (виявляються у 

спільних знаннях про світ та досвід комунікантів, ставленні до теми 

висловлення, їхніх взаємостосунках, передбаченні реакції партнера тощо), 

соціальні (виявляються у рівноправності чи нерівноправності між 

партнерами). До симетричних (рівноправних) належать партнерські, 

приятельські стосунки, до асиметричних – стосунки вищого з нижчим і 

навпаки (сюди належать насамперед зв’язки між керівником та підлеглим; 

тобто ті, які зумовлені суспільнім статусом комунікантів, а також зв’язки 

типу «старий – молодий», «батьки – діти», «чоловік – жінка» тощо) [162, с. 6]. 

Сукупність усіх зв’язків і стосунків між актантами комунікативного 

акту складає його пресупозицію, тобто комплекс передумов, які 

визначатимуть характер і сутність самого спілкування. 
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Як було зафіксовано нами, апелятиви беруть активну участь у 

формуванні цілого класу комунікативних функцій, активно долучаються до 

утворення додаткових семантичних характеристик висловлювання, 

виражаючи регулятивний, індексальний та емоційний зміст. Регулятивний 

зміст пов’язаний із встановленням, підтримкою і роз’єднанням контакту 

(власне фатична та вокативна функції), індексальний зміст характеризує 

психічний склад і соціальний статус мовця (ідентифікаційна, кваліфікативна 

та етикетна функції), що значно розширює спектр знань про адресата; 

емоційний зміст є додатковим у акорді значень апелятива (емотивна 

функція). Вокативи можуть нести інформацію тією мірою, якою ми 

прочитуємо інформацію із одиниць прагматичного плану мови. Кодифіковані 

одиниці сприймаються як комунікативна норма. Будь-яке ж відхилення від 

норми, прийнятої у соціумі, привносить нову інформацію індексального чи 

емоційного характеру. Наприклад, нестандартне звертання змушує адресата 

шукати причину такої мовленнєвої дії і формулювати її у термінах 

прагматичної інтерпретації.  

У випадку вдалого звертання, та навіть більше – використання 

апелятива-комплімента, виникає можливість встановити контакт і створити 

позитивне налаштування для подальшого розвитку розмови. Додатковими 

прийнятними засобами при апеляції виступає гіперболізація та 

метафоризація мовлення, проте лише до певної міри – у протилежному 

випадку апелятив може викликати небажаний перлокутивний ефект. 

Важливо не лише не применшити гідність свого партнера, але й не 

перестаратися в титулуванні. Т. Шинкаренко зазначає, що люди не люблять, 

коли їх називають не так, як вони самі себе називали б [200]. 

Етикетні формули ввічливості служать для посилення позитивного 

іміджу адресата, підкреслення його статусу, а також використовуються для 

уникнення табуйованих, неприємних для адресата тем, обмеження втручання 

в його інтимну сферу [68]. 
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У системі людської мовленнєвої діяльності конфлікт викликає 

структурні порушення системи (комунікативної ситуації, комунікативної 

взаємодії), перешкоджаючи її нормальному функціонуванню. Тобто 

конфліктна ситуація розглядається у теорії комунікації як явище абсолютно 

негативне. 

Міжособистісна комунікація за своєю природою має стратегічний 

характер. Використовуючи набір різноманітних комунікативних стратегій, 

тактик та установок, можна впливати на успіх комунікативного акту в 

цілому. Існує широкий спектр комунікативних засобів, використання яких 

сприятиме зростанню ймовірності успішного здійснення міжособистісної 

комунікації, і, навпаки, їх недоречне вживання  у розмовному дискурсі 

зменшує таку ймовірність.  

Новітня комунікативна лінгвістика [27; 66; 70; 129; 209] припускає, що 

з позицій комунікативного наміру мовця деякі конфлікти не просто можливі, 

але й бажані, оскільки репрезентують додаткову інформацію про 

комунікантів як конфліктних особистостей. Завдання комуніканта полягає не 

в запобіганні конфлікту, а в тому, щоб зробити його продуктивним хоча б 

для однієї сторони конфліктної інтеракції. 

Особливий функціональний статус мають апелятивні одиниці як засіб 

налагодження контакту зі співрозмовником. Щоб розпочати комунікацію 

потрібно ідентифікувати адресата, вибравши при цьому номінацію, котра 

найбільш відповідає ситуації спілкування: для незнайомця – «на око», за 

найхарактернішою ознакою, для знайомого – за відомими характеристиками і 

типами стосунків. При цьому багато важить, а іноді стає вирішальним, 

гендерний фактор.  

У найзагальніших рисах при виборі звертання відбувається 

диференціація ознак адресата на базовому рівні категоризації. Цей процес 

стимулює всі когнітивні здібності людини: сприйняття, логічне мислення, 

уява та інше. 



204 

 

 

 

За словами А. Загнітка, для мовця вокативне позначення адресата 

мовлення – не позамовна дійсність, про яку йдеться у висловлюванні, а одна 

з передумов комунікації [57, с. 12]. Тому при виборі форм звертання адресант 

повинен враховувати безліч характеристик: прагматичні пресупозиції 

(реальні знання про адресата, точніше, інформація про нього, яку мовець 

порівнює з власно створеними характеристиками адресата); пресупозиція 

знайомства (адресат знайомий, малознайомий чи незнайомий з мовцем), 

пресупозиція віку (адресат – одноліток мовця, старший або молодший від 

нього), пресупозиція соціального статусу (адресат вищий чи нижчий від 

мовця стосовно суспільної ієрархії), пресупозиція характеру спілкування 

(офіційність або неофіційність умов комунікації) тощо. Таким чином, у 

процеі апелятивної номінації всі засоби проходять своєрідну обробку у 

свідомості мовця, де знання про можливості мови переплітаються із 

знаннями про загальноприйняті традиції та мовний етикет [135, с. 7]. 

Оскільки апелятив стоїть між мовцем і адресатом, при звертанні 

виникає можливість хибної інтерпретації апелятива: його використання 

планується мовцем як позитивна інтенція до адресата, а останній оцінює його 

як неприємний вислів на свою адресу – не збігаються оцінки якості апелятива 

відправника й отримувача. 

У цілому, інтерпретація за своєю природою вкрай суб’єктивна (у 

визначених мовою межах). О. Потебня стверджував: «Говорити – значить не 

передавати власну думку іншому, а збурювати в іншому його власні думки» 

[124, с. 541]. Усе це вже з самого початку допускає можливість виникнення 

конфлікту між іманентним змістом висловлювання мовця, що міститься в 

системних значеннях використаних мовних одиниць й системних правилах їх 

семантизації, та суб’єктивними інтерпретаціями адресата. 

Апелятив ніколи не буває абсолютно нейтральним стилістично й 

семантично. Порівняймо у таблиці: 
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Мікроконтекст Функції 

вокатив. фат. кваліф. ідентифік. емотив. етикет.  

Вам не здається, пане 

Олександре, що цією 

залою розгулює сам 

диявол… 

+ + + + + + 

Так, Олександре, ви цілком 

праві, але ми не ображаємо 

Мар’яниної пам’яті, якщо 

спробуємо висвітити якісь 

туманні кути її життя 

+ + + + 0 0 

Олександре, це Чеканчук. + + + + 0 0 

 

Звичайно, Сашо, 

записуйте! Дзвоніть, 

завжди радий вас чути. 

+ + + + 0 + 

Але, Сашку, Сковорода 

прийшов до розуму свого й 

мудрусті… 

+ + + + + + 

Зараз, Сашику, 

хвилиночку, а ти поки йди 

до душу. 

+ + + + + + 

Не дивись туди, 

Сашенько, де дивись, 

ходімо звідсіля, дитя, - 

кричала йому няня. 

+ + + + + + 

Сашуню, там телефонує на 

домашній Ростик зі Львова 

+ + + + + + 

Таблиця 3.4.1 

 

За словами Т. Маркелової, презумпція позитивного ставлення до 

співрозмовніка при встановленні й налагодженні контакту, тобто сукупність 

суб’єктивного и проективного факторів у семантиці звертання заздалегідь 

«прирікають» його на емоційність й оцінність [94, с. 77], що виражена або 

прямо, або приховано – у контексті висловлювання. 

У цілому, процес номінації за допомогою звертань дещо відрізняється 

від процесу загальномовної номінації. Для номінацій, здійснюваних формами 

звертання, релевантною виступає категорія адекватності / неадекватності.  

Л. Корновенко описує категорію адекватності / неадекватності 

стосовно апелятивів як компонентів комунікативного акту. Адекватними 

вона визначає апелятиви, які всіляко стимулюють розвиток комунікації й 
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створюють найбільш сприятливі умови для її розгортання та позитивного 

сприйняття адресатом (модель кооперації) [74, с. 7]. Прагматично 

неадекватним, на думку дослідниці, є такий апелятив, який не відповідає 

особистісним вимогам адресата й може призводити до виникненя 

комунікативного конфлікту [74, с. 7]. Таким чином, під адекватністю 

номінації розуміється відповідність вживаної форми звертання позиції 

адресата та комунікативній ситуації.  

Категорія адекватності / неадекватності номінації виявляється з різним 

ступенем інтенсивності. Ця категорія виявляє безпосередню залежність від 

інтерпретації системи координат адресант – адресат. Коротко зазначимо, що 

при виборі форм звертання для адресанта всі дібрані ним лексеми будуть 

кваліфікуватися як адекватні. Неадекватність апелятива з позиції адресата 

може бути маркована шляхом вираження незгоди з обраною (для певної 

ситуації) номінацією або залишатися прихованою з якихось причин. 

Стратегії добору апелятива прагматично обумовлені: з ряду можливих 

варіантів обираються ті, які переносять об’єкт у категорію, що 

використовується найбільш часто і є прийнятною для опису багатьох 

ситуацій. Саме тому, як було продемонстровано в попередніх підрозділах, 

одиниці зі складу апелятивної сфери відзначаються високою частотністю, 

прості за структурою і високоінформативні, передаючи знання, пов’язані з 

адресатом, мовцем, стосунками між ними та ситуацією спілкування. 

З категорією адекватності Л. Корновенко пов’язує також поняття 

ефективності, що є беззаперечним фактом. Прагматична ефективність – це 

вербалізованаий на рівні комунікації ступінь відповідності результату 

комунікативній меті [74, с. 7], свідчення того, що апелятив є адекватним та 

ефективним, оптимізує й гармонізує мовленнєве спілкування. Відповідно, 

неадекватність та неефективність апелятивної одиниці проявляється в 

процесі утруднення комунікації, що своєю чергою призводить до порушення 

її гармонійного розгортання або припинення як такої.  
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Для мовця важливо не лише розпізнати ознаки адресата, але й 

співвіднести їх із власними, а також з пресупозиціями відносно знань, 

очікувань і намірів адресата. 

Саме тому дуже важливим для мовлення є поняття контексту. Мовні 

явища варіюються не лише відповідно до соціальних характеристик мовця, 

але й відповідно до соціального контексту, в якому ідентифікує себе мовець. 

Відношення між мовою та контекстом відображається як у мовній структурі, 

так і можуть бути представлені через поняття дейксису (дейксис – слугує для 

актуалізації компонентів ситуації мовлення і компонентів денотативного 

змісту висловлення. Сфера дейксиса включає: вказівку на учасників 

мовленнєвого акту, так званий рольовий дейксис; вказівку на ступінь 

віддаленості об’єкта висловлювання; вказівку на часову та просторову 

локалізацію факту мовлення) [17].  

Поза контекстом жодне висловлювання не може бути розцінено як 

увічливе чи неввічливе (адекватне чи неадекватне) [68]. Саме тому, форми 

апеляції – соціально залежні феномени. Вони відображають складні соціальні 

стосунки учасників мовленнєвого акту, а в різних соціальних контекстах 

вживаються різні апелятиви. Комунікативні ситуації засвідчують, що деякі 

комуніканти відчувають комунікативний дискомфорт при вживанні того чи 

іншого апелятива. Це може бути викликано різними причинами. 

Беззаперечним є той факт, що більш вдалою буде комунікація, 

висловлювання якої оформлені відповідно до граматичних мовних норм та 

правил. Проте окрім власне граматики носій мови повинен засвоїти 

«ситуативну граматику», згідно з якою мову слід використовувати не лише у 

відповідності із значенням лексичних одиниць й правилами їх сполучення в 

реченні, але й в залежності від інших факторів, які разом з суто мовними 

знаннями складають комунікативну компетенцію носія мови [142, с. 68].  

Апеляція буде заздалегідь невдалою, якщо викличе незадоволення 

експектацій адресата: схвалення певної якості, вчинку, деталей зовнішності, 
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які сам адресат не вважає вартими чи достойними поваги достатньою мірою. 

Крім того, неоднозначність коментарів може спричинити їхнє негативне 

сприйняття.  

Проаналізувавши ознаки і причини неуспішної мовної комунікації 

[209, с. 179–190; 77, с. 100–107] та поглянувши на них крізь призму 

досліджуваної проблеми, серед основних причин неадекватної номінації 

нами віділено такі. 

1. Недостатня компетенція мовця (незнання, як правильно звернутися); 

це явище можна спостерігати лише за умов наявності широкого ситуативного 

контексту, адже воно виявляється у а) процесі пропозиції чи погодження з 

адресатом обраної апелятивної номінації: Не бійся, я тебе захищу від неї…е-

е-е-е – Саро. Клич мене Сарою, і я не боюся (22, с. 61); Повір мені, Ігоре… 

ти ж Степанович? – Той кивнув. – Значить, повір мені, Ігоре Степановичу, 

тут мало хто щось зміг розібрати. Давай по порядку (15, с. 45); …Значить у 

Гайвороні ви хати не мали або… – Без «або», товаришу… – Можна просто 

Ігор. Князевич моє прізвище. – Так без «або», Ігоре. Я справді жив раніше не 

тут (15, с. 108); Хто ви, молодий чоловіче? – Я Лєший, Віталік, ну…як 

вам пояснити? (42, с. 137); чи у б) вираженні незгоди адресата із 

запропонованою номінацією: …на порозі стояв його «зятьок»: – Папа, 

радісно кинувся йому на шию той. – Я тобі не «папа»! – буркнув 

Варфоломійович. – Батьку! – поміняв тональність зять (4, с. 57); Я б хотів з 

вами познайомитися ближче, Віталію…гм, як Вас по-батькові? – Я – 

Фрідріх Варфоломійович! гучним басом обурено промовив ветеран, аж 

задзвеніли кришталеві чарки в буфеті (4, с. 15). 

2. Коли мовець оцінює апелятивну номінацію як позитивну, проте 

адресат не сприймає її такою з різних причин: Агов, мала! Що там у зошиті 

загубила? Ти з нами? … – Слухай, я не «агов»! Зрозумів? До того ж ти нам 

заважаєш. – Оксана суворо обвела поглядом свій гурт, дівчата здивовано 

перезирнулися. – Може, підеш погуляєш, хлопче, га? (20, с. 32); Маріє… чи 
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можна Маша? – Краще Марія. У нас Машами називають свиней чи корів. 

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

мимоволі винуватим. – Отже, Маріє, – чому історія? Дівчата, як я знаю, 

охочіше йдуть на філологію. Мова, література... (15, с. 122–123); Лесюню, 

ти така гарна сьогодні! – негативна реакція: Яка я тобі Лесюня! І чому це 

гарна тільки сьогодні?. 

3. Інтенція мовця (свідоме вживання форми звертання, неадекватної 

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

отримаєте ще два роки за образу особистості (49, с. 38). У результаті 

форма звертання набуває додаткових оцінних конотацій. Найяскравішим 

прикладом такого типу номінації є звертання – тітко, дядьку, бабусю, брате 

і подібні, та похідні від них – на адресу осіб, що не перебувають з мовцем у 

родинних стосунках: Сідайте, бабусю! – Дякую, але я тобі не бабуся.  

4. Номінації пов’язані з постійною характеристикою адресата, проте 

мовець, акцентуючи увагу на ній лише в певний момент, змушує адресата 

сприймати її як неактуальну: – Що сталося, Князевич? «Уже не 

"товариш"», – зазначив Ігор. (15, с. 254), Хто, любий? – Подруга твоя, 

люба!!! – інтонаційне виділення слова люба (22, с. 46). 

5. Мовець прагне емоційно підтримати адресата в межах конкретної 

ситуації, проте не враховує ширшого контексту комунікації чи переживань: 

Дякую, пані Марисю, – вперше я назвав її по імені… Коли я вимовив її ім’я, 

жіночку, здається, аж пересмикнуло. Я вже зрозумів: вона поки що 

просто не давала мені такого права називати її на ім’я (2, с. 162).  

6. Неочікуване / недоречне з погляду адресата звертання, пов’язане з 

тим, що якийсь його вчинок, дія, аспект зовнішності викликають у 

співбесідника позитивну оцінку – реакцію протилежну тій, на котру адресат 

розраховує або оцінює як адекватну: – І ще одне, Брех Ірено Георгіївно. Не 

називайте мене «дівчино». У мене є ім’я. – До побачення, Оксано, – 

карбуючи кожну букву, чемно відповіла Ірена. (20, с. 131); – Не цирк. –
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Дмитро хитнув головою. – Для твоєї безпеки, дядьку. Чи краще – брате, ти 

ж сам сказав… (15, с. 225). 

7. Апелятиви, що можуть сприйматися амбівалентно: 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 (2, с. 59); І тому, «шановний», вам зовсім 

не вигідно мене дурити, тому платню не перераховував – шановний «в 

лапках» (19, с. 139). 

8. Відверто негативні кліше: Але замість «не лізь не в свої справи, 

старий козел» – о, вона ще й не таке сказати може, Олександр на свої вуха 

чув, – запопадливо посміхнувшись, привітно промовляє: – Доброго дня, 

Олександре Петровичу! (20, с. 49–50), І, до решти, як ти смієш, селючко 

невмивана, промовляти своїм паскудним язиком його ім’я? (20, с. 95). 

9. Адресат вважає певні форми звертань до себе неприйнятними, що 

може пояснюватися особистими вподобаннями адресата. Так, під час 

обробки анкетних даних результат дослідження продемонстрував, що деякі 

респонденти вважають певні форми своїх імен неприйнятними для 

вираження апеляції.  

Так, серед підлітків це були: прізвиська – Фурта, Крисяк, Хованко, 

Груша; зменшувально-пестливі імена – Валюшка, Ілонуся, Нюня; згрубілі 

імена – Саньок, Вадік, Ромка, Петько, Янка; рідше прізвища – Костючко; 

повні паспортні імена – Ірино, Асія; зрусифіковані форми імен – Сірьожа та 

переінакшення гендерно-родової приналежності імені під час апеляції – Яней 

(від Яна).  

Молодим людям не до душі утворення прізвиськ від імен – Бандюк (від 

Богдан); використання фамільярних та згрубілих імен – Вітьок, Іруха; певних 

форм повних чи коротких імен – Артемій, Славік, Сашка, Лора, Таня, Руся 

(від Руслана), Маря (від Мар’яна), Катря. На нашу думку, таке неприйняття 
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може пояснюватися мовним чуттям згрубілості та двома протилежними 

тенденціями соціальної маркованості: 1) деякі із зазначених імен мають 

яскраво виражену зрусифіковану структуру; 2) інші ж навпаки звучать аж 

надто на сільський манер, що могло сприйматися респондентом негативно. 

 Подібні тенденції виявляють також інформанти старшого віку. Серед 

названих апелятивів, ними були зафіксовані як негативні такі: знижені форми 

– Вован, Вітаха, Ігорьок, Шурік, Сірий (від Сергій), Ірка, Людко / Людка, 

Наталка; рідше зрусифіковані форми імен – Свєтка, Лєнка, Маріша, Альона; 

прізвиська – Груба; чи надміру гонорифічні форми апеляції, що можуть 

сприйматися як перебільшення соціального статусу – шановна Людмило 

Олександрівно. 

10. Наявність надмірних ознак увічливості та приязні стосовно норм 

мовленнєвої поведінки: Немає в мене для нас усіх гарних новин, професоре. 

Нічого, що я вас так називаю? – Чому я мушу бути проти? Це мій вчений 

ступінь (15, с. 264); Валентиночка Павлівна, вас деканчик чекає (фіксація 

усного мовлення). 

11. Елімінація гендерного фактору оцінних звертань: мужик – до 

жінки; браток, брат, бро – як номінація родинного типу при апеляції до 

жінки; а також імена типу Льолік, Свєтік, Ленок, Нінок. 

Мова як складна знакова система характеризується низкою ознак, які 

провокують появу неоднозначної інтерпретації змістів, що передаються цими 

знаками. У світлі теорії множинності інтерпретацій явища комунікативного 

конфлікту та невдачі не можуть трактуватися як випадкові, як певний «збій» 

у роботі мовного механізму, відповідальність за який несе або мовець («мав 

на увазі не…, а…», «невдало висловився», «не те хотів сказати», «порушив 

мовні норми»), або адресат («не зрозумів», «неправильно зрозумів», «не має 

достатніх знань про мовну систему», «некомпетентний у мовному чи будь-

якому іншому сенсі», «не приймає номінацію»). 
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У нашому дослідженні при вивченні питання адекватності / 

неадекватності апелятивної номінації центральним компонентом виступає 

саме адресат висловлювання, адже за його реплікою-відповіддю стояла згода 

чи незгода з використаним апелятивом. Тому уся діяльність адресата – не 

проста механічна зворотна реакція декодування намірів та задумів мовця, а 

творчий і відносно самостійний процес створення власного змістового 

варіанта висловлювання, що інтерпретується. Ця дія залучає його власні 

інтенції, внаслідок яких виникає неспівпадіння з вихідною інтенцією, 

засвідченою у висловлювання мовця. 

Отже, неадекватність апелятива зумовлена, перш за все, 

невідповідністю очікуванням адресата, проте вони провокуються 

здебільшого мовцем.  

Оскільки, як зазначають психологи, людина більш за все любить 

звучання свого імені, розгортання й протікання комунікативної ситуації  

великою мірою залежить від адекватності / неадекватності обраного 

апелятива.  
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Висновки до розділу 

 

Результати нашого дослідження при визначенні ролі кличного відмінка 

у вираженні апеляції продемонстрували залежність відмінкового показника 

від низки як мовних, так і позамовних ознак.  

Найрепрезентативнішою з погляду обсягу опрацьованого матеріалу 

виступає вибірка з художньої літератури. І хоч художні тексти не є 

природним спонтанним мовленням, подекуди відзначаються навмисною 

мовною грою самого автора художнього твору, а в кінцевому результаті ще й 

проходять професійну коректуру, вони вповні можуть представляти 

розмовне мовлення передусім через міметичну природу художньої 

літератури, а також завдяки їх стилістичній близькості до усного розмовного 

мовлення; валідність матеріалу може бути аргументована також тим, що, 

попри коректуру, тексти рясніють некодифікованими формами номінатива, – 

продуценти тексту прагнуть життєвої правди і на граматичному рівні. Цей 

матеріал релевантний у контексті повноти презентації апелятивної сфери 

мови, можливостей вияву мовленнєвих інтенцій учасників апелятивної 

комунікативної ситуації, визначення адекватності / неадекватності, фіксації 

мовної рефлексії, маніфестації тенденцій мовної динаміки засобів 

апелятивності. Статистично встановлена похибка становить 3%. 

Інтернет-комунікація допускає більшу свободу для мовця, унаслідок 

чого вона виявляється надзвичайно близькою до живої розмовної мови. Для 

комунікації цього типу характерне нечасте вживання етикетних і 

нейтральних форм апеляції, тому тут відзначається велике розмаїття форм 

при ідентифікації об’єкта номінації, наявні також семантично неоднозначні 

форми. Наш матеріал був надзвичайно різноманітний, тому висновки про 

мову Інтернет-комунікації в цілому можна робити вкрай обережно. У 

вибірках відсутні апеляції родинного типу, що пояснюється відсутністю 

родинних зв’язків між комунікантами, прізвиська, оскільки це все-таки 
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публічне мовлення, апелятиви на ім’я, по батькові та прізвище – через їх 

надмірну офіційність і громіздкість складових компонентів даної форми. 

Статистично встановлена похибка становить 0 %. 

Експеримент залучено для аналізу характеру усвідомлення сучасного 

стану апелятивної сфери. Адже хід думок респондентів хоч і рухається в 

заданому дослідником векторі, все ж генерує зі свідомості носія мови 

найбільш усталені узусною традицією варіанти. Зазначимо, що в ході 

експерименту жодна із запропонованих комунікативних ситуацій не 

передбачала залучення вторинних родинних номінацій при апеляції, 

відсутність чистого показника апелятивів демографічного типу  також 

спричинена його початковою незапрограмованістю у ході розробки анкети, 

усі запропоновані комунікативні ситуації при опитуванні знаходились у 

офіційних та нейтрально-дружніх межах, що пояснює відсутність у вибірці 

яскраво фамільярних типів апелятивів. Статистично встановлена похибка 

становить 0 %. 

Аналіз зібраного матеріалу та його статистична обробка підтверджує 

гіпотезу дослідження щодо утвердження форми вокатива в сучасному 

українському розмовному мовленні. 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. Таблицю 3.1). 

 

Апелятивні підгрупи Вибірки 

 Власні імена Художній 

дискурс 

Інтернет 

дискурс 

Анкетування 

1 паспортне ім’я 92% 34% 63% 

2 коротке ім’я 73% 31% 40% 

3 меліоративне ім’я 85% 52% 51% 
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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% 

 Загальні назви    

1 родинного типу 76% –  59% 

2 вторинні родинні номінації 91% 60% 87%  

3 демографічного типу 85% 60% 89%  

4 субординативного типу 83% 50% –  

5 учасники як члени соціуму 85% 92% 78% 

6 інтимні номінації 77% 77% 78% 

7 згрубілі та фамільярні звертання 59% 100% –  

Таблиця 3.1 

 

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 номінації, вторинні родинні номінації, номінації 

демографічного типу, номінації учасників як членів соціуму, інтимні 

номінації. 

Виявлені у ході експерименту залежності форм вокатива від 

конкретних імен потребують спеціального польового дослідження. 
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Незважаючи на те, що для частини анкети із заданим вибором власних 

назв при номінації адресата мовлення прізвище як лексико-семантичний 

засіб вираження апеляції  не надавалось респондентам до вибору (питання 

про необхідність вживати прізвища у кличному відмінку при звертанні 

залишається наразі дискусійним) було зафіксовано його активне входження 

до інших підгруп при зміні ситуативного контексту спілкування. 

Використання поширеної під впливом російської мови номінації по 

батькові при апеляції є вкрай нехарактерним для вибірок з Інтернет 

спілкування, що зумовлено віковим чинником: нова українська молодь не 

сприймає такий тип апеляції, очевидно, з причини маркованості апелятива 

низьким соціальним рангом та російським походженням; подекуди він 

використовується як цитація, мовна гра.  

Для апелятивної сфери репрезентативної вибірки з мережі Інтернет 

звертання, виражені ім’ям та прізвищем, хоч і є властивими, проте 

представлені переважно лінками, а для експериментальної вибірки цей тип 

апеляції не був актуальним взагалі. 

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 3.2 
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Як видно з Таблиці 3.2, специфіка кожної визначеної нами мовної та 

позамовної ознаки впливає на відмінковий показник з різним ступенем 

інтенсивності. Найбільшу вагу має структурна ознака, яка послідовно 

представлена високим показником у всіх вибірках. Так само значний вплив 

має стильова характеристика, зумовлена контекстом: 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: 64% кореляції в Інтернет дискурсі та 93% в 

анкетних матеріалах; цікаво, що у художньому дискурсі вона хоч і 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, 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, але, як показують 

спостереження, висновки можна поширити і на усне мовлення.  

Апелятивна сфера, як важливий складник комунікативної ситуації, 

репрезентованої в структурі сучасного українського розмовного дискурсу, 

характеризує перебіг самої комунікації залежно від адекватності / 

неадекватності форми апелятива та її учасників. Форми, що входять до 

складу конструкції апелятивності в цілому, та їх відмінковий показник 

зокрема, залежать від низки позамовних чинників, а функції – від характеру 

комунікації. 

  

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі проведено багатоаспектний аналіз сфери 

апелятивності в українській мові, який дав змогу виявити структурно-

граматичні, семантичні, комунікативно-прагматичні особливості 

функціонування апелятивів  у сучасному  розмовному дискурсі. 

Дослідження апелятивної сфери сучасного українського розмовного 

дискурсу 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.  

У межах дослідження представлено різні погляди (як вітчизняних, так і 

зарубіжних учених) на проблему статусу й функціонування апелятива. 

Аналіз розвитку лінгвістичної думки продемонстрував плідність 

функціонально-комунікативного підходу при інтерпретації цього явища, 

оскільки його релевантні ознаки виявляються саме в комунікативних 

ситуаціях розмовного дискурсу. 

Апелятивість є важливою умовою комунікативної ситуації  у розмовному 

дискурсі. Показано, що функціонально-комунікативний підхід вимагає 

наступного визначення природи апелятива: апелятив – частина акту мовлення 

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

складників мовного акту у ставленні до його мети. 

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. 

У роботі досліджено лексико-семантичну типологію апелятивів у 

сучасному розмовному дискурсі, типові граматичні засоби вираження 

апелятивносі в сучасній українській мові (з посиленою увагою до форми 

кличного відмінка), вплив комунікативної ситуації на вибір апелятива, 

відслідковано причини комунікативної неадекватності апелятивів, 

статистично встановлено залежність граматичної форми апелятива  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 – це фіксації усного 
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розмовного мовлення (побутове мовлення, телевізійні шоу), художній 

дискурс, діалогічне Інтернет-спілкування, матеріали, отримані шляхом 

опитування, за потреби залучено також факти розмовного мовлення з 

українських телепроектів «Одного разу під Полтавою» та «Країна У», 

матеріали Національного корпусу української мови. 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. 

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 апелятивну, вокативну, 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. 

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. 

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. 
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Морфологічна форма апелятива  виявляється у чотирьохкомпонентному 

параметрі: вокатив (кличний відмінок) – вокатив (кодифікована омонімічна до 

номінатива форма) – номінатив  – новий російський вокатив.  

У ході дослідження було встановлено, що з лексико-семантичного 

погляду апелятиви 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 – явище інтимного характеру і з цієї 

причини не може бути зафіксовано, звертання у молитвах не дає права 

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

представляють розмовний дискурс; апеляції до тварин зумовлені спеціально-

професійною сферою та домашнім вжитком. Саме тому, дослідження 

зосереджено виключно над першою групою – звертаннями до людини, 

оскільки саме вони передбачають повний набір всіх важливих 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, 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: так, власне лексико-семантичний набір засобів апеляції 

можна визнати універсальним, проте їх варіювання конкретним носієм мови 
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автоматично надає апелятивній одиниці виняткового національно-

культурного забарвлення. Національно-культурна специфіка українських 

апелятивів проявляється насамперед у наявності спеціалізованої форми, 

схильністю розмовного дискурсу до експресії та емотивності, недостатнім 

узвичаєнням етикетних форм звертання до незнайомців, широкою 

метонімізацією родинних назв, метафористичністю апелятивів у інтимній 

комунікації.  

Досліджений матеріал підтверджує  нашу гіпотезу  у свідомості носіїв 

української мови щодо утвердження 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). 

Апелятив як мовленнєва одиниця та мовний феномен виявляє 

залежність від власне лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів з різним 

ступенем інтенсивності. Оцінка сили зв’язку коефіцієнтів кореляції 

визначена за шкалою Чеддока. Вживання тих чи інших форм апеляивності 

детермінується мовними і позамовними чинниками. 
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Найбільший вплив на відмінковий показник мають структурна ознака 

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

Середньою інтенсивністю відзначаються ознаки ситуативного контексту а 

саме – 39% залежності, позиції в реченні (22% залежності) та територіальна 

ознака (35% залежності). Вікова ознака виявляє найнижчий рівень впливу на 

відмінковий показник (величина за шкалою Чеддока – 0,071, відсотковий 

показник якої тяжіє до 0%, проте округлений нами до 1% для зручності 

обчислення), а тому власне може не враховуватися. 

Апелятивні номінації використовуються в сучасному українському 

розмовному дискурсі не стільки для ідентифікації адресата висловлювання, 

скільки задля вираження свого ставлення до нього. Досліджуваний 

лінгвістичний об’єкт в сучасному українському розмовному дискурсі 

наділений широкими експресивно-емоційними можливостями й може 

виражати як позитивне, так і негативне ставлення мовця до адресата, 

формуючи категорію адекватності / неадекватності апелятива. Апелятиви 

працюють на межі між мовцем та адресатом. Неадекватність апелятивів 

викликана невідповідністю очікуванням адресата, яка зумовлена: 

1) недостатньою компетенцією мовця (як фоновою, так і специфічною); 

2) використанням амбівалентних апелятивів, 3) суб’єктивними 

преференціями адресата; 4) зумисною негативною інтенцією мовця. 

Висунута нами гіпотеза підтверджена. 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. 

Складає інтерес соціолінгвістичне дослідження розподілу граматичних 

форм в залежності від конкретних імен, вжитих в апелятивній позиції, а 

також психолінгвістичний аналіз поширеності етикетних звертань з 

компонентами пане, товаришу та подальші перспективи їх вжитку.   
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Додаток Б 

АНКЕТА 
(для студентів та учнів) 

 

Вік ________  Стать ___________   Національність _____________  

Мова спілкування ______________   Ваше ім'я _____________________  

Як ви любите, щоб вас називали? ___________________________________________  

Яку форму вашого імені ви вважаєте неприйнятною?  __________________________ 

Як ви звертаєтесь до вчителів: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Як ви звертаєтесь до однолітків: 

за іменем за прізвищем за прізвиськом 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

 

Як ви звертаєтесь до незнайомих людей (на вулиці, в транспорті, в магазині)? 

старших рівних молодших 

……………,  скажіть  

……………,  скажіть  

……………,  передайте 

……………,  покажіть  

……………,  будь ласка  

……………,  скажіть / скажи  

……………,  скажіть / скажи 

……………,  передайте / 

передай 

……………,  покажіть / покажи 

……………,  будь ласка 

……………,  скажи  

……………,  скажи  

……………,  передай 

……………,  покажи  

……………,  будь ласка 

 

Як ви звертаєтесь до батьків? (підкресліть відповідь) 

до мами до тата інше 

мамо 

мамусю 

мамочко 

мама 

мам 

ма 

тату         татусю 

татку       таточку       тат 

батько      батьку        батя 

папа      папо       пап       па 

 

 

Як ви звертаєтесь до братів / сестер?  

за іменем за прізвиськом інше 

 

 

 

 

 

  

Як ви звертаєтесь до інших родичів: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Як ви звертаєтесь до коханого / коханої: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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АНКЕТА 

 

Вік ________  Стать ___________   Національність _____________  

Мова спілкування ______________   Ваше ім'я _____________________  

Як ви любите, щоб вас називали? ___________________________________________  

Яку форму вашого імені ви вважаєте неприйнятною?  __________________________ 

Як ви звертаєтесь до співробітників:  

старших рівних молодших 

……………,  скажіть  

……………,  скажіть  

……………,  скажіт 

 

……………,  скажи 

……………,  скажи 

……………,  скажи 

……………,  скажіть  

……………,  скажіть  

……………,  скажіт 

 

……………,  скажи 

……………,  скажи 

……………,  скажи 

……………,  скажіть  

……………,  скажіть  

……………,  скажіт 

 

……………,  скажи 

……………,  скажи 

……………,  скажи 
 

Як ви звертаєтесь до однолітків: 

за іменем за прізвищем за прізвиськом 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 

……………,  дай ручку 
 

Як ви звертаєтесь до незнайомих людей (на вулиці, в транспорті, в магазині)? 

старших рівних молодших 

……………,  скажіть  

……………,  скажіть  

……………,  передайте 

……………,  покажіть  

……………,  будь ласка  

……………,  скажіть / скажи  

……………,  скажіть / скажи 

……………,  передайте / 

передай 

……………,  покажіть / покажи 

……………,  будь ласка 

……………,  скажи  

……………,  скажи  

……………,  передай 

……………,  покажи  

……………,  будь ласка 

 

Як ви звертаєтесь до батьків? (підкресліть відповідь) 

до мами до тата інше 

мамо 

мамусю 

мамочко 

мама 

мам 

ма 

тату         татусю 

татку       таточку       тат 

батько      батьку        батя 

папа      папо       пап       па 

 

 

Як ви звертаєтесь до братів / сестер?  

за іменем за прізвиськом інше 

 

 

 

 

 

  

Як ви звертаєтесь до інших родичів: _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Як ви звертаєтесь до коханого / коханої: _____________________________________ 



256 

 

 

 

  



257 

 

 

 

Додаток В 

Жіночі імена: 

 

Діаграма В.1 

 

Діаграма В.2 
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Діаграма В.3 

Чоловічі імена: 

 

Діаграма В.4 
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Діаграма В.5 

 

Діаграма В.6  
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Додаток Г 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ПЕРЕВИДАНЬ 

ПРАВОПИСУ 

 

Увага до правописних питань посилилась від часів здобуття Україною 

незалежності, досі ведуться гострі суперечки й дискусії. При написанні 

нашого дослідження ми працювали з двома виданнями Правопису – 2005 

[183] та 2015 років видання, які є радше стереотипними.  

Яскравою ознакою сучасного Правопису є його спрямованість на 

використання переважно фахівцями, на нашу ж думку, його варто наблизити 

до потреб пересічного носія мови, оскільки він повсякчас стикається з 

мовними труднощами, для розв’язання яких звертається до Правопису 

(коректне ведення ділового листування й документообігу – робоча сфера, 

допомога дітям зі шкільними домашніми завданнями – побутова сфера, а 

також грамотні он-лайн публікації, блоги, щоденники, сторінки в соціальних 

мережах, які ведуться зараз людьми різного віку).  

Чи не найгостріше стоїть питання необхідності переглянути у 

наступних перевиданнях список слів, що подаються як зразки, оскільки 

привертає увагу застарілість багатьох з них (слова типу: ударнику, погоничу, 

пролетарю, чумаче робітнице, робітнику, сталеваре) та вкрай мала 

вірогідність виникнення комунікативних ситуацій реального використання 

деяких з них (слова типу: женче, кравче, шевче, гусляре, тесляре, школяре). 

У Правописі насамперед доцільно подавати лексику, яка за показниками 

офіційних державних служб статистики України представляє найпопулярніші 

професії, найуживаніші імена (різнотипні за формою), типові українські 

прізвища тощо. Саме це надасть зазначеному виданню сучасного, актуального 

звучання, адже Правопис має орієнтуватися на  реальний мовний узус.  

Правопис має чітку системну організацію. Форми творення кличного 

відмінка відображені в Розділі ІІ. Правопис закінчень відмінюваних слів. 
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Уваги до правопису окремих відмінків [183: § 47 с. 65–68, § 53 с. 74, § 60–65 

с. 77–79] та у Розділі IV. Правопис власних назв [183: § 101–107, с. 105–115].  

Пропонуємо винести як окрему рубрику «Звертання». Вона своєю 

структурою репрезентуватиме зауваги та зразки відмінювання таких груп: 

власні назви (об’єднано окремі позиції Розділів ІІ та IV); загальні назви (із 

приміткою, що вони утворюють форму апелятивності за зразками іменників 

відповідних відмін) та ад’єктоніми (субстантивовані частини мови та власне 

прикметники, що використовуються в апелятивній функції), зосередивши 

увагу на активних для сучасного стану мови одиницях з огляду на їх 

презентацію у Національному корпусі української мови. Така структура 

видається логічнішою, прозорішою для пересічного користувача і, що 

найважливіше, вона дозволить зберегти та примножити правописні здобутки 

попередніх етапів. Так, до усталених традицією у функції звертання власних 

та загальних назв буде залучено групу ад’єктонімів, яка попередньо не 

розглядалися Правописом у якості апелятивних засобів. 

Це особливо важливо з огляду на необхідність утвердження 

усвідомленої українськими мовознавцями та соціумом форми кличного 

відмінка як специфічної для української мови у живому природному 

мовленні широких верств населення. 

Подача матеріалу може виглядати так. 

А. Звертання: власні назви. Однина 

1. Паспортні імена 

1.1. Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку 

однини закінчуються на -а, -я, мають закінчення: 

 

Основа на твердий 

приголосний 

Основа на м’який 

приголосний  

Закінчуються 

на -ія 

Закінчуються 

на мякий -р  

Микола Наталя Марія Мотря 

-о -ю -є -е  

Миколо, 

Ганно, Інно, Марино 

Наталю, 

Олесю 

Маріє, Софіє 

та Іллє (!) 

Мотре 
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1.2. Українські чоловічі імена, що в називному відмінку однини 

закінчуються на приголосний та -о, мають закінчення: 

 

Основа на 

твердий 

приголосний 

Основа на м’який 

приголосний  

Іншомовні 

імена з 

основою на г, 

к, х 

Варіанти 

Павло Василь Людвиг Олег, Ігор 

-е -ю -у -у /-е, -е /-ю 

Антоне, 

Павле, 

Тимоше 

Сергію, 

Василю 

 

Джеку, Жаку, 

Людвігу, 

Фрідріху 

Олегу / Олеже 

Ігоре / Ігорю 

 

 

1.3. Українські жіночі імена, що в називному відмінку однини 

закінчуються на приголосний, мають закінчення -е: Любов – Любове, Нінель 

– Нінеле.  

2. Короткі імена 

 

Основа на твердий 

приголосний 

Основа на м’який 

приголосний  

Варіанти 

Вова, Іра Вітя, Галя Маруся, Настя 

-о -ю -ю /-е 

Вово, Сашо, Іро Борю, Вітю, Валю, Галю 

але:  Катре (!) 

Марусю / Марусе 

Настю / Насте 

 

3. Зменшувально-пестливі імена 

 

Основа на 

твердий 

приголосний 

Основа на 

м’який 

приголосний  

З питомою 

українською 

фіналією -ко 

З нульовим 

закінченням 

Ванюша, Лідочка, 

Віронька 

Настуня, Іннуся Василько, 

Степаночко 

Петрик 

-о -ю -у -у 

Боречко, Ванюшо, 

Лідочко, Оленко, 

Віронько 

Настуню, 

Іннусю  

Васильку,  

Степаночку 

Петрику, 

Вовчику, 

 Юрчику 
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4. Згрубілі імена 

 

Основа на твердий приголосний З нульовим закінченням 

Колька, Ритка, Вітька Вітьок 

-о -у 

Колько, Пашко, Танько, Ритко, Вірко, 

Вітько 

Вітьку 

 

5. Ім’я та по батькові 

У звертаннях, що складаються з двох власних назв – імені та по батькові, 

обидва слова мають закінчення тільки кличного відмінка: Ганно Іванівно, 

Анастасіє Петрівно, Валентино Павлівно, Маріє Василівно, Олено Кузьмівно, 

Іване Васильовичу, Ярославе Андрійовичу, Романе Володимировичу. 

6. Прізвища 

6.1. Українські та інші слов’янські прізвища  при звертанні мають як 

форму називного, так і форму кличного відмінка, приймаючи закінчення 

відповідної відміни (див. 1.1 та 1.2): 

Майборода – Майборода і Майбородо 

Гмиря – Гмиря і Гмире 

Кривоніс – Кривоніс і Кривоносе 

Симоненко – Симоненка і Симоненку 

6.2. Прізвища прикметникового типу на -ий, -ій при звертанні 

виступають у формі називного відмінка: Авдієвський, Кобилянська. 

6.3. Чоловічі прізвища прикметникового типу на -ов, -ев (-єв), -ів (-їв),         

-ин, -ін (-їн) при звертанні мають як форму називного, так і форму кличного 

відмінка, приймаючи закінчення відповідної відміни (див. 1.2): Павлове й 

Павлов, Ковалеве (-ліве) й Ковалів, Прокопове (-піве) й Прокопів, Гаршине й 

Гаршин, Романишине й Романишин, жіночі прізвища цього типу мають 

тільки форму називного відмінка: Романишина, Павлова, Гаршина.   
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Звертання на прізвище бажано супроводжувати загальними назвами 

релятивного характеру (пане / пані, товаришу / товаришко, громадянине / 

громадянко). В такому разі прізвище у формі називного відмінка коректне.  

7. Звертання змішаного типу 

1. У звертаннях, що складаються із загальної назви та імені, форму 

кличного відмінка набуває як загальна назва, так і власне ім’я: брате Петре, 

друже Грицю, колего Степане, пані Катерино, товаришу Віталію. 

2. У звертаннях, що складаються із загальної назви та прізвища, форму 

кличного відмінка має тільки загальна назва, а прізвище завжди виступає у 

формі називного відмінка: друже Максименко, колего Іваничук, добродійко 

Скирда, товаришу Гончар, пані Бойко. 

 

Форми множини вживаються рідко. Теоретично правильні закінчення 

співпадають з називним відмінком. 

 

Б. Звертання: загальні назви. Однина 

1. Форма звертання загальних назв іменників утворюється за зразками 

відповідних відмін. 

1.1. Іменники, що в називному відмінку однини закінчуються на -а, -я, 

мають закінчення: 

 

Основа на твердий 

приголосний 

Основа на 

м’який 

приголосний 

та шиплячий 

та -ц  

Закінчуються 

на -ія 

Закінчуються 

на мякий -р  

Деякі 

пестливі 

іменники 

дружина воля мрія зоря бабуся 

-о -е -є -е  -ю 

дружино, сестро, 

мамо 

воле, земле, 

руже, 

напарнице  

мріє зоре 

 

бабусю, 

доню, 

матусю, 

тітусю 
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1.2. Іменники, що в називному відмінку однини закінчуються на 

приголосний та -о, мають закінчення: 

 

Основа на 

твердий 

приголосний та  

ч, ш 

 

Основа на м’який 

приголосний та -р 

Іменники із 

суфіксом -ець 

Деякі іменники з 

основою на р, ж 

дід, 

батько, дядько, 

синок 

вчитель, лікар(і) молодець, 

хлопець 

 

сторож, 

професор(и) 

-у -ю -е -е 

діду, сину, тату, 

батьку, дядьку, 

синку,  читачу, 

товаришу 

але: 

голубе, друже, 

козаче, соколе 

вчителю, краю, 

лікарю, місяцю 

молодче, хлопче 

але: 

бійцю, знавцю 

стороже, 

професоре, 

ректоре 

 

1.3. Іменники жіночого роду на приголосний у кличному відмінку, що 

вживається переважно в поезії, мають закінчення -е: вість – вісте, любов – 

любове, радість – радосте, смерть – смерте. Іменник мати при звертанні 

має форму: мати! 

1.4. Іменники середнього роду типу теля, порося у кличному відмінку 

не вживаються, теоретично мають набувати форми називного відмінка.  

Звертання змішаного типу 

У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного 

відмінка має як перше слово, так і друге, хоч друге слово може мати й форму 

називного відмінка: пане ректоре (ректор), товаришу лейтенанте 

(лейтенант) . 

 

У кличному відмінку множини іменники мають форму називного 

відмінка.  
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В. Звертання: Ад’єктоніми 

У кличному відмінку субстантивовані частини мови та власне 

прикметники, що використовуються у функції звертання, мають форму, 

однакову з називним: коханий / кохана, любий / люба, милий / мила, солодкий 

/ солодка, малий / мала / мале, старий. 

 

Ми також не рекомендуємо надто поглиблювати матеріал щодо 

творення вокатива іменників ІІ відміни чоловічого роду, адже він 

залишається лінгвістичною проблемою і для фахівців.  

Презентація актуальних вокативних форм сприятиме утвердженню  

кличного відмінка у  мові повсякденного спілкування і розвитку культури 

українського мовлення загалом. 

Наші пропозиції виходять з традиції узагальнення правил, унаочнення 

матеріалу і зосереджені на: 

- змінах у рубрикації; 

- частковій зміні лексичного наповнення зразків відмінювання з 

урахуванням частотносі й актуальності вживання слів; 

- поданні правил у вигляді таблиць, що значно їх унаочнить; 

- додаванні варіативних форм. 

Для шкільних підручників та посібників з ділового мовлення 

української мови та подібної літератури, де для правил та випадків творення 

кличного відмінка (а відмовідно й звертань) відводиться цілий розділ, що 

містить основне правило, особливі випадки та рекомендації щодо вживань 

кличного відмінка та вправи на відпрацювання засвоєної граматики, 

пропонуємо подавати матеріал більш широко із значною кількістю 

прикладів, обговорювати сучасні тенденції творення засобів звертання, 

апелюючи при цьому до мовно-розмовної практики представників мови.  

У наших пропозиціях ми не говоримо про кардинальні зміни, адже 

вслід за відомим мовознавцем, професором В. Німчуком вважаємо, що 
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єдиний правопис консолідує українську культуру, етнос. Безладне 

розхитування орфографічних правил призводить до дестабілізації всіх норм 

літературної мови, дезорієнтує її носіїв, знижує грамотність населення, 

викликає хаос у словниках [109, с. 4]. 

Проте наголошуємо на тому, що хоч базою для наступних перевидань 

Правопису, безперечно, має служити традиція, однак подача матеріалу 

повинна враховувати запити користувача та стан сучасної мовної практики.  

 


