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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Успішність спілкування залежить від традиційно усталених норм і законів,           

із-поміж яких значну роль відіграють правила ввічливості, що знаходять вираження в 

стандартизованих поведінкових сценаріях із використанням мовних стереотипів. У 

комплексі сучасних досліджень особливе місце відведено аналізу ввічливості в 

різних напрямах комунікативної лінгвістики: теорії мовленнєвих актів 

(А. Вежбицька, Є. Клюєв, Дж. Остін, Г. Почепцов, П. Стросон, Дж. Сьорль та ін.), 

мовленнєвої діяльності (Х. Абельс, В. Гурєєв, О. Даниленко, О. Леонтьєв,  

Є. Тарасов та ін.), вивченні мовних стереотипів (Н. Баландіна, Ф. Бацевич, Т. Ларіна, 

М. Марцяник, К. Ожуг, К. Сікора, І. Томан, Н. Формановська та ін.). Із позицій 

лінгвопрагматики ввічливість розглядають як комунікативно-прагматичну стратегію 

(П. Браун, Г. Грайс, Дж. Лакофф, Т. Ларіна, С. Левінсон, Дж. Ліч, Р. Сколлон, 

С. Сколлон та ін.), відзначають її категорійний характер (В. Алпатов, Р. Гуща, 

О. Земська, Т. Ларіна, І. Піірайнен, Ю. Скрипник, Й. Стернін та ін.). Функційна 

граматика акцентує увагу на проблемі адекватного й однозначного окреслення 

комунікативного наміру вербальними засобами (А. Акішина, О. Бондарко, С. Шабат-

Савка, Н. Формановська, В. Шинкарук та ін.). Увічливість аналізують з погляду 

народних традицій (Н. Бабич, М. Білоус, С. Богдан, Я. Радевич-Винницький та ін.), 

мовного етикету (В. Литовченко, О. Миронюк), у порівняльно-зіставному 

(М. Фабіан), функційно-стилістичному (О. Мацько), етнолінгвальному та 

функційному (Г. Кузь), синтаксично-стилістичному (О. Мельничук), семантичному й 

функційно-комунікативному (Е. Вєтрова), прагматичному (Л. Гнатюк) аспектах, на 

матеріалі епістолярію відомих українців (Н. Журавльова). Граматичні явища 

розглядають також із погляду лінгвопрагматики (Л. Гнатюк, О. Миронюк, М. Скаб, 

М. Телеки, В. Шинкарук).  

Загалом аналіз увічливості вможливив її розуміння як складного 

комунікативного явища – об’єкта вивчення мовознавства й суміжних із ним наук, 

насамперед лінгвопрагматики, лінгвокультурології та лінгводидактики. Однак 

дотепер бракує комплексного дослідження, у якому на матеріалі української мови 

було б здійснено системний опис граматичних засобів вираження категорії 

ввічливості.   

 Отже, актуальність дисертації зумовлена потребою всебічного дослідження 

ввічливості як комунікативно-прагматичної категорії. Категорійний характер 

увічливості на рівні вербальної інтеракції визначений реалізацією стратегій 

позитивної та негативної ввічливості, які об’єктивуються за допомогою вербальних 

засобів, обраних комунікативними партнерами для регулювання міжособистісних 

взаємин мовців. 

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

виконано в межах науково-дослідної теми кафедри української мови Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка “Речення як 

багаторівнева мовна одиниця” (номер державної реєстрації 0111U000703). Тему 

дисертаційної роботи затверджено (протокол № 12 від 31 березня 2005 року) й 

уточнено (протокол № 7 від 25 грудня 2008 року) вченою радою Полтавського 
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державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка та скоординовано 

Науковою радою “Українська мова” Інституту української мови НАН України 

(протокол № 47 від 21 лютого 2009 року).  

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі граматичних індикаторів 

вираження категорії ввічливості та з’ясуванні їхнього комунікативно-прагматичного 

потенціалу.  

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:  

– обґрунтувати теоретичні засади дослідження ввічливості як комунікативно-

прагматичної категорії;  

– з’ясувати лінгвопрагматичні ознаки й національно-культурну специфіку 

української ввічливості;  

– виявити внутрішньомовні механізми репрезентації ввічливості; 

– систематизувати граматичні індикатори вираження категорії ввічливості;  

– схарактеризувати граматичні категорії з погляду реалізації стратегій 

позитивної та негативної ввічливості;  

– установити комунікативно-прагматичний потенціал граматичних 

індикаторів вираження категорії ввічливості; 

– описати лексичні, дериваційні, морфологічні й синтаксичні інтенсифікатори 

та мітигатори ілокутивної сили висловлення.  

Об’єктом дослідження є фрагменти текстів, що включають висловлення 

ввічливості, предметом – граматичні індикатори категорії ввічливості, їхні 

різновиди та комунікативно-прагматичні ознаки. 

Джерелом фактичного матеріалу слугували художні тексти української 

літератури, епістолярій, контент ЗМІ, довідники з етикету, розмовники, із яких 

методом суцільної вибірки дібрано понад 6000 фрагментів увічливих висловлень. 

Крім того, до аналізу залучено усне мовлення та окремі приклади наукової 

метамови. Формули ввічливості здебільшого дібрано з контексту, що вможливив 

з’ясування соціобіологічних ознак комунікантів, ситуації та тональності 

спілкування, характер взаємостосунків. Деінде взято до уваги репліки-реакції 

адресата. 

Теоретико-методологійна база дослідження. Концептуальну основу 

дисертації складають ідеї та здобутки вітчизняних і зарубіжних учених у галузях 

комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики, функційної граматики,  стилістики та 

культури мови. Це передусім праці А. Вежбицької, Г. Грайса, Дж. Остіна, 

Дж. Сьорля та ін., присвячені вивченню проблем мовної комунікації, почасти 

розвідки П. Браун, Р. Лакофф, С. Левінсона, Дж. Ліча, Р. Гущі та ін., у яких 

пояснено природу категорії ввічливості, наукові студії Н. Баландіної, Ф. Бацевича, 

О. Бондарка, В. Карасика, Т. Ларіної, М. Марцяник, Н. Формановської та ін. щодо 

ввічливості як конвенційного явища з притаманними йому вербальними 

рефлексами. 

Мета роботи й специфіка об’єкта зумовили комплексний підхід до вибору 

методів і прийомів дослідження, які поєднують власне лінгвістичний аналіз з 

інтерпретуванням специфіки одиниць як прагмем: описовий метод, спостереження, 

дистрибуції – для інвентаризації та систематизації граматичних індикаторів 
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вираження категорії ввічливості; структурний метод з елементами інтенційного та 

контекстуального аналізу – із метою визначення функційного навантаження 

граматичних категорій загалом і граматичних значень зокрема; елементи психо- та 

соціолінгвістичного аналізу дали змогу визначити вплив екстралінгвальних 

чинників на успішне вираження ввічливості. У деяких випадках увічливість 

схарактеризовано із залученням прикладів з інших мов, що вможливило 

виокремлення національно-специфічного на загальнославістичному тлі. 

Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняному мовознавстві з’ясовано граматичні особливості вираження української 

ввічливості. Зокрема, визначено й інвентаризовано корпус граматичних індикаторів 

ввічливості – морфологічних і синтаксичних, схарактеризовано на широкому 

фактичному матеріалі функційно-прагматичний потенціал категорії відмінка, 

міжчастиномовної категорії особи, дієслівних граматичних категорій способу, виду, 

часу, а також синтаксичних категорій предикативного заперечення та питальності, 

досліджено механізм вербалізації стратегій позитивної та негативної ввічливості. 

Теоретичне значення дослідження виявляється в тому, що його узагальнення 

поглиблюють засади комунікативної та функційної граматики. Описані 

закономірності мовної репрезентації ввічливості активізують дотеперішні уявлення 

про базові морфологічні й синтаксичні категорії та відкривають нові можливості їх 

вивчення з погляду проблем прагматичної варіативності та багатозначності. 

Висновки доповнюють теорію комунікативної граматики, сприяють систематизації 

мовленнєвих актів на граматичній основі з типовими для них мовними 

індикаторами. Окремі результати забезпечують внесок у теорію мовної комунікації, 

культуру мови, у розуміння семантики як феномена, детермінованого вживанням 

вербальних знаків у реальних життєвих ситуаціях. 

Практичну цінність дисертаційної праці визначає те, що її результати  

можуть бути використані під час викладання таких нормативних курсів: 

“Теоретична граматика української мови”, “Основи теорії мовленнєвої комунікації”, 

“Міжкультурна комунікація”, “Лінгвостилістика”, “Лінгвокультурологія”                    

і дисциплін за вибором, пов’язаних із вивченням теорії та практики комунікації; у 

лексикографічній діяльності – для укладання словника мовного етикету з 

ранжуванням окремих формул на граматичній основі; у науково-дослідній роботі 

студентів, магістрантів та аспірантів. Здобуті результати мають також  практичне 

значення для викладання суміжних із лінгвістикою дисциплін, зокрема психо-, 

соціо- та етнолінгвістики. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорено на засіданнях кафедри загального і слов’янського мовознавства  та 

іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка й оприлюднено на 15 наукових і науково-практичних конференціях 

різних рівнів: Міжнародній науковій конференції “Гоголівські читання” (Полтава, 

2006), Міжнародній науковій конференції “Лексико-грамматические инновации в 

современных восточнославянских языках”  (Дніпропетровськ, 2007), Всеукраїнській 

науковій конференції “Сучасні орієнтири філологічної науки” (Херсон, 2007), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Текст як об’єкт лінгвістичного 



4 
 

дослідження і засіб навчання мови” (Полтава, 2007), Міжнародній науково-

практичній конференції “Комунікативна компетенція у професійній діяльності 

педагога і психолога” (Полтава, 2007), ХV Міжнародній лінгвістичній конференції 

“Язык и мир” (Ялта, 2008), Міжнародній науковій конференції “Язык – сознание – 

культура – социум” памяти профессора И. Н. Горелова (Саратов, Росія, 2008), 

Міжнародній науково-практичній конференції “Граматичні читання – V” (Донецьк, 

2009), Міжнародній науково-практична конференції “Мови і світ: дослідження та 

викладання” (Кіровоград, 2009), ІІІ Міжнародній науковій конференції “Іноземна 

філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2009), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції “Філологія, журналістика та медіаосвіта” (Полтава, 2009), Варшавській 

Східноєвропейській конференції “Gdzie jesteśmy? Europa Środkowo-Wschodnia. Od 

Reżimów Totalitarnych do Wolności” (Варшава, Республіка Польща, 2010), 

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Перспективи розвитку 

філологічних наук” (Хмельницький, 2017), Міжнародній науковій конференції “Ідеї 

Харківської філологічної школи в парадигмах сучасного гуманітарного знання: 

традиції і новаторство” (Харків, 2017), Міжнародній науково-практичній 

конференції “Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження” 

(Люблін, Республіка Польща, 2017). 

Публікації. Проблематику й основні положення дисертації висвітлено в 16 

одноосібних публікаціях, із них 9 статей – у фахових виданнях України 

(4,99 друк. арк.), 3 – у міжнародних виданнях (1,41 друк. арк.), 4 – у збірниках 

матеріалів наукових конференцій (1,5 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій – 

7,9 друк. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна праця складається зі вступу, 

чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (425 позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу 

(247 позицій) та додатка. Загальний обсяг роботи – 257 сторінок, основного тексту – 

197 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, окреслено його джерельну базу, 

з’ясовано наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, 

подано відомості про апробацію основних положень дисертаційної праці, публікації, 

структуру  та обсяг роботи. 

У першому розділі “Категорія ввічливості в українській комунікативній 

культурі” зосереджено увагу на теоретико-методологійних аспектах дослідження, 

проаналізовано ввічливість як комунікативно-прагматичну та національно-

культурну категорії, розглянуто мовні одиниці й категорії як індикатори вираження 

категорії ввічливості (Далі: КВ).   

Увічливість більшість дослідників трактує як один із найважливіших 

регуляторів соціальної поведінки (Н. Баландіна, П. Браун, П. Грайс, Н. Журавльова, 

О. Земська, Р. Лакофф, Т. Ларіна, С. Левінсон, Дж. Ліч, М. Марцяник, О. Миронюк, 
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С. Міллз, К. Ожуг, К. Сікора, Н. Формановська та ін.). Соціолінгвісти П. Браун і 

С. Левінсон під увічливістю розуміють своєрідну стратегію мовної та позамовної 

діяльності комунікантів із метою збереження позитивного (бажання бути 

шанованим) і негативного (прагнення до незалежності) “обличчя”. На основі цього 

виділяють позитивну й негативну ввічливість, у розрізненні якої суттєву роль 

відіграє соціальна дистанція. Ввічливість у нашому розумінні – це набір 

прагматичних стратегій і тактик, що зумовлюють вибір відповідних вербальних 

засобів у певній граматичній формі для реалізації інтенції мовців. 

Важливим є також урахування національно-культурної специфіки ввічливості, 

на позначення якої в українській комунікативній традиції використовуються 

лексеми ввічливий, чемний, ґречний, вихований, обхідливий, шанобливий, люб’язний, 

привітний, уважний, тактовний, делікатний, галантний, обачний, поштивий, 

послужливий, запобігливий тощо. Синоніми об’єктивують такі риси ввічливості: 

дотримання правил пристойності, вияв уваги, доброзичливості, 

щирості, демонстрування поваги, готовність зробити послугу. Із домінантними 

ознаками комунікативної поведінки українців безпосередньо пов’язані стратегії 

ввічливості, які формують національний стиль комунікації та уможливлюють 

створення моделі ввічливості, що формується на таких засадах: 1) дотримання 

правил пристойності; 2) доброзичливість – вияв уваги до співрозмовника; 

3) співучасть – зацікавлення справами співрозмовника; 4) декларування допомоги 

адресатові; 5) повага до комунікативного партнера; 6) автономність – цінування 

незалежності, прав і свобод кожної людини. Ввічливий українець – це особа, яка 

дотримується правил пристойності,  демонструє повагу, доброзичливість, щирість, 

прихильність, симпатію, зацікавленість співрозмовником, а також маніфестує 

готовність допомогти, понад усе шанує свободу та право вибору адресата.  

Висловити ставлення до співрозмовника, позитивно налаштувати його до себе 

можна із залученням цілого спектра мовних одиниць – індикаторів увічливості, які 

піддаються аналізу з погляду фонетики, морфеміки, лексикології та граматики. 

Граматичні індикатори ввічливості репрезентують систему протиставлень за 

ознакою позитивна – негативна ввічливість, виконуючи роль прагмем – мінімальних 

одиниць, що регулюють комунікативну поведінку людей. Їх уживання 

детерміноване параметрами ситуації спілкування: хто говорить, кому, з якою 

метою, як саме, за яких умов та з яким ефектом?  

Заради посилення впливу на адресата мовці вдаються до різноманітних 

інтенсифікаторів та мітигаторів ілокутивної сили. Основна функція інтенсифікаторів 

– увиразнити інтенцію мовця, а мітигаторів – зменшити  втручання адресанта в 

персональну сферу адресата; разом  вони сприяють установленню доброзичливих 

взаємостосунків та ввічливої атмосфери спілкування. 

Репрезентація КВ регулюється таким правилами: власне мовними, які 

регламентують вибір вербальних одиниць із-поміж функційно близьких або 

синонімічних; соціальними, що вимагають уживати обрані засоби відповідно до 

соціальних ролей співрозмовників; ситуативними, які вказують на оптимальність 

індикаторів щодо комунікативної ситуації. У зв’язку з цим аналіз граматичних 

індикаторів вираження КВ здійснено з урахуванням умов спілкування, 
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соціобіологічного “паспорта” інтерактантів, вербалізації стратегій позитивної 

та негативної ввічливості – усього, що поглиблює пізнання мовної картини 

ввічливості на сучасному етапі її розвитку.  

У другому розділі “Морфологічні іменні індикатори вираження категорії 

ввічливості” проаналізовано морфологічні іменні засоби вираження КВ в 

українській мові, зокрема іменну категорію відмінка та категорію особи, 

установлено їхній комунікативно-прагматичний потенціал із погляду реалізації 

стратегій позитивної та негативної ввічливості, описано лексичні, дериваційні, 

морфологічні й синтаксичні інтенсифікатори та мітигатори.  

Кличний відмінок має високу прагматичну спрямованість: Пане добродію, 

почекайте-но! (В. Домонтович). Він репрезентує не тільки адресата, а й конкретну 

інтенцію адресанта, яку мовою семантичних примітивів умовно можна 

сформулювати так: Я – Вас – тут – зараз – кличу – щоб установити контакт – у 

ввічливій тональності. Низка ввічливих звертань в українській комунікативній 

культурі призвела до формування розгалуженої системи неоднорідних за 

структурою одиниць, які мають тенденцію до уніфікації. У межах цієї прагмеми на 

основі соціальної дистанції виділено дистантні та контактні вокативи. 

Дистантні вокативи ввічливості детерміновані насамперед соціальною 

ієрархією (вищий – нижчий): Шановна пані!… Раді повідомити про перше 

розширення Ваших повноважень (Н. Сняданко). Основна інтенція адресанта: Хочу 

встановити ввічливий комунікативний контакт, тому демонструю свою повагу. До 

дистантних вокативів належать гоноративи пане / пані, добродію / добродійко, 

конструкції пане / пані + титулатура, пане / пані + прізвище, пане / пані + ім’я, ім’я 

та по батькові. 

Гоноративи пане / пані, добродію / добродійко є оптимальними, коли 

інтерлокутори незнайомі або не потребують ідентифікування. Вони призначені для 

привернення уваги: Добродію, як пройти на вулицю Остроградського? (З Інтернет-

ресурсу). Сполука пане / пані + титулатура маркує соціальну дистанцію, 

характерну для позначення чітко регламентованих взаємин: Пане директоре, 

зачекайте, прошу! (В. Лозовий). Основне смислове навантаження титулатури – 

збільшення соціальної дистанції, демонстрування поваги.  

Конструкція пане / пані + прізвище підкреслює офіційність спілкування, її 

вживання зумовлене прагматичним значенням – бажанням мовця точно 

ідентифікувати адресата: Пане Петренко, електронне декларування – уже 

реальність? (З інтерв’ю Іллі Лукаша).  

Кліше пане / пані + ім’я дещо зменшує дистанцію, оскільки засвідчує певний 

рівень приязні: Ви чомусь не приходите до театру, пане Олександре, а Ваші “Дами 

і гусари” йдуть вельми успішно (Р. Іваничук). 

Формулу ім’я та по батькові, що є давньою українською традицією, зазвичай 

уживають в офіційному спілкуванні у звертанні до знайомого, старшого за віком, 

вищого за статусом: Дорога наша Ганно Іванівно! (В. Нестайко). 

Контактні вокативи ввічливості репрезентують взаємини комунікантів,  

об’єднаних так званими горизонтальними взаємостосунками: спільними інтересами, 

дружбою, родинними зв’язками тощо: Пішли, Андрію, до музик, послухаємо, як 
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козаки грають (В. Кільченський). Метамовна дескрипція інтенції мовця така: Хочу, 

щоб Ви знали, що  викликаєте в мене симпатію і що моя акція призначена для Вас. 

До контактних вокативів належать власне ім’я, номінації на позначення родинних 

зв’язків у непрямому значенні, набутого родичання та дружніх взаємин, а також 

оказіональні звертання.  

Вокатив власне ім’я є маркером зменшення соціопсихологічної дистанції та 

насамперед характерний для неофіційного спілкування, для моделі  рівний – рівний. 

Крім функції ввічливості, він формує експресивне тло, підкреслює довіру, 

заохочення до контакту: Бачу, Ольго, Ви добра господиня… (В. Барка). 

Вокативи брате, сестро, дядьку, тітко тощо демонструють щирість та 

прихильність (особливо у звертанні до співрозмовників, які не мають кровної 

спорідненості): Прошу до снідання… вибачай нам, дорогий дядьку, трохи заспали 

(І. Нечуй-Левицький).  

Схожу функцію виконують кліше на позначення набутого родичання (куме / 

кумо, свату / свахо тощо): Добридень Вам, кумо! Здорові будьте з неділею! 

(М. Коцюбинський), які на тлі ввічливості вжиті як множина шани, виконують роль 

своєрідного інтенсифікатора основної прагмеми, наприклад, вітання, побажання.    

Уживання вокативів друже / подруго, приятелю / приятелько, товаришу / 

товаришко для номінації дружніх взаємостосунків можливе за умови близької 

психологічної дистанції, духовної спорідненості: Дорогий мій друже, дозволь 

познайомити тебе з моєю дружиною Анкою (В. Малик). 

 Оказіональні звертання, крім вираження ввічливості, марковані  додатковим 

ступенем емотивності: Земляче! А, земляче! Дай, друже, водички! (М. Хвильовий).  

Посилюють прагматичний вплив вокативів різні інтенсифікатори, зокрема, 

суфікси зі значенням пестливості сприяють зменшенню дистанції, демонструють 

приязне ставлення та невимушеність ситуації спілкування: Допоможіть мені, 

панночко! (І. Качуровський); гонорифічні прикметники шановний, поважний, 

вельмишановний, високоповажний тощо підкреслюють дистанцію між мовцями 

(Вельмишановний Володимире Юхимовичу!); емоційно-оцінні прикметники 

милий, ласкавий, дорогий, любий тощо та присвійні займенники мій, моя, наш, наша 

тощо зменшують її: Дорога моя Євочко! Якби ти могла зазирнути в той мій сон… 

(Н. Гуменюк). Важливими засобами інтенсифікації впливу є інверсія, повтор і 

градація.  

Давальний відмінок, корелюючи з кличним, репрезентує ввічливу 

адресатність, на що вказують можливі трансформації, пор.: А тепер кумові та кумі 

їсти та пити! (Панас Мирний). – Куме та кумо, а тепер їсти та пити! Датив 

увиразнює комунікативно-прагматичну роль адресата, персональна сфера якого 

порушена й реалізована в часткових значеннях давального об’єкта та давального 

суб’єкта.  

Давальний об’єкта позначає особу, до якої спрямована мовленнєва дія: 

Доброго Вам дня і Божої благодаті на всі добрі справи! (В. Корж), і функціює як 

залежна словоформа при дієсловах із семантикою дарування, подяки, поради, 

пропозиції, рекомендації, побажання, обіцянки, співчуття тощо, віддієслівних 
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іменниках і прикметниках. Інтенцію мовця можна описати так: Хочу 

повідомити / сказати щось Вам, шанованому мною.  

Уживання давального адресата передбачають такі одиниці: 

1) дієслова ввічливого спонукання (радити, пропонувати, доручати, 

довіряти, бажати, вітати, рекомендувати тощо): Словом, Іро, пропоную Вам 

поїхати зі мною кудись відпочити (Г. Кримчук); 

2) дієслова зі значенням обіцянки (обіцяти, клястися, присягатися, давати 

слово тощо): Я обіцяю Вам свою ласку (В. Шевчук); 

3) мовленнєві ритуали (бажати, зичити, дякувати, передати привіт, 

співчувати тощо): …бажаю Вам “сонця”! (О. Кобилянська); 

4) дієслова етикетної дії (аплодувати, плескати, кланятися, поклонитися, 

посміхатися, тиснути руку, цілувати ручку тощо): Міцно, його вітаю, тисну йому 

руку, цілую руку Міранді (Хроніка 2000). 

Використання словоформи в давальному відмінку диктують віддієслівні 

іменники мовлення (побажання, вітання, привітання, привіти, подяка, вдячність, 

дяка, порада, пропозиція, обіцянка, обітниця тощо): Щира подяка Вам, Валентино 

Володимирівно Стегній з Полтави (В. Лис) та предикативний прикметник удячний: 

Я Вам дуже вдячний (Е. Андієвська).  

Датив об’єкта в українській мові найчастіше виражений займенниками ти / Ви 

(Як я можу тобі / Вам подякувати?), гоноративами пан / пані (Як я можу 

подякувати панові?). 

Давальний суб’єкта вказує на особу, в інтересах якої відбувається дія:             

І хочеться мені запитати… (Ю. Мушкетик). Інтенція мовця має таку 

репрезентацію: Хочу, щоб Ви знали, що ситуація, яка відбувається, від мене не 

залежить.  

Дативне оформлення експерієнцера, який виконує роль суб’єкта-носія певного 

ментального стану, забезпечують дієслова здаватися, видаватися: Мені здається, 

варто ще попрацювати. Такі висловлення звучать менш категорично, оскільки 

нівелюється відповідальність мовця за їхню істинність.  

Модель хочеться мені реалізує позитивне ставлення експерієнцера до 

гіпотетичної дії, вираженої інфінітивом: Хочеться мені побачити Вас 

(М. Коцюбинський). Мовець повідомляє про своє бажання щодо конкретної дії, але 

вказує на відсутність прямого причинно-наслідкового зв’язку між діями, надаючи 

адресатові право вибору: погодитися / не погодитися з її виконанням.  

Експлікація адресанта покликана посилити зацікавлення співрозмовника й 

засвідчити дружні стосунки між ними. Наприклад, кліше щоб були мені… 

демонструє зменшення дистанції, щирість, активізує особистісний момент: Зичу Вам 

здоров’я – щоб були мені здорові і міцні… (Н. Тисовська).  

Конструкція з давальним суб’єкта може вказувати на бажання мовця змінити 

процесуальну ситуацію, яка його не задовольняє: Нам би треба в окрузі лікарню та 

хоч одного лікаря (Л. Дем’ян). Категоричність висловлення зменшується, оскільки 

воно набуває значення незалежної від волі адресанта, можливо, некерованої, 

бажаної необхідності, що позначається на ввічливості. 
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Категорія особи в процесі ввічливого контактування безпосередньо 

маніфестує зв’язок мови й людини та вказує на статус адресата (Чи дозволите Вас 

відволікти від справ?), соціальні ролі (Я заходжу за тобою. Вечір ми проведемо 

разом (друзі)), сферу інтеракції (Просимо пана директора завітати до нас! 

(професійна)), тональність спілкування ( Ваш виступ був чудовий!) тощо.  

У ввічливих актах предикати експлікують позицію мовців, на основі чого 

виділено “я”-орієнтовані й “ти / Ви”-орієнтовані висловлення. 

“Я”-орієнтовані висловлення. Основним індикатором автономінації 

адресанта є особовий займенник я та перформативна форма дієслів обіцяю, 

запрошую, раджу, пропоную, дякую, вітаю тощо: Я запрошую тебе в п’ятницю на 

свій день народження (А. Ізотова). Інтенція адресанта полягає в демонструванні 

поваги до адресата: Я дуже поважаю й шаную Вас.  

Майже в кожному ввічливому висловленні задеклароване “я” мовця, його 

оцінка ситуації та взаємин із комунікативним партнером, хоч не завжди виражене: 

Добрий день! – ‘Я вітаюся з тобою’,  Спасибі! – ‘Я дякую тобі’ тощо. З метою 

підвищення тональності адресант (граматично – перша особа) може подати особу 

дещо відсторонено, надаючи висловленням ілокуції описовості: Лишаюся, з щирою 

повагою, ваш покірний слуга... (П. Загребельний).  

До вербальних індикаторів КВ зараховано дієслова, ужиті в першій особі 

множини інклюзивного значення, які вказують на адресанта як співучасника 

інтеракції: Зайдімо на чашечку кави (В. Шкляр). Ми-номінація є індикатором 

увічливої адресатності з двовекторною орієнтованістю (на мовця й на адресата), до 

якої належить авторське “ми”, скромне “ми”, представницьке “ми”, величальне “ми” 

тощо. Така транспозиція зумовлена ситуацією спілкування, соціальним статусом 

інтерактантів, а також традиціями: Хай славиться наш добрий князь Ярослав! 

Будьмо! (П. Загребельний), що репрезентує солідарність, зменшення дистанції та 

реалізацію стратегій позитивної ввічливості.  

“Ти / Ви”- орієнтовані висловлення. Мовці в українській комунікативній 

культурі в межах адресантно-адресатної ситуації перебувають у взаємостосунках, 

маркованих нейтрально-ввічливим займенником ти та гоноративним займенником 

Ви, які виконують прагматичні функції – дейктичне позначення адресата й 

демонстрування соціальних стосунків, пор.: (Ти) Хочеш ще погуляти? – (Ви) Хочете 

ще погуляти? Уживання займенників другої особи залежить від умов контактування 

та соціобіологічних ознак співрозмовників. 

Займенник ти є оптимальним у неофіційному спілкуванні, оскільки вказує на 

можливість утручання в персональну сферу комунікативного партнера або визначає 

межі, до яких можна наблизитися, демонструє прагматичну рівність: Може, 

уже ти, зовице люба, стала володаркою терема сього? (І. Білик).  

Займенник Ви, як національно маркований індикатор української ввічливості, 

репрезентує повагу до співрозмовника, маніфестує зменшення втручання в  

персональну сферу, сприяє дотриманню дистанції: Вибачте, Ви не підкажете, як я 

можу дізнатися про стан одного хворого? (Л. Баграт). Його гоноративну функцію в 

українській мові пояснюють два лінгвальні факти: по-перше, протиставлення 
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значення однини й множини, закріплені в мовній системі; по-друге, уживання 

форми множини в невластивому їй значенні однини.  

Звернено увагу на можливість транспозиції категорії особи, зокрема вживання 

третьої у функції другої, адресатної, типової для польської, чеської та інших мов, що 

може свідчити про виокремлення інших рівнів увічливості в українській 

лінгвокультурі: То пан генеральний менеджер покаже мені своє виробництво? 

(Брати Капранови). Для доведення цієї гіпотези використано такі прийоми: 

а) синтаксичне поширення, пор.: Може, пані бажає щось купити? (Л. Романчук). – 

*Може, та пані бажає  щось купити? (третя особа); б) порівняння: Може, пані 

бажає щось купити? → Може, Ви бажаєте щось купити? (тотожність 

прагматичної функції); в) елімінація, пор.: Чи пан любить музику? (у значенні 

другої особи) – Чи любить музику? (запитання хто?) (третя особа). 

Крім того, установлено, що на українському ґрунті можливе вживання третьої 

особи множини разом із гоноративним займенниковим іменником пан / пані: Чи 

пані Софія певні, що та молода дівчина є цілком… надійна (Л. Романчук), що має 

відтінок гіперувічливості. Мовець, апелюючи до конкретного адресата, демонструє 

свою повагу та пошану, хоч іноді такі конструкції можуть мати значення іронії, 

жарту: Пані лягли і просять. 

Транспозиція категорії особи зумовила виділення декількох рівнів увічливості 

в українській комунікативній культурі: нейтрально-ввічливого (Що ти мені 

порадиш?), увічливого (Що Ви мені порадите?), дуже ввічливого, поштивого (Що 

мені пані порадить?), гіперувічливого (Що мені пані порадять?).  

У третьому розділі “Морфологічні дієслівні індикатори вираження 

категорії ввічливості” розглянуто морфологічні дієслівні засоби вираження КВ в 

українській мові, із-поміж яких виокремлено категорію способу, виду та часу, 

описано інтенсифікатори та мітигатори ілокутивної сили висловлення.  

Категорія способу репрезентує результат узаємодії інтенцій учасників 

інтеракції. За допомогою цієї прагмеми адресант висловлює своє ставлення до 

ситуації, позначуваної дієсловом, повідомляє про ймовірність виконання дії 

адресатом, указує, чи є вона для нього бажаною, оцінює її тощо. На полі ввічливості 

категорія способу об’єднує грамеми умовного (Я хотів би запросити Вас на 

вечерю), наказового (Будьмо знайомі!), спонукального (Добре б було Вам більше 

відпочивати!) й бажального (Поїхати б на відпочинок!) способів. 

Умовний спосіб модифікує комунікативну мету висловлення через 

зменшення втручання в персональну сферу адресата й збільшення дистанції. 

Інтенція мовця така: Хочу, щоб Ви знали, що я поважаю Вас і відповідно 

демонструю це.  

Прагматичне значення умовного способу репрезентують: 

1) конструкції з дієсловами на позначення різноманітних мовленнєвих дій 

(стратегія опосередкованості): Я б радив Вам в інтересах служби… оженитися  

 (І. Франко);  

2) кліше з дієсловом хотіти: Я б хотів ще побути з Вами… Поговорити 

(І. Роздобудько);  
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3) питання з дієсловом могти: Єгоре Васильовичу, ви не могли б зайти у 

приймальню? (С. Лобода).  

Інтенсифікаторами прагмеми є прислівники дуже, охоче:  Я Вас охоче слухав 

би… (Е. Андієвська) та обмежувально-видільні частки тільки, лише: Я лише хотів 

би порадити тобі… (Р. Самбук).  

Наказовий спосіб демонструє широкий прагматичний смисл увічливого 

спонукання до дії – це така граматична форма, у якій поєднані семантичне 

імпліцитне “я” та експліцитне “ти / Ви”: Принесіть мені, будь ласка, горнятко кави! 

У межах увічливого імперативного висловлення основна інтенція мовця звучить так: 

Я вважаю, що Вам варто це зробити, бо….  

Імператив може виступати маркером увічливості в тих особливих випадках, 

коли відправник упевнений, що виконувана одержувачем дія буде в його інтересах. 

Це відбувається в ситуаціях запрошення, припрошування, частування, коли адресант 

певною мірою тисне на адресата, і цей тиск зумовлений гостинністю, щирістю: 

Пригощайтеся, дорогі гості! (М. Старицький). Дієслова наказового способу також 

є оптимальними для висловлення побажань: Ростіть, діти, здорові (М. Стельмах), 

що здебільшого мають характер мовних стереотипів. Близька соціальна дистанція 

уможливлює вживання імперативних висловлень у неофіційному спілкуванні: 

Отож, гуляй, спочивай і зателефонуй мені у п’ятницю по обіді (Ю. Покальчук), у 

яких поєднуються інтенційні смисли й тактики некатегоричного побажання та 

делікатного спонукання. 

Вольовий вплив на адресата – це завжди втручання в особистісну сферу, тому 

в межах імперативних актів використовуються засоби прагматичного пом’якшення:  

1) вокативи: Усе, пані, розкажіть! (В. Малик);  

2) актуалізатори ввічливості (будь ласка, зробіть ласку, будьте ласкаві, 

будьте люб’язні, прошу): Шановний, будьте люб’язні, допоможіть мені вибратися 

(А. Ізотова); 

3) конструкції перформатив + дієслово наказового способу: Благаю Вас – 

зверніть увагу на мої прохання (Л. Силенко); 

4) частки -но і -бо: А йдіть-но снідати! (А. Давидов). 

За допомогою форм спонукального й бажального способів мовці реалізують 

стратегії опосередкованості, натяку, що позначається й на ввічливості: 

спонукальний спосіб репрезентує таку бажану дію, яка може відбутися за умови, 

що на те є добра воля адресата: На дворі так гарно, вам би подихати, пройтись 

трохи – час повертатись до життя (Н. Доляк), а бажальний спосіб виражає 

волевиявлення мовця про бажану дію без спрямування її на адресата у формі натяку, 

значення якого полягає в маніпулюванні ілокуціями: Випити б кави, бо очі 

злипаються (Л. Романчук).  

Категорія виду в площині семи “ввічливість” спрямована на дотримання й 

зменшення соціальної та психологічної дистанції. Її прагматичний потенціал 

забезпечує виникнення особливого ефекту висловлення, який передбачає прагнення 

адресанта ввічливо спонукати адресата до виконання дії з урахуванням його 

соціальних і біологічних характеристик, мовленнєвої ситуації та бенефактивності 
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дії, пор.: Зробіть так, щоб я його побачив (В. Нестайко). – Пригощайтеся, будь 

ласка! (О. Гаврош).  

Зумовлена комунікативною інтенцією структура висловлення чітко 

регламентує вибір недоконаного / доконаного виду, а будь-яка альтернатива, як 

відомо, передбачає активізацію прагматичного чинника. Ідеться про наявність 

імпульсу волевиявлення – здійснити / не здійснити запропонований акт. Загальна 

інтенція мовця, яку можна описати так: Хочу, щоб Ви зробили це, зазнає модифікацій 

залежно від вибору видової форми. Прагмема доконаного виду є індикатором 

офіційної ситуації, дистантних взаємин і сприяє реалізації стратегії негативної 

ввічливості: Віро Семенівно, візьміть, будь ласка, бо хіба то гроші, як на трьох 

дітей? (Ж. Куява), а недоконаного виду – неформальної обстановки, неофіційних 

стосунків, підкресленої шанобливості й репрезентує позитивну ввічливість: 

Сідайте, кумо, сідайте, свахо! (М. Старицький).  

Крім того, якщо мовець залежить від волі адресата (просить, благає, умовляє), 

то прагмемою доконаного виду він демонструє відношення залежності: Відчиніть, 

будь ласка, двері (М. Іванцова), а недоконаного – дещо нівелює це відношення: 

Передавайте вітання Василині (Д. Корній), оскільки в такий спосіб адресант тільки 

висловлює своє бажання, а співрозмовник має право здійснити / не здійснити 

запропонований акт.  

Прагмема доконаного виду є оптимальною, коли ілокутивна сила сфокусована 

на кінцевій фазі дії, досягненні мети й на початку нового результативного стану, 

оскільки мінімалізує втручання в персональну сферу адресата через обмеженість дії 

одноразовістю, дистантністю та віддаленістю в часі, а прагмема недоконаного виду 

сприймається як наказ або навіть категорична вимога, тому що актуалізує 

семантичний компонент “негайно”, пор.: Дівчатка, як хочете бути корисні – підіть 

поможіть прийняти медикаменти…(Г. Шиян). – Дівчатка, як хочете бути корисні 

– ідіть помагайте прийняти медикаменти.  

Конкурування доконаного та недоконаного видів без накладання додаткових 

смислів трапляється зрідка й може бути зумовлене стратегіями позитивної та 

 негативної ввічливості, пор.: Хліба з собою беріть тільки на дорогу… (Остап 

Вишня). – Хліба з собою візьміть тільки на дорогу. В обох висловленнях дія 

зумовлена ситуацією, є бенефактивною для адресата, необов’язковою для 

виконання. Прагмемою недоконаного виду беріть адресант демонструє увагу й 

люб’язність, а тому зменшується дистанція, зникає пріоритетність позицій, що в 

результаті засвідчує позитивну ввічливість. А порада з імперативом доконаного 

виду візьміть сприймається як дистантна, дещо формальна, імплікує пріоритетність 

позиції мовця, мінімалізує втручання в персональну сферу адресата, фокусуючись 

на результаті дії.  

Категорія часу має дейктичний характер і репрезентує протиставлення 

дієслівних форм щодо моменту мовлення. Для більшості ввічливих висловлень 

характерний теперішній час (комунікативна дія відбувається одночасно з моментом 

повідомлення про неї), який виконує інформативно-гонорифікативну функцію 

(установлення та підтримання ввічливого контакту): Дякую, вчителю. Це все Ваша 

наука (О. Авраменко).  
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В актах вітання, прощання, звертання, знайомства маркована ними ситуація 

здебільшого збігається з моментом мовлення, хоч  граматично й не виражається: 

Доброго дня (ранку, вечора)! До побачення! Метамовний опис цих актів такий: 

Говорю Вам словесну формулу (доброго дня, до побачення, приємно познайомитися 

тощо), демонструючи своє привітне ставлення та повагу до Вас. Дейксис діалогу 

відповідає комунікативній ситуації, коли момент мовлення визначається як 

теперішній час адресанта й збігається з теперішнім часом адресата: увічлива 

ситуація відбувається “тут” і “тепер”, виникає “включення” моменту мовлення в 

ситуацію.  

Комунікативна дія, позначена прагмемою теперішнього часу, може 

стосуватися минулих подій: Дякую Вам за турботу (О. Авраменко) або майбутніх 

планів: А після цього пропоную разом пообідати (М. Іванцова). У таких 

мовленнєвих актах доцільно виділяти дві частини: реальну (інтеракція відбувається 

“тут” і “тепер”) та умовну (апеляція до дії, яка передувала моменту мовлення або 

наступить після нього). У цьому випадку встановлюється причинно-наслідковий 

зв’язок: з одного боку, перед тим, як адресант реалізує мовленнєвий акт, йому 

передує певна ситуація, за яку він, наприклад, дякує, з іншого – перед тим, як 

адресант проектує свій акт у майбутнє, він дбає про дотримання ввічливої 

атмосфери спілкування “тут” і “тепер”, оскільки від неї залежить результативність 

та ефективність спілкування.  

Наприклад, увічливим актам подяки, вибачення, похвали, компліментів тощо 

до моменту їх реалізації передує певна комунікативна ситуація: Прийміть мої щирі 

вітання!... Ви провели операцію на найвищому рівні (О. Авраменко). Такі 

висловлення спрямовані на підтримання вже встановлених увічливих стосунків, 

дотримання соціальної дистанції, збереження позитивного та негативного 

“обличчяˮ, які метамовним способом можна представити так: Говорю Вам (дякую, 

вибачте, хвалю тощо) і повідомляю, що в минулому сталася певна подія, яка 

викликала такий стан речей, тому демонструю свою повагу й хочу, щоб наше 

спілкування продовжувалося в увічливій атмосфері. 

Реалізуючи ввічливі акти прохання, поради, пропозиції, запрошення, 

побажання тощо, адресант усвідомлює, що сама комунікативна дія може витікати з 

моменту мовлення або настати після нього: … моя дружина і я запрошуємо Вас на 

гостину (В. Чемерис). Мовець чітко вибудовує стратегію вербальної поведінки: 

демонструє повагу, зменшує втручання в персональну сферу адресата з такою 

інтенцією: Говорю Вам словесну формулу (прошу, раджу пропоную, запрошую, 

бажаю тощо) і роблю це ввічливо, оскільки хочу, щоб запропонована комунікативна 

дія не зашкодила Вам й наша взаємодія не змінилася в майбутньому.  

Прагматичний потенціал має транспозиція часової форми дієслова хотіти, яка 

репрезентує бажання мовця як розпочату комунікативну дію, реалізація якої 

залежить від волі адресата, пор.: Я хотів Вас попросити… – Я хочу Вас попросити… 

Дієслово минулого часу модифікує ілокутивну силу висловлення: вносить значення 

невпевненості, сумніву та репрезентує меншу наполегливість. 
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Четвертий розділ “Синтаксичні індикатори вираження категорії 

ввічливості” присвячено аналізу та опису категорії предикативного заперечення й 

категорії питальності як засобів вираження КВ в українській мові. 

Категорія  предикативного заперечення, репрезентована у ввічливих актах 

відмови та спростування, виконує функцію дотримання соціальної дистанції та 

реалізує переважно стратегії негативної ввічливості: … Дякую за запрошення, але, 

на жаль, я поїхати не можу (О. Корнійчук). 

Заперечення на тлі ввічливості не означає закріпленого за ним негативного 

значення, а тільки сигналізує про заперечну позицію адресанта. Основна інтенція 

мовця така: Хочу ввічливо повідомити Вам, що я не згоден з Вами, оскільки … 

Висловлення з предикативним запереченням насамперед є загрозою 

позитивному “обличчю” адресата, оскільки вказують на реконсолідацію з 

комунікативним партнером. Щоб уникнути непорозумінь і конфліктів, інтерактанти 

використовують такі засоби пом’якшення категоричності: 

а) мовленнєві акти вибачення з мітигаторами (вибачте, але…,  перепрошую, 

але…, мені прикро (шкода, жаль), але…): Мені жаль розчаровувати тебе, Якубе, 

але я не поїду (В. Малик); 

б) висловлення подяки з адвербіальними інтенсифікаторами (щиро (сердечно, 

красно, дуже) дякую): Я вам дуже дякую, але не можу… (І. Вільде); 

в) модальні слова зі значенням гіпотетичності (може бути, мабуть,   

здається): То, мабуть, я нічим не зможу Вам допомогти (З Інтернет-ресурсу); 

г) вокативи позитивної характеризації: Не можу, братчику, їй-богу, не можу 

(І. Франко); 

ґ) прийом фіктивної згоди: (Ви праві, але…, Добре, але…, Дійсно, але…, 

Погоджуюсь, але…): Пан Любомирський, звичайно, має рацію, але ми тут для 

того, щоб кожен висловив свою думку… (Ю. Сорока). 

Для ввічливої комунікації бажаними є непряма незгода чи заперечення, 

оскільки вони зумовлені прагненням адресанта уникнути можливої конфронтації, 

делікатно пом’якшити опозитивну інтенцію та зберегти комунікативну рівновагу: 

Можна зайти? – Пробачте… Я дуже зайнятий… (І. Бурдак). 

Іноді прагмема заперечення (не хвилюйтеся, не турбуйтеся, не тривожтеся, 

не переймайтеся, не засмучуйтеся, не журіться, не плачте, не бійтеся тощо) може 

сприяти реалізації стратегій позитивної ввічливості, де частка не є маркером 

транспозиції висловлення у сферу експресивного ствердження: Не переймайтеся. 

Вейдер про все подбає (В. Авраменко). У такий спосіб мовець дбає про збереження 

свого позитивного “обличчя” й позитивного “обличчя” адресата.   

Категорія питальності як засіб вираження КВ реалізується не в первинній 

функції (інтеррогативній), а у вторинних – установлення, підтримання та 

розмикання контакту (фатична функція) і здійснення відповідної комунікативної дії 

(спонукальна функція). Прагматична транспозиція (непрямий мовленнєвий акт) 

може бути викликана багатьма чинниками, зокрема дією стратегій позитивної та 

негативної ввічливості: Може, нам прогулятися ще в той бік? – Чи не надто 

глибока вже ніч для прогулянок болотами? (Ю. Кирик). Крім того, уживання 

інтеррогатива в непритаманному для нього значенні зумовлене ситуативним 
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чинником, інтенцією мовця (досягнення прагматичної мети та підтримання 

ввічливої атмосфери спілкування).  

Непрямі питання з погляду ввічливості та їхньої функційної специфіки можна 

розподілити на фатичні й спонукальні. 

Фатичні питання, зумовлені стратегіями позитивної ввічливості, 

демонструють зменшення дистанції, взаєморозуміння, комунікативну співпрацю й 

репрезентують низку стереотипів, що виконують функцію встановлення контакту: 

Добрий день, жіночки! Як ся маєте? Як здоров’ячко? (З. Мензатюк). Основна 

інтенція мовця: Хочу, щоб Вам було приємно.  

Із-поміж прагмем установлення та завершення контакту виокремлено питання 

зі значенням прохання: Я міг би звернутися до Вас з проханням…? 

(П. Загребельний); питання про дозвіл звернутися: Дозвольте запитати? Чому 

раптом я? (В. Єшкілєв); прощання-пропозиції: Ще зустрінемося? (Р. Іваничук).  

Спонукальні питання створюють гіпотетичну ситуацію, ступінь ірреальності 

якої вищий, ніж у випадку прямого спонукання; ними мовці реалізують переважно 

стратегії негативної ввічливості: А чи не могли б Ви пригадати того пасажира, що 

на недільний потяг квиток купував? (В. Фурса). Здійснюючи непрямий вербальний 

акт, мовець зменшує втручання в персональну сферу адресата, дбає про збереження 

його негативного “обличчя” завдяки прагматичній опції (можливості вибору 

здійснити / не здійснити запропоновану дію).  

Питання є оптимальним у ситуаціях поради, пропозиції, рідше запрошення. 

Порада у формі питання сприймається як альтернатива комунікативній дії або 

наміру: Чому б не піти, коли хочеться піти? (Б. Грінченко); питання зі значенням 

пропозиції часто звучить як заклик до спільної дії: Чому б нам не піти разом? 

(О. Авраменко); запрошення у формі питання перебувають на периферії та більш 

властиві офіційному спілкуванню: Як Ви ставитеся до того, щоб завтра 

зустрітися? (В. Даниленко). 

Увічливе питання, марковане значенням спонукання, є позитивно 

зорієнтованим мовленнєвим актом, який часто супроводжується апелюванням до 

волі адресата і пом’якшується за допомогою мітигаторів – модальних слів з 

частками або без них: Може б і мене ти, Зіньку, прийняв та вже двох одразу б і 

вчив? (Б. Грінченко), Може, підемо в парк?; частки не: Чи не погодитеся очолити 

експедицію? (С. Тимченко). 

Удаючись до мовної гри з граматикою, інтерактанти реалізують релевантні 

для ввічливості стратегії й тактики комунікативної поведінки. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження граматичних індикаторів вираження КВ в українській мові дає 

підстави зробити такі висновки: 

Найсуттєвішою прагматичною ознакою ввічливості, як необхідного складника 

успішного спілкування, є поняття соціальної та психологічної дистанції. Її 

дотримання чи зменшення передбачає реалізацію стратегій позитивної та негативної 

ввічливості, що зумовлює вживання відповідних мовних засобів, зокрема 
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граматичних індикаторів, доцільне використання яких викликає потрібний ефект. 

Для його пояснення застосовано такі прагматичні параметри, як комунікативна 

ситуація та соціобіологічна характеристика співрозмовників.  

Функціювання механізму вербалізації КВ забезпечують стратегії ввічливості, 

застосування яких відтворює домінантні риси української лінгвокультури й формує 

національний стиль комунікації. Унаслідок реалізації стратегій негативної 

ввічливості, які екстрапольовано на дотримання меж персональної сфери мовців, і 

стратегій позитивної ввічливості, спрямованих на зменшення дистанції, 

виокремлено прикметні риси української ввічливості: дотримання правил 

пристойності, демонстрування поваги, а також доброзичливість, щирість, 

сердечність, комунікативна підтримка, співучасть і готовність допомогти. 

Поняття ввічливості пов’язане з основними принципами соціокультурної 

організації суспільства й міжособистісних стосунків, ядром яких є соціальна та 

психологічна дистанція. Опис КВ здійснено з погляду дистантності / контактності, 

симетричності / асиметричності вербальної поведінки, що вимірюється параметрами 

“далі – ближче”, “вище – нижче”.  

Граматичні індикатори вможливлюють демонстрування шанобливого та 

доброзичливого ставлення до адресата. У площині семи “ввічливість” вони 

репрезентують не тільки формальні лінгвальні ознаки, а й прагмасемантичні. Аналіз 

фактичного матеріалу показав, що українська комунікативна культура сформувала 

усталений, але відкритий набір мовних засобів вираження КВ. Із-поміж них 

особливо вирізняються морфологічні (іменна категорія відмінка, міжчастиномовна 

категорія особи, дієслівні категорії способу, виду й часу) і синтаксичні 

(предикативне заперечення та питання) категорії. Граматичні індикатори не 

вживаються ізольовано, а часто взаємопов’язані один з одним або з індикаторами 

інших рівнів: мовець у своєму прагненні бути ввічливим використовує оптимальну 

кількість індикаторів для ефективного спілкування. 

Для вітчизняної етикетної традиції притаманне тяжіння до дотримання  

соціальної дистанції, що є своєрідним маркером, який дає змогу здійснити 

комунікативний вплив на адресата. У мовленні це реалізується завдяки ввічливій 

формі займенника Ви, гоноративним займенниковим іменникам пан / пані, дієсловам 

умовного, наказового, спонукального й бажального способів, формам доконаного 

виду дієслова, категорії часу, висловленням із предикативним запереченням і 

непрямим питанням. А вокатив і датив, займенник ти, форми недоконаного виду 

дієслова є надійними виразниками української комунікативної культури – 

доброзичливості, сердечності, емоційності та щирості.  

Мовні засоби вираження КВ, маючи широкий діагностувальний потенціал, 

сприяють створенню позитивного прагматичного ефекту. Вокатив і датив, 

експлікуючи ілокутивну силу висловлення, демонструють зацікавленість мовця 

комунікативною поведінкою адресата. Займенники ти / Ви та гоноративні 

займенникові іменники пан / пані репрезентують ставлення до адресата, на якого 

спрямована дія (Ви, пан / пані – індикатори підкресленої ввічливості, ти – 

нейтральної). Категорія способу пом’якшує волюнтативний тиск на співрозмовника, 

уносячи відтінок бажаності та чемності за допомогою оптимального способового 
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оформлення інтенції мовця. Прагматично ефективнішими є форми доконаного виду, 

оскільки вони впливають на обмеження актуальності висловлення й експлікують 

право вибору адресата здійснити / не здійснити комунікативний акт. Із-поміж 

часових форм дієслова прагматичний потенціал мають форми минулого й 

майбутнього часу, оскільки маскують намір мовця значенням бажання, 

невпевненості, захоплення. Комунікативно-прагматичний ефект предикативного 

заперечення реалізується стратегіями співучасті, дистанціювання. Уживання 

непрямих питань із властивим для них значенням сумніву й обережності передбачає 

намір мовця отримати позитивну реакцію за допомогою некатегорично оформленої 

інтенції.  

Важливу роль у створенні ввічливої атмосфери спілкування відіграють 

лексичні (гонорифічні та емоційно-оцінні прикметники), дериваційні (суфікси зі 

значенням пестливості), морфологічні (присвійні займенники, модальні слова, 

частки) та синтаксичні (повтор, інверсія, градація) інтенсифікатори й мітигатори, 

хоч діють по-різному: інтенсифікатори збільшують ілокутивний вплив, 

демонструють намір уникати непорозумінь і досягати ефективної взаємодії, а 

мітигатори засобами непрямих, імпліцитних форм репрезентації інтенції, модусного 

й семантичного обмеження, комунікативної деактуалізації сприяють зменшенню 

ілокутивної сили висловлення.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх можливих аспектів граматики 

української ввічливості. Детермінованість мовної маніфестації КВ й національно-

культурна специфіка реалізації стратегій позитивної та негативної ввічливості 

засвідчують потребу в компаративних дослідженнях. Дотепер немає праць, які б 

репрезентували граматику української ввічливості в зіставному аспекті. 

Перспективу подальших досліджень також убачаємо в  аналізі мовних індикаторів 

вираження ввічливості та опозиційної їй неввічливості (грубості, ворожнечі) в 

українській комунікативній культурі.  
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Дисертацію присвячено аналізу граматичних індикаторів вираження категорії 

ввічливості в українській мові.  

У роботі сформульовано теоретичні засади дослідження ввічливості як 

комунікативно-прагматичної категорії. З’ясовано лінгвопрагматичні ознаки та 

національно-культурну специфіку української ввічливості. Виявлено 

внутрішньомовні механізми репрезентації ввічливості. Обґрунтовано роль 

граматики у вираженні української ввічливості. Систематизовано граматичні 

індикатори вираження категорії ввічливості та схарактеризовано їх з погляду 

реалізації стратегій позитивної та негативної ввічливості. Установлено 

комунікативно-прагматичний потенціал граматичних індикаторів вираження 

категорії ввічливості та механізм її вербалізації. Описано лексичні, дериваційні, 

морфологічні й синтаксичні інтенсифікатори та мітигатори ілокутивної сили 

висловлення. 

Ключові слова: категорія ввічливості, граматичний індикатор увічливості, 

прагмема, позитивна ввічливість, негативна ввічливість, комунікативна інтенція, 

стратегія, тактика. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Болотникова А. П. Грамматические индикаторы выражения категории 

вежливости в украинском языке. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.01 – украинский язык. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию грамматических индикаторов 

выражения категории вежливости в украинском языке.  

В работе сформулированы теоретические основы исследования вежливости 

как коммуникативно-прагматической категории. Рассмотрены 

лингвопрагматические аспекты и национально-культурная специфика украинской 

вежливости. Определены внутриязыковые механизмы репрезентации вежливости. 

Доказана роль грамматики в выражении украинской вежливости. 

Систематизированы и проанализированы грамматические средства выражения 

категории вежливости с точки зрения реализации стратегий положительной и 

негативной вежливости. Установлен коммуникативно-прагматический потенциал 

грамматических индикаторов выражения категории вежливости и механизм ее 

вербализации. Описаны лексические, деривационные, морфологические, 

синтаксические интенсификаторы и митигаторы иллокутивной силы высказывания. 

Ключевые слова: категория вежливости, грамматический индикатор 

вежливости, прагмема, положительная вежливость, негативная вежливость, 

коммуникативная интенция, стратегия, тактика. 
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Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.01 – 

Ukrainian Language. – Zaporizhzhia. – Zaporizhzhia National University, 2018. 

This thesis is focused on the analysis of grammatical markers of the expression of 

politeness category in the Ukrainian language. The role of grammar in the expression of 

Ukrainian politeness has been studied for the first time in the national linguistics; the 

corpus of grammatical markers of politeness has been determined and inventoried; 

communicative-pragmatic potential of grammatical markers of the expression of 

politeness category and the verbalization mechanism of positive and negative politeness 

strategies have been described. 

It has been found out that politeness is a communicative-pragmatic category 

intended to regulate the communication process and to promote the formation of 

harmonious, benevolent and parity relationships with the help of specific linguistic means, 

in particular grammatical ones. The role of politeness category in the communication 

process and its linguistic and pragmatic features has been revealed. It has been found out 

that politeness is realized through a complex system of strategies and tactics aimed at 

achieving effective communication. The national-cultural specificity of the politeness 

category has been outlined.  

The internal mechanisms of politeness representation, which is realized in linguistic 

units and categories of all levels, have been revealed. Taking into consideration the 

research purpose and objectives, the analysis of verbal units, which carry morphological 

and syntactic categories, have been done, namely nominal category of case, between the 

parts of speech category of person, verbal category of mood, aspect, tense, syntactic 

category of predictive negation and question. 

The grammatical markers of the expression of politeness category have been 

systematized; grammatical categories have been characterized in the context of positive / 

negative politeness strategies; the communicative-pragmatic potential of grammatical 

markers of politeness category has been established; lexical, derivational, morphological, 

syntactic intensifiers and mitigators of the illocutionary force of the expression have been 

described. 

The analysis of data has shown that Ukrainian communicative culture has formed a 

well-established, but open set of linguistic means of expression of politeness category. 

Ukrainians have a tendency to adhere social distance, which is implemented in the speech 

due to personal pronoun, honorabic pronoun-nouns, verbs of subjunctive, imperative, 

imperative questions, optative moods, perfect category, categories of tense, interrogative 

speech acts and indirect questions. Vocative and dative cases, the neutral-polite pronoun, 

non-perfect forms of verb, phatic questions are reliable expressions of Ukrainian 

communicative culture – benevolence, cordiality, emotionality and sincerity. 

The results of the thesis have been summarized in the conclusions. The features of 

communicative-pragmatic category of politeness have been explained and described; 

grammatical markers of its expression have been substantiated and analyzed. 

Keywords: category of politeness, grammatical markers of politeness, pragmeme, 

positive politeness, negative politeness, communicative intention, presupposition, strategy, 

tactics. 
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