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У статті йдеться про формування професійно-орієнтованих навичок письма англійською мовою, 

які відіграють важливу роль у сучасному світі, допомагаючи IT-фахівцям доносити ідеї до адресата у 
лексично, граматично та стилістично коректний спосіб. Письмова форма ділового листування вимагає 

від IT-студентів вільного володіння англійською мовою, а також опанування лексико-граматичною 

компетенцією в написанні електронних листів, повідомлень, дописів на електронних дошках 
оголошень, ділових звітів, листів, пропозицій, прес-релізів, тощо. Для того, щоб підготувати 

конкурентоспроможних майбутніх фахівців, формувати відповідні навички та розвивати вміння письма 

для їх подальшого вдосконалення і застосування у професійній діяльності для успішного виконання 

своїх обов’язків, лексико-граматична компетенція має бути опанована на достатньо високому рівні для 
листування із зовнішніми постачальниками, іноземними компаніями та підприємцями. Мета 

дослідження – допомогти IT-студентам розвинути лексико-граматичну компетенцію у професійно-

орієнтованому письмовому спілкуванні за допомогою письмових вправ. Оскільки процес формування 
лексико-граматичної компетенції англійської мови у професійно-орієнтованому письмі майбутніх ІТ-

фахівців є досить складним, доведено, що він повинен бути організований у три етапи: рецептивний, 

рецептивно-репродуктивний та продуктивний. На кожному етапі необхідно розвивати певні навички 
письма, які можна буде застосовувати в конкретних ситуаціях письмового спілкування. Підкреслено, що 

особливу увагу слід приділяти моделюванню процесу письма шляхом пошуку ефективних способів 

вираження думок та ідей, добору відповідної лексики та граматичних зразків. Спеціально розроблені 

вправи допоможуть IT-студентам засвоїти слова та вирази, що пов’язані з інформаційними 
технологіями, граматичні структури, а також створювати власні письмові повідомлення. 

Ключові слова: професійно-орієнтована англійська мова, лексико-граматична компетентність, 

навички письма, IT-фахівець, ділове листування. 
 

The article deals with the topic of teaching professionally oriented English writing skills. Such skills 

play an important role in our present-day world, helping IT-professionals to communicate the ideas to the 
addressee in a lexically, grammatically and stylistically accurate way The written form of business 

correspondence demands fluency from IT-students as well as mastering lexico-grammatical competence in 

writing e-mails, messages, posts on electronic bulletin boards, memos, business reports, letters, proposals, press 

releases, etc. In order to prepare the competitive future professionals, to develop relevant writing skills and 
abilities of further learning and applying the acquired knowledge in professional activities for performing their 

duties, lexico-grammatical competence should be mastered at a sufficiently high level while doing 

correspondence with external suppliers, foreign companies and entrepreneurs. The purpose of the study is to 
help IT-students to develop English lexico-grammatical competence in professionally oriented written 

communication by means of writing exercises. As the process of the formation of English lexico-grammatical 

competence in professionally-oriented writing of future IT-specialists is quite complex, it has been proved that 

it should be organized in three stages: receptive, receptive-reproductive and productive. At each stage certain 
writing skills should be developed which can further be applied in specific situations of written communication. 

It has been emphasized that special attention should be paid to modeling the process of writing by finding 

effective ways of expressing thoughts and ideas, choosing the appropriate vocabulary and grammatical patterns. 
The specially designed exercises will help teach IT-students the most up-to-date information technology-related 

words and expressions, grammatical structures as well as create their own writing messages. 

mailto:oryslava@gmail.com
mailto:nataliavilyus@gmail.com
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Introduction. The demand for programmers and developers in the field of information 

technology in our country is growing year by year and the requirements of the modern job market for 

IT professionals necessitate their fluency in foreign languages, English in particular. It includes various 

forms of foreign language professionally oriented communication, among which, in addition to oral 

communication, a significant place is occupied by the written one, including official correspondence 

with customers, suppliers, colleagues and management. The specific character of the work of 

information technology specialists includes writing in English as the customers of Ukrainian IT 

companies are mostly foreign clients, so that a written message must be lexically, grammatically and 

stylistically correct. Due to this, the requirements for foreign language training of future IT-specialists 

in higher educational institutions are significantly increasing nowadays and the training of English 

lexico-grammatical competence in professionally oriented written communication is of vital 

importance. 

The analysis of recent research and publications has shown that such scientists as O. Bihych, 

N. Borysko, S. Nikolaeva and others studied the problem of foreign language communicative 

competence. Various aspects of the formation of foreign language lexical and grammatical competence 

have become the subject of scientific research of such scholars as I.P. Zadorozhna (theoretical and 

methodological principles of organizing independent work of future specialists in mastering English 

communicative competence), S.E. Zontova (cognitive approaches to learning foreign language 

vocabulary), N.O. Mykytenko (theory and technologies of forming professional foreign language 

competence of prospective specialists of sciences), I.Z. Semeryak (the formation of strategies for 

foreign language professionally oriented communication of future programmers using the Internet), 

N.A. Sura (teaching students professionally oriented communication in a foreign language), V.G. 

Tereshchuk (the formation of English lexical competence of students of non-linguistic specialties in 

virtual educational environment), N.A. Shandra (approaches to formation of English lexical 

competence in professionally-oriented writing), N.I. Dychka (methods of teaching English-speaking 

professionally oriented writing to future IT-professionals), J.Harmer and G.King who have made 

significant contributions to its solution. 

One of the tasks of innovative modern education is to prepare competitive future professionals 

who possess relevant skills and abilities of lifelong learning and the application of the acquired 

knowledge in professional activities. At the current stage of higher education development, the 

importance is given to professional training, so that future IT-professionals must be fluent speakers in 

performing their professional duties.  

With the development of communication and information technologies, there is an increase in 

the written forms of communication which, in turn, allows us to consider writing not only as a means 

of improving language skills, but also as one of the most relevant ways of exchanging thoughts and 

ideas. 

Future IT-professionals must demonstrate a high level of not only professional competence, but 

also the ability to implement efficient written and oral professional-oriented communication in English 

at a sufficiently high level. This can be confirmed by the fact that the specific work of an IT-specialist 

involves a significant amount of English correspondence with external suppliers as well as foreign 

companies and entrepreneurs.  

The purpose of the study lies in the fact that despite the significant interest of scientists in the 

theoretical and methodological foundations of teaching foreign languages for specific purposes, there 

is no comprehensive study of English lexico-grammatical competence in professionally oriented 

writing of future IT-specialists. The problem mentioned above remains not fully investigated. These 

factors as well as the social demand for well-trained IT-professionals justified the choice of the research 

topic. 

The object of the study is the process of mastering of English lexico-grammatical competence 

in professionally oriented written communication of future IT-specialists in modern conditions. 
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The purpose of the study is to substantiate theoretically and develop practically English lexico-

grammatical competence in professionally oriented written communication of future IT-professionals 

by means of writing exercises. 

To achieve the purpose of the study, the following tasks should be solved: 

1) to determine the methodological foundation of the study of the formation of lexico-

grammatical competence in professionally oriented written communication of future IT-specialists; 

3) to substantiate the content of lexico-grammatical competence in developing writing skills; 

4) to identify the stages of the formation of lexico-grammatical competence in writing; 

5) to develop a system of practical exercises for improving writing skills.  

Methods of scientific research. To achieve the purpose and solve the tasks, the following 

methods of scientific research have been used, in particular, theoretical: study and analysis of the 

available reference literature on the problem under investigation in order to determine the essence of 

key concepts of lexico-grammatical competence; empirical: observations at English lessons and in the 

process of independent work as well as tests to determine the level of writing skills of future IT-

specialists. 

The scientific novelty of the study lies in the fact that the system of exercises for developing 

writing skills aimed at the formation of lexico-grammatical competence in professionally oriented 

written communication will help future IT-specialists develop their writing skills. 

The practical significance of the study is that the proposed system of exercises can be used for 

further compiling of methodological recommendations on the formation of lexico-grammatical 

competence in professionally oriented written communication. 

Results and discussion. English lexico-grammatical competence in professionally oriented 

written communication of future IT-specialists is understood by the majority of researchers as the 

integrated unity which allows using the acquired knowledge, skills and abilities related to the use of 

English grammar and vocabulary in writing when creating written messages in accordance with the 

communicative task in real-life situations (Mykytenko, 2011, p. 6). The structure of lexico-grammatical 

competence in professionally oriented written communication of future IT-specialists consists of the 

following components: knowledge of English vocabulary and grammar, lexical and grammatical skills 

(receptive and productive), knowledge of the style and structure of a written business message, writing 

skills, abilities to express thoughts in a logical sequence in a written form (Semeryak, 2016, p.9). 

The English-language professionally oriented written communication of IT-specialists include: 

correspondence via e-mail, exchange of messages in chats and forums, posts on electronic bulletin 

boards, memos, business reports and letters, proposals, press releases, etc. In the context of the main 

situations of English-language communication in the IT-field, written correspondence with customers, 

suppliers, colleagues, managers is of great importance as it performs various functions, namely: staying 

in contact, exchanging information, motivational, coordinational, cognitive, emotional, influential, the 

function of establishing relationships, solving problems and performing tasks (Dychka, 2019, p. 6). 

The process of the formation of English lexico-grammatical competence in professionally-

oriented writing of future IT-specialists is quite complex, as it is based on the synthesis of competency-

based, communicative-cognitive, communicative-active, sociocognitive, personality-oriented and 

integrated approaches. 

The competency-based approach determines the goals, content, organization and outcome of 

the process of foreign language training of future IT-specialists in higher education institutions, in 

particular, provides a comprehensive formation of targeted competencies which consist of vocabulary 

and grammar knowledge, skills and abilities acquired in the learning process and can further be used 

in professional activities. Lexico-grammatical competence, being a component of the communicative 

one, consists of a set of skills and abilities in using English knowledge in the process of professional 

writing (Harmer, 2004, p.46). 

Communicative-cognitive approach provides the formation of the ability to choose and use of 

lexical items in phrases and sentences according to the corresponding grammar rules during writing 

and editing, the ability to use the correct tense forms while exchanging business correspondence in 

writing as well as improving students' awareness of the effectiveness of  self-assessment which is 
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considered to be a key learning strategy for autonomous language learning, enabling students to 

monitor their progress and relate learning to individual needs (Shandra, 2019, p.10). 

The essence of any written form of communication is to create and exchange written messages 

of English professionally-oriented content which are characterized by appropriate grammatical 

structures, stylistic peculiarities and professionally-oriented vocabulary. This written communication 

is carried out in order to exchange information through writing as business correspondence, being one 

of the main written communications of IT-specialists, should be succinct, to the point and correspond 

to the communicative task (Semeryak, 2016, p.9). 

The communicative-active approach is realized through the process of involving students in 

active English-language writing activities, mastering the rules of usage of clichés and phrases in writing 

together with the grammatical structural patterns, peculiarities of their usage.  

Sociocognitive approach helps to create learning atmosphere conducive to learning, students’ 

learning satisfaction, use of various educational technologies and interactions with others in new 

innovative ways which will influence individual cognition, performance expectations and self-efficacy 

(Mykytenko, 2011, p.120). In the context of a personality-oriented approach, the English language 

acquisition and skills development can provide active stimulation of a student to self-assessment 

activity, possibility of self-education, self-development, self-motivation (King, 2013, p.82). 

In order to learn how to write effectively, it is necessary to be actively involved in 

communicative situations, taking into account personal goals and intentions, knowledge of vocabulary 

and grammar, semantical or grammatical meanings of words, ability to use antonyms, synonyms, 

homonyms, know lexical and grammatical compatibility, have basic knowledge of the rules of word 

formation, types of word structure, knowledge of the rules of spelling and syntax, grammatical 

structures, means of written communication, stylistic features of texts of different genres, knowledge 

of grammar rules, professional vocabulary and grammar patterns to reveal a topic or solve a problem.  

For effective written communication it is necessary to know the standards of writing business 

letters, know how to plan, organize and write own text messages, have graphic, spelling, grammar 

skills necessary for different kinds of writing, according to styles and genres, compositional correctness 

of the structure of the written text, the ability to convey information coherently at the level of a sentence 

or text, to use paraphrasing techniques, formulate complex statements by implementing a variety of 

language tools. 

The analysis of scientific research on the criteria for selecting vocabulary and grammar 

structures for writing purposes has shown that special attention should be paid to modelling the process 

of writing by finding effective ways of expressing ideas, choosing the appropriate lexical units and 

grammatical patterns that will unable English learners to express important concepts in compliance 

with certain dominant style of a written message.  

According to some researchers, the effective formation of lexico-grammatical competence of 

future IT-specialists should be organized in three stages (Dychka, 2019, p.8): 1) receptive, on which 

students are familiarized with the semantics of words, their spelling, lexical and grammatical valency, 

word and grammar structures, types of written messages that will serve as samples of writing; 2) 

receptive-reproductive, on which receptive and productive lexical and grammatical skills are developed 

by means of using  lexical units and grammar structures, understanding the peculiarities of their 

functioning, acquiring knowledge of syntax rules, proper planning, organizating and creating text 

messages.  

3) productive which involves the formation and development of writing skills in the process of 

writing their own texts, ensuring their integrity, coherence, completeness, addressability and relevance 

with the style and genre typical of the IT-field, in compliance with the compositional structure of a 

text. 

The ability to convey meaningful information logically and present ideas in writing 

consistently, to design structural and compositional texts testifies to the fact that insufficient attention 

is paid to teaching written literacy which is considered to be an indicator that determines the conscious 

readiness of future professionals to adapt quickly to the working environment, improve their further 

personal development, be competent in solving a range of professional tasks (Semeryak, 2016, p.12). 
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Lexico-grammatical competence in writing should be based on the ability to implement written 

messages in different areas and situations of communication in accordance with the communicative 

task based on acquired lexical and grammatical knowledge and skills to recognize, perceive, identify 

the contextual meaning of a word, use its grammatical form correctly, combine it with other lexical 

units in a specific communicative piece of writing.  

The task of the first stage is the formation of lexico-grammatical skills, so that the future IT 

specialist must be able to: 

- to correlate the graphic image of a word with its meaning; 

- to determine the semantic meaning of a lexical unit taking into account its lexical and 

grammatical compatibility; 

- to understand how sentences are put together, how to build grammatically correct sentences; 

- to differentiate parts of speech a word belongs to; 

- to use punctuation marks in writing; 

On the second receptive-reproductive stage, the main task of students is to master certain 

techniques in order to be able to create a new text, namely: 

- the ability to understand the polysemantic words; 

- to differentiate synonyms, antonyms, valency of words; 

- the ability to use lexical units for the realization of communicative intentions at the level of 

phrases, sentences, texts; 

- the ability to master different types of sentences typical of writing: 

- to expand and rearrange lexical items in various types of sentences; 

- to know the word order in affirmative, interrogative, imperative and exclamatory sentences. 

At the productive stage the creation of own written messages are taken place, which requires:  

- lexical skills to combine lexical units with other words to form phrases and sentences 

according to the corresponding rules; 

- grammatical skills to build own grammatically correct sentences; 

- the ability to recall the necessary lexical units and grammatical structures to reveal the 

communicative task; 

- the ability to choose the appropriate style; 

- the ability to use sentences at the textual level in conditions close to the real situation of 

communication; 

- the ability to self-assessment and self-correctness, in other words, the ability to evaluate 

themselves critically, taking into account their own business writing. At this stage, the correctness of 

the choice of lexical units as well as appropriate structures of the sentence typical of the IT-field should 

be paid much attention as written messages should be concise, logical, clear, accessible and as 

meaningful as possible. 

In order to master English lexico-grammatical competence, a special attention should be 

focused on the relevant topics related to the professional environment of IT-specialists in order to 

choose the lexical minimum necessary for the formation of the above mentioned competence. The main 

list of topics should include the following: -Data Projects; -Database Administration; -Decision-

making Techniques; - DevOps Trends; -Digital Media; -IT Careers;  -IT optimal decisions; -

Networking;  -Outsourcing; -Programming languages;  -Sales Figures; -Security; -Software 

Engineering; -Technical Support, etc. 

 The proposed topics should include important business issues that are discussed and approved 

- for example, terms of application, tasks for the developers of a particular project, ways to solve 

various problems related to the field of professional communication of IT-specialists. 

Therefore, a necessary component of the educational process should be aimed at applying 

acquired lexical and grammatical skills in specific situations of communication that may arise in the 

working environment, namely: «Providing customer support to a client», «Discussing a project with a 

client», «Clarification of details», «Discussing website designs», «Describing the specification of a 

new product», «Selling or troubleshooting computer applications», «Understanding basic computer 

vocabulary», «Discussing a software development framework», «Managing project development», etc. 
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Communication with foreign customers requires not only knowledge of vocabulary and 

grammar but also certain stylistic skills in order to implement a written message in the form of official 

letters and other business documents. Thus, in the formation of lexico-grammatical competence, the 

future IT-professionals need to to do as many exercises close to the conditions of real communication 

as possible. A specially designed set of exercises will be aimed at creating written messages that 

successfully convey the intention of a writer to his/her intended audience.  

Having analyzed the relationship between the stages of the vocabulary and grammar 

acquisition, stages of work on the formation of writing skills, stages of creating a written message, real 

situations of the professional environment of IT-professionals, we have developed a set of exercises 

which will be able to help develop writing skills and be good at expressing thoughts effectively in 

writing. Step-by-step formation of skills and abilities of future IT-specialists while doing these 

exercises will help get acquainted with lexical and grammatical material much easier and create their 

own written messages faster: 

a) exercises to get acquainted with the professional vocabulary and grammatical patterns, the 

structure of different sentence types, stylistic features of written texts for IT-specialists. They are 

specially designed to teach them the most up-to-date information technology-related words and 

expressions, grammatical structures used in IT: 

 I believe we should take a different ___________________________.  (I think we should do 

something different). 

  action item 

  course of action 

  action plan 

b) exercises to master skills of writing professionally-oriented texts in the field of IT, to create 

writing messages which differ in their formality, intended audience and desired outcomes with the aim 

of accomplishing communication goals. These exercises will help students to practise professional 

vocabulary, special terminology, typical grammer constructions relating to IT project management: 

1. We need to ensure that the correct version of a document  __________________________ 

at any given time. 

  is accessed 

  is being assisted 

  will be accented 

c) exercises to develop students' ability to create their own professionally oriented texts.  

Write a letter to your business partners about your proposals referring the latest IT 

specifications. Provide the following details: 

   the purpose for writing 

   give some frame of reference for the discussed issue 

   state the desired outcome 

The introductory part of any written message should be specially designed to specify the 

essence of the question that served as an occasion for writing. The motivational part serves to describe 

various aspects of the issue under discussion consistently and in details. Depending on its complexity 

and novelty, the motivational part may include from one to three or more paragraphs. The final part of 

the written communication usually consists of one paragraph, which contains the conclusions as well 

as the request (suggestion, instruction) to the addressee and the nature of the expectations of the author 

of the letter in which thoughts should be organized in a logical sequence. For this purpose it is 
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recommended to try brainstorming techniques like mapping, listing or outlining which help organize 

thoughts in the way to be clearly understood (Dychka, 2019, p.5). In order to get the intended result, 

the following order should be observed: 1) state the purpose for writing at the very beginning; 2) 

provide the addressee with some context in order to have some frame of reference for the discussed 

issue. When replying to someone else’s letter, it is adisable either include or restate the sender’s 

message; 3) use paragraphs to separate thoughts (each thought per paragraph); 4) state the desired 

outcome or response that is required; 5) check grammar, spelling, capitalization and punctuation. 

The skills gained in the process of doing these exercises will allow the future IT-specialists to 

work professionally, competently and quickly with foreign clients, contractors and business partners.  

Conclusions. Thus, having analyzed the problem of the formation of lexico-grammatical 

competence, it is important to understand that conveying a written message to the recipient in the clear 

way by choosing a simple communication strategy makes the process of writing more efficient. With 

the help of the proposed system of exercises IT-specialists will be able to recognize and perceive lexical 

units and grammatical structures easier and on the basis of acquired writing skills will write texts and 

messages appropriate for specific communication situations. 

The experimental study of the formation of English lexico-gramamtical competence in 

professionally-oriented written business communication of future IT specialists, the effectiveness of 

the proposed system of exercises will be the subject of our further research. 

 
Список літератури 
Дичка Н.І. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук: 13.00.02. Київ. 2019.  

Микитенко Н.О. Теорія і технологія формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх фахівців природничих спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 

13.00.04. Тернопіль. 2011. 43 с. 
Семеряк І. З. Соціокогнітивний підхід до формування стратегій іншомовного професійного 

орієнтованого спілкування майбутніх програмістів з використанням інтернету: автореф. дис. на здоб. 

наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02. Тернопіль. 2016. 19 с. 
Шандра Н.А. Формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому 

писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах магістратури: автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02. Тернопіль. 2019. 25 с.  

Harmer J. How to teach writing. Longman: Pearson. 2014. 160 p. 
King G. Complete writing guide: the clear and excessible way to increase your word power. Collins: 

Collins publisher, 2013. 532 p. 

 

References 
Dychka, N.I. (2019). Metodyka navchannya anhlomovnoho profesiyno oriyentovanoho pysemnoho 

movlennya maybutnikh fakhivtsiv z informatsiynykh tekhnolohiy [Methods of teaching English professionally 
oriented written speech of future specialists in information technology]. (Avtoreferat dysertatsii kandydata 

pedagogichnykh nauk). Kyіv. 

Mykytenko, N.O. (2011). Teoriya i tekhnolohiya formuvannya inshomovnoyi profesiynoyi 

kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv pryrodnychykh spetsialʹnostey [Theory and technologies of forming 
professional foreign language competence of prospective specialists of sciences]. (Avtoreferat dysertatsii 

doktora pedagogichnykh nauk). Ternopil. 

Semeryak, I.Z. (2016). Sotsiokohnityvnyy pidkhid do formuvannya stratehiy inshomovnoho 
profesiynoho oriyentovanoho spilkuvannya maybutnikh prohramistiv z vykorystannyam internetu 

[Sociocognitive approach to the formation of strategies of foreign language professional-oriented 

communication of future programmers using the Internet]. (Avtoreferat dysertatsii kandydata pedagogichnykh 
nauk). Ternopil.  

Shandra, N.A. (2019). Formuvannya anhlomovnoyi leksychnoyi kompetentnosti u profesiyno 

oriyentovanomu pysemnomu spilkuvanni maybutnikh fakhivtsiv z informatsiynykh tekhnolohiy v umovakh 

mahistratury [Building Prospective IT Specialists’ English Lexical Competence in Professionally-Oriented 
Written Communication Within Master’s Programme]. (Avtoreferat dysertatsii kandydata pedagogichnykh 

nauk). Ternopil. 

https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/brainstorming/
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=n0glDVQAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=n0glDVQAAAAJ:roLk4NBRz8UC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=n0glDVQAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=n0glDVQAAAAJ:roLk4NBRz8UC


 

 
10 

Harmer J. (2004). How to teach writing. Longman: Pearson.  

King G. (2013). Complete writing guide: the clear and excessible way to increase your word power. 
Collins: Collins publisher.  

  

 
 

УДК 81’25:81’33 
 

PECULIARITIES OF THE TRANSLATION OF PAUL CELAN'S POETRY 

INTO UKRAINIAN 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕЗІЇ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Юлія БОЙКО 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

boyko.yuliia@chnu.edu.ua 

Ірина ОСОВСЬКА 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

i.osovska@chnu.edu.ua 

https://orcid.org/0000-0002-8109-658X  
 

Poetry translation is one of the most difficult tasks in the literary translation. It is an artistic process in 

which translators create qualitatively novel artistic spaces. As a unique creative endeavor, it is becoming an 

important research topic in translation studies. A considerable attention of investigators has been focused on 

the means of preserving in translation poets’ aesthetics, specific features of their linguistic and ethno-cultural 
character which are jointly the products of particular phonetic, stylistic, lexical and syntactic literary tools used 

in translation. 

Therefore, an important part of the current analysis is to determine specific features of the literary 
translation of poetry on phonetic, morphological, lexical, syntactic, and textual levels. 

The goal of the current study is to examine distinctive features of the Ukrainian translations of Paul 

Celan’s work done by S. Zhadan, P. Rukhlo, and M. Fishbein. Namely, the study examines the specific literary 
tools used by the translators to convey the originals. It also aims at discovering unique stylistic features in the 

work of the translators. To reach the goal, we determined theoretical and methodological bases of the research 

domain, analyzed translations on the different linguistic levels, determined specific features of the individual 

style of the translators by using comparative translation, linguistic and contextual analyses. The study found that 
(a) the translators actively used transliteration, transcription, and adaptive transcoding; they used assonance and 

alliteration to preserve the gist and euphony of the original work; (b) there were changes in the grammatical 

number of nouns and uses of diminutive suffices to accurately transmit the original meanings; (c) lexis without 
available translation equivalents – the original author’s neologisms were translated using calqueing or the change 

of the lexical semantics; translators reproduced metaphors most of the time; they frequently used lexico-semantic 

methods of dispersion, addition, and substitution; constructions uncharacteristic for Ukrainian were adapted 

avoiding grammatical interference; to preserve melodic structure complex sentences were translated using 
sentences without conjunctions; (d) translators retained communicative functions present in the original work. 

There were a number of specific features in different translations known as individual stylistic features of 

translators: P. Rukhlo uses free (non-literal) translation, frequently utilizing a set of translation tools (addition, 
emphasizing connotation of depicted images, lexico-semantic switches); S. Zhadan often uses deletion in order 

not to overload the translated texts, dispersion, preserving the balance between the literal and free translation; 

M. Fishbein prefers literal translation, creating less euphonic texts, frequently uses calqueing or partial lexico-
semantic substitution. 

Key words: translation studies, literary translation, poetry translation, Paul Celan 

 
Переклад поезії як один з найскладніших різновидів художнього перекладу, творчий процес, 

що дозволяє створити якісно нову частину власного літературного простору, наразі є привабливим 

тлом творчості та об’єктом перекладознавчих наукових розвідок. Насамперед увагу науковців 
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привертають способи збереження естетичного впливу, передачі особливостей художньої мови 

письменника і національного колориту, що є результатом взаємодії фонетичних, стилістичних, 
лексичних та синтаксичних художніх засобів. Відтак важливим елементом аналізу стає виявлення 

специфіки авторського перекладу на фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, 

текстовому рівнях. Саме таку мету – визначити специфіку україномовних перекладів поезій видатного 
німецькомовного митця Пауля Целана, виконаних С. Жаданом, П. Рихлом та М. Фішбейном, а саме 

специфіку передачі оригіналу різнорівневими мовними засобами, що свідчать, окрім іншого, й про 

особливості авторського перекладацького стилю, має ця стаття. Для досягнення мети встановлено 

завдання – з’ясувати теоретико-методологічне підґрунтя досліджуваної проблематики, здійснити 
аналіз перекладів на всіх мовних рівнях, визначити особливості індивідуального стилю перекладачів, 

які виконуються шляхом застосування порівняльно-перекладацького, лінгвостилістичного та 

контекстуального аналізу. 
Такий підхід дозволив висновкувати, що: а) перекладачі активно використали засоби 

транслітерації, транскрипції, адаптивного транскодування; за допомогою асонансу та алітерації їм 

вдалося передати зміст, зберігши милозвучність; б) спостерігалася зміна числа іменників та 

застосування зменшено-пестливих суфіксів, які адекватно передають зміст оригіналу; в) переклад 
безеквівалентної лексики – авторських неологізмів здійснювався в основному шляхом калькування або 

лексико-семантичної заміни; метафори перекладачі зазвичай відтворювали; частотним є використання 

лексико-семантичних прийомів дисперсії, додавання, заміни; конструкції, невластиві для української 
мови, перекладачі долали адаптуванням, уникаючи граматичної інтерференції; складні речення 

передавались, як правило, безсполучниковими реченнями задля збереження мелодійності; г) 

перекладачі зберегли комунікативні функції, наявні в оригіналі. Зафіксовані персональні авторські 
особливості при перекладі, відомі як індивідуальний стиль перекладача: П. Рихло зазвичай вдається до 

вільного (а не буквального) перекладу, часто застосовуючи різного роду перекладацькі прийоми 

(додавання, підсилюючи конотацію описуваних образів, лексико-семантичної заміни); С. Жадан часто 

користується вилученням, щоб не переобтяжувати текст перекладу, дисперсією, зберігає «золоту 
середину» між дослівним та вільним перекладом; М. Фішбейн надає перевагу дослівному перекладу, 

через те його переклад не є надто милозвучним, часто застосовує калькування або ж часткову лексико-

семантичну заміну.  
Ключові слова: перекладознавство, художній переклад, переклад поезії, Пауль Целан, 

авторський перекладацький стиль.  

 

Вступ. Понад дві тисячі років існує та розвивається художній переклад. Одним з 

найскладніших різновидів художнього перекладу є переклад поезії. Це зумовлюється її, так 

званою, неперекладністю, особливістю відтворення мелодійності, рими, ритму та естетичного 

впливу у поетичному тексті. Поетичний переклад дозволяє створити якісно нову частину 

власного літературного простору, сформовану на основі засобів, символів та цінностей чужої 

літератури. 

Формування теоретичних основ перекладу загалом та літературного зокрема стало 

основною передумовою формування галузі мовознавства, яка займається перекладом у 

багатьох аспектах – перекладознавства, в межах якого літературному перекладу приділялась 

особлива увага (М. Іваницька, О. Івасюк, Т. Кияк, Т. Некряч, С. Синєгуб, M. Baker, Ch. Nord та 

ін.). 

В. Комісаров чітко визначає художній переклад –  це переклад художнього твору. 

Художні твори протиставляються всім іншим творам, тому що основною функцією в них є 

художньо-естетична чи поетична функція мови (Шичкина, 2016, c. 615). Художній переклад є 

проявом міжкультурної взаємодії, а також вважається частиною національного літературного 

процесу. Такий переклад має набагато ширший набір функцій, порівняно з іншими текстами, 

для яких домінантною функцією зазвичай є інформативна функція (Гордієнко, 2012; Некряч, 

2008; Шемуда, 2013). 

Критерії оцінки якості художнього перекладу розроблені науковцями досить чітко: 

передача інтенцій та тематичної спрямованості оригіналу, а також передача образної системи 

твору (метафор, метонімії, синекдохи, персоніфікації) еквівалентними засобами цільової мови 

визначають адекватність естетичного впливу на читача (Солодуб, 2005, с. 24). 



 

 
12 

Найголовнішою особливістю художнього перекладу є його смислова вільність, при 

цьому найважливішим є збереження естетичного впливу тексту. Художній переклад – це 

творчий процес. Часто перекладач зіштовхується із емоційно-експресивними засобами, а також 

із фразеологізмами, яким складно знайти відповідники в мові перекладу. Тож зберегти такі 

художні засоби, як метафори, неологізми, повтори, порівняльні звороти, діалектизми стає 

одним з головних завдань перекладача. Важливо зберегти й особливості художньої мови 

письменника і національний колорит. Тому більшість перекладознавців вважають припустимим 

і навіть необхідним змінити текст в процесі перекладу (Андрієнко, 2016; Гордієнко, 2012; 

Іваницька, 2015; Івасюк, 2015; Кияк, 2014; Кучер, 2013; Некряч, 2008; Ребрій, 2012; Nord, 1998; 

2010; 2012). 

Переклад поезії – це різновид художнього перекладу, який вимагає не тільки точного 

тлумачення головної ідеї оригінального твору, але й передачі  системи його образів, що є 

результатом взаємодії фонетичних, стилістичних, лексичних та синтаксичних художніх 

засобів (Гордієнко, 2012, с. 43).  

Переклад поезії  відрізняється від перекладу прози, тому що поетичний твір має іншу 

природу, на відміну від прозового – значно більшу вагу окремого слова, значне застосування 

фонетичних засобів, ритміко-інтонаційну своєрідність (Івасюк, 2015, с. 87). Текст перекладу 

поезії таким чином перетворюється на самостійний твір, який має спільну тематику з 

оригіналом.  

Головним аспектом перекладу поетичних творів є збереження національної своєрідності, 

духу та часу твору, що визначає віддзеркалення в перекладі особливостей тієї культури, до якої 

належить автор, віянь епохи та історичних реалій, в тому випадку, якщо вони є обов’язковими 

для розуміння змісту поезії (Гордієнко, 2012; Некряч, 2008; Шемуда, 2013). 

Істотною проблемою вважається вибір між дослівним перекладом та вільним 

перекладом в процесі передачі ритміки (строфи, рими та ритму (Табаковська, 2013, с. 125–126), 

відтворення ритмомелодики (алітерації, асонансу, повторів) та пауз, що створюють відповідну 

інтонацію поетичного твору, тісно пов’язану із ритмом (Іваницька, с. 567). 

Особливістю художнього перекладу є його автентичний характер. В ідеалі, переклад має 

викликати ті ж емоції, що й оригінал (Baker, 2018, c, 215). Звичайно, неможливо відтворити 

повністю всі елементи в перекладі, але можливо створити ілюзію, щоб в читача з’явилося 

відчуття, що він читає оригінал, а не переклад. Тож художній переклад виконує, насамперед, 

естетичну функцію (Гордієнко, 2012; Некряч, 2008; Шемуда, 2013). 

Саме тому перекладу художнього тексту повинен передувати його лінгвопоетичний 

аналіз, що, окрім загальнонаціональних мовних явищ, охоплює й екстралінгвістичні чинники, 

насамперед культурно-історичні реалії (Синєгуб, 2013, Синєгуб, 2016).  

Важливим елементом аналізу є виявлення специфіки авторського перекладу на всіх 

мовних рівнях – фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, 

текстовому (Андрієнко, 2016; Гордієнко, 2012; Іваницька, 2015; Івасюк, 2015; Кияк, 2014; Кучер, 

2013; Некряч, 2008; Ребрій, 2012; Nord, 1998; 2010; 2012) при відтворенні реалій та власних 

назв, категорій числа та роду, безеквівалентної  лексики (авторських неологізмів,  метафор та 

реалій, нетипових конструкцій, функціонально-стильових особливостей (особливих функцій 

оригінального тексту, його ідеї та теми, мовного регістру, соціо- та гендеролекту тощо. Таким 

чином, адекватність перекладу ґрунтується на тотожному комунікативному ефекті. Це означає, 

що перекладач повинен сприймати текст як щось цілісне і не повинен вносити в текст перекладу 

елементи власного сприйняття. 

Всі викладені перекладознавчі аспекти надзвичайно важливо й цікаво прослідкувати на 

прикладі україномовних перекладів поезій видатного митця – Пауля Целана. Актуальність 

такого дослідження визначається загальною тенденцією сучасної лінгвістики та 

перекладознавства до вивчення проблем перекладу текстів різних жанрів та форм, а саме 

художнього перекладу поетичних творів, а також необхідністю детального багатогранного 

аналізу лінгвістичних особливостей передачі художніх засобів з урахуванням особливостей 

образного мовлення.  
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Мета дослідження полягає у визначенні якості перекладу віршів із збірок Пауля Целана 

«Atemwende», «Die Niemandrose», «Lichtzwang», «Mohn und Gedächtnis» та «Schneepart», а 

саме специфіки передачі оригіналу різнорівневими мовними засобами, що свідчать, окрім 

іншого, й про особливості авторського перекладацького стилю. 

Для досягнення мети встановлено завдання: з’ясувати теоретико-методологічне 

підґрунтя досліджуваної проблематики; здійснити аналіз перекладів на всіх мовних рівнях; 

визначити особливості індивідуального стилю перекладачів. 

Об’єктом дослідження є німецькомовна лірика Пауля Целана та її переклади 

українською мовою, виконані С. Жаданом, П. Рихлом та М. Фішбейном; предметом – 

різнорівневі особливості перекладених творів, що засвідчують як специфіку перекладу 

загалом, так і особливості авторського перекладацького стилю зокрема. 

Матеріалом дослідження обрано вірші із ліричних збірок Пауля Целана «Atemwende», 

«Die Niemandrose», «Lichtzwang», «Mohn und Gedächtnis», «Schneepart» та їх україномовні 

переклади у виконанні С. Жадана, П. Рихла та М. Фішбейна. 

Мета та завдання дослідження зумовили використання таких методів, як порівняльно-

перекладацький, лінгвостилістичний та контекстуальний аналіз. 

Пауль Целан (справжнє ім’я Пауль Анчель) народився 20 листопада 1920 року в 

Чернівцях у німецькомовній єврейській родині; він вважається сьогодні одним з 

найвизначніших німецькомовних поетів післявоєнного часу. Під час війни батьків забрали до 

концтаборів, самого Пауля – до румунського трудового табору. Внаслідок трагічної долі 

головною темою його поезії стала тема війни та Голокосту (Воронцов, 2020; Росинська, 2012). 

У 1947 році почав друкувати вірші німецькою мовою під псевдонімом Пауль Целан. 

Перша збірка «Пісок з урн» була надрукована у 1948 році у Відні. Після цього вийшло ще 6  

збірок («Mohn und Gedächtnis, «Von Schwelle zu Schwelle», «Sprachgitter», «Die Niemandrose», 

«Atemwände», «Fadensonne»). Після самогубства у 1970 році збірки «Lichtzwang» та 

«Schneepart» були надруковані посмертно (Воронцов, 2020; Росинська, 2012). 

Очевидно, що трагічна доля поета пояснює домінування мотивів смерті у його творчості. 

У своїй поезії він відображає проблеми післявоєнної людини та її внутрішні переживання. 

Тужливі настрої можна помітити вже навіть за назвами віршів (Todesfuge, Hervorgedunkelt, Die 

Ewigkeit), в яких домінує трагічна лексика (Grab, Abgrund, Erhängte тощо). Лірика Пауля Целана 

просякнута авторськими неологізмами (Sprachgitter, Die Niemandsrose, Atemwende, Fadensonnen 

та ін.). Помітними є складні технічні терміни (напр. Niedrigwasser – геол. маловоддя; Seepocke, 

Napfschnecke – біол. Молюск, Herzwand – анат. стінка серця), яким автор дає нове життя 

(Воронцов, 2020; Корнієнко, 2016; Росинська, 2012). 

Сьогодні поезію Пауля Целана перекладено майже всіма мовами світу, лише 

англомовних перекладів налічується більше п’ятнадцяти. Українські переклади створені 

відомими українськими перекладачами С. Жаданом, П. Рихлом та М. Фішбейном, кожен з яких 

відомий власним перекладацьким стилем. За свідченнями дослідників, С. Жадан воліє зберігати 

форму оригінального тексту, намагається підібрати найближчий за значенням еквівалент, а 

також зберігає функції тексту оригіналу; для перекладів П. Рихла характерним є застосування 

доместикації, інколи вільного перекладу, зберігаючи при цьому естетичний вплив оригіналу, 

намаганням адаптувати незвичні синтаксичні конструкції для українського читача (Рихло, 2008; 

Рихло, 2017); для М. Фішбейна характерним є збереження форми і змісту оригіналу, прагнення 

відтворити його мелодійність (Петровський-Штерн, 2020). Велика заслуга усіх трьох 

перекладачів полягає у натхненній популяризації німецької поезії серед українців. 

Аналізуючи переклади поезії Пауля Целана у виконанні С. Жадана, П. Рихла та М. 

Фішбейна, виконуємо такі етапи: на першому робимо вибірку з 40 віршів збірок Пауля Целана 

«Mohn und Gedächtnis» (1952), «Die Niemandrose» (1963), «Atemwende» (1967), «Lichtzwang» 

(1970) та «Schneepart» (1971), до яких наявні відповідні переклади С. Жадана, П. Рихла та М. 

Фішбейна; на другому, використовуючи методику порівняльно-перекладацького аналізу Т. 

Домброван, аналізуємо текст перекладу (встановлюємо: функції тексту оригіналу та 

розходження між текстом оригіналу і текстом перекладу за типами інформації, способи 
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усунення інформаційного дефіциту тексту перекладу з боку суб’єкта порівняльно-

перекладацького аналізу; виправлення хибних перекладацьких рішень суб’єктом порівняльно-

перекладацького аналізу; обґрунтування рішень виконавця перекладу і суб’єкта порівняльно-

перекладацького аналізу; моніторинг і оцінка результатів перекладу (Домброван, 2013). У 

дослідженні застосовуємо контекстуальний метод – для аналізу доцільності вибору еквівалентів 

та відтворення ідеї оригіналу в перекладі. На третьому етапі шляхом лінгвостилістичного 

аналізу виявимо домінантні риси стилю перекладачів. Узагальнюємо результати окремих 

спостережень за принципом індукції, фіксуючи певну частотність однотипних прикладів та, на 

цій підставі, роблячи висновок про прихильність перекладача до тих чи інших засобів перекладу 

– складову його перекладацького стилю. 

Результати та обговорення. Аналіз перекладів збірок Пауля Целана на  основних 

мовних рівнях – фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному та текстовому 

виявив такі перекладацькі труднощі та шляхи їх вирішення перекладачами. 

На фонетичному рівні складність перекладу демонструють власні назви, які передають 

зазвичай транскрипцією або транслітерацією.  

Ім’я самого автора (Paul Celan) перекладачі передають по-різному: П. Рихло і 

М. Фішбейн застосували транслітерацію – Пауль Целан, а С. Жадан передав ім’я транскрипцією 

– Пауль Целян. Обидва застосування є адекватними, однак, видається, що імена варто 

передавати транскрипцією, щоб зберегти їхню унікальність. 

Переклад імен здійснюється в різний спосіб – транскрипцією, транслітерацією, 

адаптуванням. Для прикладу, у перекладі імені Margarete П. Рихло подає Маргарита, зрозуміле 

для українського читача, а М. Фішбейн використовує напівтранскрипцію та напівадаптацію. 

Для перекладу імені Sulamit обидва перекладачі використовують  транслітерацію: 

«Ein Mann wohnt im Haus der 

spielt mit den Schlangen der 

schreibt 

der schreibt wenn es dunkelt nach 

Deutschland dein goldenes Haar 

Margarete 

Dein aschenes Haar Sulamith  

wir schaufeln ein Grab in den 

Lüften 

da liegt man nicht eng»  

«В цій хаті живе 

чоловік  

він змій приручає  

він пише  

він пише коли сутеніє  

в Німеччину твоя 

золотиста коса 

Маргарито  

Твоя попеляста коса 

Суламіт  

ми копаєм могилу в 

повітрі  

там лежати не тісно»  

(переклад П. Рихла) 

«Чоловік живе в домі він 

грається з гаддям він пише 

він пише коли в Німеччині 

смеркне злото кіс твоїх 

Марґарито 

попіл кіс твоїх Суламіт  

ми риєм могилу в повітрі 

 тут не тісно лежать»  

(переклад М. Фішбейна) 

 

Ім’я Ruth М. Фішбейн адаптує до норм української мови, а імена Noëmi та Mirjam передає 

транскрипцією: 

«Du sollst, die du im Wasser weißt, im 

Aug der Fremden suchen. 

Du sollst sie rufen aus dem Wasser: Ruth! 

Noëmi! Mirjam! 

Du sollst sie schmücken, wenn du bei der 

Fremden liegst». 

«Ти мусиш тих, що знаєш з води, шукати в оці 

чужої.  

Ти мусиш кликати їх із води: Руто! Ноемі! Мір’ям!  

Ти мусиш їх пишно вбирати, коли ти лежиш у 

чужої». (переклад М. Фішбейна) 

С. Жадан для перекладу ім‘я Rosa використовує транслітерацію:  

«COAGULA  

Auch deine 

Wunde, Rosa. 

Und das Hörnerlicht deiner 

rumänischen Büffel 

an Sternes Statt überm 

«COAGULA 

і твоя  

рана, Розо. 

і світло на рогах твоїх  

румунських биків  

замість зірки над  
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Sandbett, im 

redenden, rot- 

aschengewaltigen 

Kolben».  

піщаною постіллю, в  

говіркій червоно-  

попільній могутній  

реторті». (переклад С. Жадана) 

а для перекладу імені Jakob – адаптивне транскодування: 

«Denk, dass es wintert auch hier,  

zum tausendstenmal nun im Land, 

wo der breiteste Strom fließt: 

Jakobs himmlisches Blut, 

benedeiet von Äxten» 

«Уяви, що тепер утисячне  

зима настає і тут, 

в краю, де тече широченний потік: 

Іакова кров небесна, благословенна сокирами» 

(переклад П. Рихла) 

Назви молитов Kaddisch та Jiskor П. Рихло передає транскрипцією: 

«An die Vielgötterei 

verlor ich ein Wort, das mich suchte: 

Kaddisch. 

Durch die Schleuse mußt ich, 

das Wort in die Salzflut zurück- und 

hinaus-  

und hinüberzuretten: Jiskor» 

«У многобожжі 

згубив я слово, котре шукало мене: Каддіш. 

Я мусив пройти крізь цей шлюз,  

щоб від- і при- й перенести це слово в солоний 

потік: Їскор» (переклад П. Рихла) 

Імена С. Жадан найчастіше вважає за доцільне передати транслітерацією: 

«Eine Blindenhand, sternhart auch sie  

Vom Namen-Durchwandern, 

ruht auf ihm, so 

lang wie auf dir, 

Esther» 

«Рука сліпого, теж зоретверда  

від мандрування імен,  

спочиває на ньому, так  

довго, як на тобі, 

Естер» (переклад С. Жадана) 

На фонетичному рівні спостерігається також асонанс і алітерація, що дозволяють 

перекладачу зберегти милозвучність форми: 

«O einer, o keiner, o niemand, o du: 

Wohin gings, da’s nirgendhin ging? 

O du gräbst und ich grab, und ich grab mich dir 

zu,  

und am Finger erwacht und der Ring» 

«О хтось, о ніхто, о жоден, о ти: 

Куди ж воно йшло, що нікуди не вийшло 

правцем? 

 О, ти копаєш, копаю і я, щоб до тебе 

прийти,  

і на пальці у нас уже проростає кільце»  

(переклад П. Рихла) 

«Das Wort vom Zur-Tiefe-Gehen, 

das wir gelesen haben. 

Die Jahre, die Worte seither.  

Wir sind es noch immer» 

«Це Слово про Шлях-До-Глибин, 

 прочитане нами. 

Ці літа, ці слова відтоді. 

Ми все ще такі, як і перше» (переклад П. 

Рихла) 

«Gib ihm Schatten genug,  

gib ihm so viel, 

als du um dich verteilt  

weißt 

zwischen Mittnacht und Mittag und Mittnacht» 

«Дай йому тіні вдосталь, 

дай йому стільки тіні, 

скільки, розкиданий довкруг себе, знаєш 

між північчю, і полуднем, і північчю»  

(переклад М. Фішбейна) 

Як бачимо, на фонетичному рівні для передачі імен перекладачі найчастіше 

застосовують транскрипцію і транслітерацію, хоча зустрічається також адаптивне 

транскодування. П. Рихло та М. Фішбейн надають перевагу транскрипції, а С. Жадан – 

транслітерації. Перекладачі вдало передають алітерацію та асонанс, таким чином зберігаючи 

милозвучність вірша. 

На морфологічному рівні у перекладі П. Рихла спостерігається зміна числа іменників: 

«Ihr Tag dahin, ihre Nacht. Und sie lobten 

nicht Gott» 

«Їхні дні, їхні ночі. І вони не славили Бога» 

(переклад П. Рихла) 
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У перекладі М. Фішбейна спостерігаємо субстантивацію, тобто перехід інших частин 

мови в іменники: 

«Wahr spricht, wer Schatten spricht» «Істинне слово того, хто промовляє тінями» 

(переклад М. Фішбейна) 

Перекладачі обирають відповідники зменшено-пестливих слів, а також вводять власні 

суфікси у переклад, у той час як в оригіналі їх нема; це здійснюється, насамперед, задля 

збереження милозвучності форми: 

«Ein Tuch, ein Tüchlein nur schmal, dass ich 

wahre»…  

«Хустину, хустинку, хоч би й вузьку, щоб я 

зберегла»…  

…«nun, da zu weinen du lernst, mir zur Seite 

die Enge der Welt, die nie grünt,  

mein Kind,  

deinem Kinde!»  

«тепер, коли ти вчишся плакати, коло мене  

тісняву світу, який ніколи не зеленітиме, 

дитинко моя,  

твоїй дитині!» 

«Kam mir die Träne.  

Webt ich das Tüchlein» 

«Сльоза прийшла.  

Ткав я хустинку» (переклади М. Фішбейна) 

На лексико-семантичному рівні одним із основних явищ, що спричиняють 

перекладацькі труднощі, є безеквівалентна лексика. У нашому матеріалі – це авторські 

неологізми, яких зустрічається чимало.  

Так, складний неологізм Gräberbrunnen П. Рихло передає епітетом могильний колодязь, 

Zwölfmund – дванадцятиусто, що видається нам адекватним перекладом: 

«es gräbt seine Wunden um,  

es öffnet sich dir, junger  

Gräberbrunnen,  

Zwölfmund» 

«він тобі відкривається, юний  

могильний  

колодязю,  

дванадцятиусто» (переклад П. Рихла) 

Слово Hungerkerze С. Жадан перекладає як свічко голод; видається візуально і аудіально 

більш адекватним написання цих слів разом, як і в оригіналі: 

«Auge an jedem der Finger,  

abtaste nach  

einer Stelle, durch die ich 

 mich zu dir heranwachen kann,  

die helle  

Hungerkerze im Mund»  

«оком на кожному пальці,  

обмацую в пошуках місця, крізь яке  

можу вартувати тебе,  

світла  

свічко голоду в устах» (переклад С. Жадана) 

Авторський неологізм і водночас оксюморон Schattenentblößter М. Фішбейн перекладає, 

калькуючи, як оголений тінню, зберігши при цьому поетичність: 

«Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:  

Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?  

Steige. Taste empor. 

Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!»  

 

«Та ось місце, що на ньому стоїш, меншає: 

куди тепер, оголений тінню, куди? 

Піднімися. Навпомацки вгору. 

Тонший станеш ти, незнаніший, 

витонченіший!» (переклад М. Фішбейна) 

Неологізм Graugericht С. Жадан перекладає як сірострава, застосовуючи калькування: 

«ich wüßte dich zu begleiten,  

leuchtendes Graugericht mit  

dem dich durchwachsenden, schnell 

herunterzuwürgenden Bild  

und dem eng-  

gezogenen, flackernden  

Denkkreis um euch  

beide» 

«з умів би супроводжувати тебе,  

осяйна сіростраво з  

зображенням, що проростає крізь тебе, 

швидко  

тиснучи донизу,  

і тiсно- 

 стягнутим, миготливим  

колом думок про вас  

обох» (переклад С. Жадана) 

Бачимо ще багато схожих випадків вдалих перекладів неологізмів, наприклад am 

Herzhang – на схилі серця (переклад С. Жадана). 
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Часто перекладачі вдаються до вільного перекладу, причому загалом перефразування є 

досить вдалими і не відходять від змісту оригіналу: 

«Es sieht, denn es hat Augen, 

die helle Erden sind 

Die Nacht, die Nacht, die Laugen» 

«Зорить, бо має очі,  

сяйливі, мов Земля.  

В ніч, у трутизну ночі»  

(переклад П. Рихла) 

«Von Ungeträumtem geätzt, 

 wirft das schlaflos durchwanderte Brotland  

den Lebensberg auf» 

«НЕСПАННЯМ нагодована,  

громадить гору життя  

безсонна сходжена хлібна країна»  

(переклад С. Жадана) 

«Diese Stunde, deine Stunde, 

ihr Gespräch mit meinem Munde. 

Mit dem Mund, mit seinem Schweigen, mit den 

Worten, die sich weigern»  

«Мить оця, твоя година,  

уст розмова тихоплинна. 

Уст розмова, їх мовчання,  

слів уперте сперечання»  

(переклад П. Рихла) 

Слід зазначити, що переклад П. Рихла надзвичайно поетичний, наприклад kam, він 

перекладає як ряхтів, що, безумовно, підсилює конотацію: 

«Da- 

von. 

Am Tag einer Himmelfahrt, 

das Münster stand drüben,  

es kam mit einigem Gold übers Wasser» 

«Про 

це 

У день вознесіння, 

Мюнстер стояв навпроти,  

він ряхтів позолотою у воді»  

(переклад П. Рихла) 

В оригіналі часто зустрічається такий художній засіб, як метафора, а особливо її різновид 

– персоніфікація, яку перекладачі здебільшого передають адекватними засобами української 

мови: 

«Leicht 

tat sich dein Schoß auf, still 

stieg ein Hauch in den Äther, 

und was sich wölkte, wars nicht,  

wars nicht Gestalt und von uns her,  

wars nicht 

so gut wie ein Name?» 

«Легко 

розкрилося твоє лоно, тихо 

 піднявся в повітря легкий подув, 

й те, що зіхмарилось, чи ж не було, 

чи ж не було воно постаттю, що 

відділилась від нас,  

чи ж не було воно 

чимось таким, як ім’я?» 

(переклад П. Рихла) 

«Schnee ist gefallen, lichtlos. Ein Mond 

ist es schon oder zwei, dass der Herbst unter 

mönchischer Kutte 

Botschaft brachte auch mir, ein Blatt aus 

ukrainischen Halden»  

«Випав сніг, імлисто. Вже місяць  

чи два відтоді, як осінь  

під чернечою рясою  

вістку принесла й мені, листок з 

українських схилів»  

(переклад М. Фішбейна) 

«Tau. Und ich lag mit dir, du, im Gemülle, 

ein matschiger Mond  

bewarf uns mit Antwort» 

«Роса. І я лежав із тобою, ти, в лахмітті,  

драглистий місяць  

давав нам відповідь»  

(переклад С. Жадана) 

Проте в деяких випадках перекладач нейтралізує образи: 

«Es sieht, das Augenkind» «вдивляється маля» (переклад П. Рихла) 

«ledig allen Gebets» «вільна від усіх молитов»  

(переклад С. Жадана) 

Помітним є використання літоти:  

«Über aller dieser deiner 

 Trauer: kein 

«Над усім цим твоїм 

смутком: жодного 
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zweiter Himmel» іншого неба» (переклад П. Рихла) 

Антитезу перекладачі також вдало передають українською: 

«und das mit uns erfroren, 

es glüht umher und sieht» 

«і мерзне все нам любе, 

що жевріє й зорить» (переклад П. Рихла) 

«Blicke umher: 

sieh, wie’s lebendig wird rings —  

Beim Tode! Lebendig! 

Wahr spricht, wer Schatten spricht» 

 

«Оглянься довкола:  

дивись, як усе оживає –  

при смерті! Оживає!  

Істинне слово того, хто промовляє тінями» 

(переклад М. Фішбейна) 

«wir bröckelten auseinander  

und bröselten wieder in eins» 

«ми відкришились одне від одного  

і знову скришились в одне» 

(переклад С. Жадана) 

Фіксуємо в перекладах дисперсії, заміни, додавання та вилучення. Часто вводяться 

додаткові слова, що досить органічно підсилюють конотацію описуваних образів та сприяють 

яскравому уявленню про них. 

«Mit allem, was darin Raum hat,  

auch ohne  

Sprache» 

«З усім, що тут можна вмістити,  

й без  

слів» (переклад С. Жадана) 

«Krauseminze, Minze, krause, 

vor dem Haus hier, vor dem Hause 

Diese Stunde, deine Stunde» 

«Зелен-рута, рута-м’ята,  

біля дому, біля хати. 

Мить оця, твоя година» (переклад П. Рихла) 

«vor einem Rot»  «в тій багряності» (переклад С. Жадана) 

«Es klettert die Bohne vor 

unserem Fenster: denk 

wer neben uns aufwächst und  

ihr zusieht» 

«Під нашим вікном 

гінко в’ється квасоля: подумай 

 хто поряд з нами росте 

й споглядає її» (переклад П. Рихла) 

«In die RILLEN  

der Himmelsmünze im Türspalt 

preßt du das Wort»  

«У ЧЕКАНКУ  

небесної монети в проймі дверей  

втискаєш слово» (переклад С. Жадана) 

При перекладі вилучаються частіше за все слова, які є семантично надмірними. При 

дослівному переклад  буде здаватися досить громіздким з цими «зайвими» словами, що ніяк не 

змінюють початкового значення. 

Бачимо, що на лексико-семантичному рівні перекладачі звертаються до різних прийомів, 

оскільки при перекладі поезії неможливо дослівно донести зміст та ідею оригіналу. Перекладачі 

часто додають, вилучають або ж замінюють слова.  

Діаграма презентує частотність використання перекладацьких прийомів.Як бачимо, 

найчастіше українські перекладачі використовували заміну, а найменше – дисперсію.  

 
Певні особливості перекладів помітні й на синтаксичному рівні. У більшості випадків 

зберігається структура вірша і тому в українському перекладі бачимо інверсію, використану 

задля емоційно-смислового увиразнення  висловів:  

«MUSCHELHAUFEN: mit  «СКУПЧЕННЯ МУШЕЛЬ: із  



 

 
19 

der Geröllkeule fuhr ich dazwischen,  

den Flüssen folgend in die ab-  

schmelzende Eis-  

heimat,  

zu ihm, dem nach wessen  

Zeichen zu ritzenden  

Feuerstein im  

Zwergbirkenhauch»…  

Ungestillt,  

unverknüpft, kunstlos,  

stieg das Allverwandelnde langsam  

schabend  

hinter mir her» 

кам'яним обухом простував я між ними,  

вслід за ріками  

в танучу льодовикову  

вітчизну,  

до нього, того, за чиїм  

знаком карбовано  

кремінь –  

в подиху карликової берези»…  

«Невтоленно, 

 непоєднанно, просто  

nіднялося повільно всеперетворче, шкребучи 

безупинно  

позад мене» (переклад П. Рихла) 

Змінюючи порядок слів, перекладач вдається до синтактико-реченнєвого прийому, 

адаптуючи німецьке речення до будови українського речення, щоб воно краще сприймалось 

українським читачем: 

«MIT ÄXTEN SPIELEND 

Sieben Stunden der Nacht, sieben Jahre des 

Wachens: 

mit Äxten spielend, 

liegst du im Schatten aufgerichteter Leichen – o 

Bäume, die du nicht fällst! –, 

zu Häupten den Prunk des Verschwiegnen, 

den Bettel der Worte zu Füßen, 

liegst du und spielst mit den Äxten – 

und endlich blinkst du wie sie.» 

«ГРАЮЧИ СОКИРАМИ 

Сім годин уночі, сім років неспання:  

граючи сокирами,  

ти лежиш у затінку сторч поставлених 

трупів  

– о дерева, яких ти не зітнеш! –  

в головах розкіш умовчання,  

убозтво слів у ногах,  

ти лежиш, граєш сокирами –  

й нарешті зблиснеш, як вони» 

(переклад М. Фішбейна) 

Конструкції, нетипові для української мови, перекладач адаптує до правил української 

мови, в такий спосіб запобігаючи виникненню граматичної інтерференції: 

«In den Flüssen nördlich der Zukunft  

werf ich das Netz aus, das du  

zögernd beschwerst  

mit von Steinen geschriebenen  

Schatten» 

«В РІКАХ на північ від майбутнього 

 я закидаю сіть, котру ти  

нерішуче обтяжуєш  

записаними камінням 

 тінями» (переклад С. Жадана) 

«Sieben Stunden der Nacht, sieben Jahre des 

Wachens: 

mit Äxten spielend, 

liegst du im Schatten aufgerichteter Leichen 

– о Bäume, die du nicht fällst!» 

«Сім годин уночі, сім років неспання:  

граючи сокирами,  

ти лежиш у затінку сторч поставлених 

трупів  

– о дерева, яких ти не зітнеш!» 

(переклад М. Фішбейна) 

«Bei Wein  und Verlorenheit, bei  

beider Neige: 

ich ritt durch den Schnee, hörst du, 

ich ritt Gott in die Ferne – die Nähe, er sang,  

es war 

unser letzter Ritt über 

die Menschen-Hürden» 

«З вином і самотністю, з 

 рештками їх на денці: 

верхи я мчав крізь сніги, ти чуєш, 

мчав із Богом у далеч – ця близькість, коли 

він співав,  

це був 

наш останній галоп через 

бар’єри людей» (переклад П. Рихла) 

 Що стосується розділових знаків, то перекладачі переважно дотримуються пунктуації 

і структури оригіналу, зберігаючи їх і в перекладі. На синтаксичному рівні тип оригінального 

речення зазвичай не зберігається і це зрозуміло при перекладі поезії з німецької на українську. 

Складні речення зазвичай передаються безсполучниковими задля збереження мелодійності.  
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На текстовому рівні головною є функціональна відповідність. К. Норд розрізняє такі 

основні комунікативні функції: інформативну, фатичну, апелятивну та експресивну (Nord, 

1998; 2010; 2012). Аналізуючи досліджуваний матеріал, можемо стверджувати, що всі функції, 

наявні в оригіналі, збережені і в перекладі а найбільш вираженою є експресивна функція.  

На прикладі кількох перекладів одного вірша бачимо, як передано апелятивну та 

експресивну функції оригіналу:  

«Du 

darfst  mich   getrost mit 

Schnee bewirten:  

sooft ich Schulter an 

Schulter mit dem 

Maulbeerbaum schritt 

durch den Sommer, 

schrie sein jüngstes 

 Blatt» 

«Ти смієш 

безбоязно частувати 

мене білим снігом: 

щораз, коли йшов я 

пліч-о-пліч з 

шовковицею крізь 

літо, волав ії 

наймолодший  

листок»  

(переклад П. Рихла) 

«Можеш спокійно 

мене пригощати 

снігом: щоразу, 

коли я плечем до 

плеча 

 йшов із 

шовковицею крізь 

літо, волав її 

наймолодший 

листок»  

(переклад 

С. Жадана) 

«Ти можеш 

спокійно частувать 

мене снігом:  

щоразу, коли я пліч-

о-пліч  

з шовковицею йшов 

крізь літо,  

кричав її 

наймолодший  

листок» 

(переклад 

М. Фішбейна) 

Усі перекладачі передали апелятивну та експресивну функцію, проте, видається, що 

П. Рихлу вдалося краще втілити апелятивну функцію, ніж іншим, оскільки вираз ти смієш як 

переклад du darfst чинить сильніший апелятивний ефект. 

В іншому прикладі бачимо, що перекладачам вдалося зберегти апелятивну, експресивну 

і фатичну функції, тобто текстову емоційність та експресивність. Порівнюючи оригінал і 

переклад, помічаємо, як старанно перекладачі передають художні засоби та відтворюють 

пунктуацію – знаки оклику та знак питання, що також відповідають за надання експресивності 

цільовому тексту. 

«COAGULA  

Auch deine 

Wunde, Rosa. 

Und das Hörnerlicht 

deiner 

rumänischen Büffel 

an Sternes Statt überm 

Sandbett, im 

redenden, rot- 

aschengewaltigen 

Kolben» 

«COAGULA 

Твоя також  

рана, Розо. 

І світло рогів  

твоїх румунських буйволів  

замість зорі над  

піщаним ложем  

у шепітких червоно-  

попелястих величезних  

кияхах» (переклад 

М. Фішбейна) 

«COAGULA 

і твоя 

рана, Розо. 

і світло на рогах твоїх 

румунських биків 

замість зірки над 

піщаною постіллю, в 

говіркій червоно- 

попільній могутній 

реторті» (переклад 

С. Жадана) 

 

Висновки. Здійснивши порівняльно-перекладацький, лінгвостилістичний та 

контекстуальний аналіз поетичних збірок буковинського німецькомовного поета Пауля 

Целана «Mohn und Gedächtnis», «Die Niemandrose», «Atemwende» «Lichtzwang», 

«Schneepart»  та їх перекладів українською мовою «Мак і пам’ять», «Нічийна троянда», «Злам 

подиху», «Світлотиск» та «Арія снігу», виконаних перекладачами С. Жаданом, П. Рихлом та 

М. Фішбейном, ми спробували встановити особливості перекладу німецькомовної лірики 

українською мовою на морфологічній, лексико-семантичній, синтаксичній та текстовій 

площинах загалом та авторські стилі перекладацьких доробків зокрема.  

У результаті аналізу перекладів поезій Пауля Целана на українську мову, виконаних 

П. Рихлом, С. Жаданом та М. Фішбейном, нами встановлено, що: а) перекладачі активно 

використали засоби транслітерації, транскрипції, адаптивного транскодування; за допомогою 

асонансу та алітерації їм вдалося передати зміст, зберігши милозвучність; б) спостерігалася 

зміна числа іменників та застосування зменшено-пестливих суфіксів, які адекватно передають 

зміст оригіналу; в) переклад безеквівалентної лексики – авторських неологізмів здійснювався в 
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основному шляхом калькування або лексико-семантичної заміни; метафори перекладачі 

зазвичай відтворювали; частотним є використання лексико-семантичних прийомів дисперсії, 

додавання, заміни; конструкції, невластиві для української мови, перекладачі долали 

адаптуванням, уникаючи граматичної інтерференції; складні речення передавались, як правило, 

безсполучниковими реченнями задля збереження мелодійності; г) перекладачі зберегли 

комунікативні функції, наявні в оригіналі.  

Зафіксовані персональні авторські особливості при перекладі, відомі як індивідуальний 

стиль перекладача. Зокрема, примітно, що П. Рихло зазвичай вдається до вільного (а не 

буквального) перекладу, часто застосовуючи різного роду перекладацькі прийоми: на 

лексичному рівні часто використовує прийом додавання, що досить органічно підсилює 

конотацію описуваних образів, часто користується лексико-семантичною заміною; метафори 

зазвжди передає адекватними засобами перекладу. На текстовому рівні для П. Рихла 

домінантними є ритм та рима, що пояснює його тяжіння до вільного перекладу. 

С. Жадан інколи вдається до прийому вилучення (в основному щодо особових 

займенників), щоб не переобтяжувати текст перекладу, використовує й прийом дисперсії, вдало 

передає антитезу, зберігає форму оригінального тексту, намагається підібрати найближчий за 

значенням еквівалент, а також зберігає функції тексту оригіналу. С. Жадан, як правило, обирає 

«золоту середину», в його перекладах спостерігається тенденції як до дослівного, так і до 

вільного перекладу. 

Характерним для індивідуального перекладацького стилю М. Фішбейна є відхід від 

вільного перекладу, він часто застосовує калькування або ж часткову лексико-семантичну 

заміну, при цьому йому легко вдається  зберегти форму і зміст оригіналу та відтворити 

мелодійність. М. Фішбейн найбільше тяжіє до дослівного перекладу, через те його переклад не 

є надто милозвучним. 

Перспектива подальших досліджень в цьому напрямі полягає у визначенні специфіки 

авторського стилю українських перекладачів поезій інших німецькомовних поетів.  
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The article is dedicated to the issue of a lexical-semantic field within an author’s literary text. A lexical-

semantic field is viewed as a paradigmatic group of lexical units that are united in accordance with their semantic 
affinity. A lexical-semantic field is explained to possess a hierarchical structure, which allows to ensure a 

developed semantic picture of a certain conceptual field. Based on the novels of John Maxwell Coetzee, the 

structure of a lexical-semantic field is outlined. It encompasses semantic concretization of specific areas of an 
individual author’s linguistic world picture. The first stratum of a lexical semantic field is defined as a lexical 

semantic microfield that reflects division of a broader conceptual area into narrower related ones. A lexical 

semantic microfield is, in turn, divided into semantic subclasses, i.e. word groups based on similar semantic and 

morphologic characteristics. Introduction of semantic subclasses into the structure of a lexical semantic field is 
encouraged by the need to group lexical units according to part-of-speech criterion and, simultaneously, 

demonstrate semantic plentifulness of meaning in the individual author’s linguistic world picture. The lower 

hierarchical stratum is occupied by a lexical semantic group which embodies intralingual relations among lexical 
meanings. Inclusion of lexical units into a lexical semantic field is possible under the condition of dominant 

seme component that marks semantic affinity of a word to the relevant outer linguistic reality. Inventorization 

of suitable lexical units takes place via dictionary definition analysis, since reference to lexicographic definitions 
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allows to create a chain of definitions and reveal pertinent semes in word meanings. One of the lexical semantic 

fields construed is based on novels by John Maxwell Coetzee is „HUMAN”, reflecting the conceptual field of a 
human. The abovementioned lexical semantic field is divided into four lexical semantic subfields that together 

sketch a human through the lens of emotions and feelings, built, mind and thinking, and, eventually, language. 

The present article focuses on lexical semantic microfield „Human Body”. The paradigm of lexical semantic 
field structure is represented, semantic range of meaning within the microfield is described, and grouping of 

lexical units into semantic subclasses and lexical semantic groups based on the analysis of dictionary definitions 

is performed.   

Key words: lexical unit, lexical semantic field, lexical semantic microfield, semantic subclass, lexical 
semantic group, semantics, literary text.  

 

Стаття присвячена інтерпретації та встановленню лексико-семантичного поля в межах 
авторського художнього тексту. Лексико-семантичне поле потрактовується як парадигматичне 

об’єднання лексичних одиниць, що гуртуються за принципом семантичної близькості лексичних 

значень. Лексико-семантичне поле має ієрархічну структуру, що уможливлює окреслення детальної 

семантичної картини конкретної поняттєвої сфери. На матеріалі романів Джона Максвелла Кутзее 
запропонована структура лексико-семантичного поля. Вона передбачає семантичну конкретизацію 

окремих ділянок індивідуально-авторської мовної картини світу. Першим рівнем лексико-семантичного 

поля визначено лексико-семантичне мікрополе, яке виражає поділ ширшої поняттєвої сфери на менші 
суміжні ділянки. Лексико-семантичне мікрополе поділяється на семантичні підкласи – угруповання за 

спільними семантико-морфологічними ознаками. Включення семантичних підкласів до структури 

лексико-семантичного поля зумовлене необхідністю розподілити лексичні одиниці за частиномовним 
критерієм і, водночас, продемонструвати семантичну розмаїтість значення в індивідуально-авторській 

мовній картині світу. Нижчим ієрархічним рівнем лексико-семантичного поля є лексико-семантична 

група, що відображає внутрішньомовні зв’язки між лексичними значеннями слів. Включення лексичних 

одиниць до складу лексико-семантичного поля відбувається на основі наявного домінантного семного 
компонента, який позначає семантичне відношення значення слова до відповідної сфери позамовної 

дійсності. Інвентаризація релевантних лексичних одиниць відбувається за допомогою методу аналізу 

словникових дефініцій, оскільки із покликанням на лексикографічні тлумачення видається можливим 
побудувати дефініційний ланцюг та виявити актуальні семи у значеннях слів. Одним із лексико-

семантичних полів, що виформовується у романах Джона Максвелла Кутзее, є „HUMAN” / „ЛЮДИНА”, 

яке відображає відповідну поняттєву сферу. Згадане лексико-семантичне поле поділяється на чотири 
лексико-семантичні мікрополя, які зображують людину в розмаїтті емоцій і почуттів, будови тіла, 

розуму та мислення і, врешті-решт, мови. У пропонованій статті увага зосереджена на лексико-

семантичному мікрополі „Human Body” / „Людське тіло”. Продемонстровано зріз структури поля, 

описано семантичну палітру значень мікрополя, проведено організацію лексичних одиниць у семантичні 
підкласи і лексико-семантичні групи з опорою на словникові тлумачення.  

Ключові слова: лексична одиниця, лексико-семантичне поле, лексико-семантичне мікрополе, 

семантичний підклас, лексико-семантична група, семантика, художній текст. 

 

Вступ. Сутність художнього тексту (далі – ХТ) вбачається, передусім, у смисловому 

накопиченні значень слів, окремі з яких відіграють більш значущу і креативну роль у реалізації 

текстового смислового потенціалу. У межах ХТ «смисл літературно-художнього твору є 

відношенням між прямими значеннями слів, якими він написаний, і самим змістом, його 

темою» (Винокур, 1991, с. 53). Цілісна семантика ХТ виформовується на перетині змістового і 

смислового векторів, які обумовлюють розгортання теми тексту і реалізації підтекстових, тобто 

смислових, значень.  

Лексичні одиниці, значення яких відіграють ключову роль у формуванні загальної 

семантики ХТ, в авторському художньому творі підкоряються законам лексичної системності 

мови. Водночас, вони утворюють неповторний смисловий континуум на основі семантичної 

взаємодії лексичних значень, які були відібрані конкретним автором для вираження конкретної 

теми художнього твору. З огляду на це, лексична системність в межах ХТ є авторсько 

зумовленою, оскільки формування лексичних мікросистем, зокрема полів, відбувається на 

основі вжитих у творі слів.  
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На нинішньому етапі розвитку лінгвістичної думки семантичне поле набуло значного 

визнання завдяки посиленому інтересу дослідників пострадянського мовознавчого простору 

(В. П. Абрамов (Абрамов, 2003), Г. Т. Безкоровайна (Безкоровайна, 2012), З. Н. Вердієва 

(Вердиева, 1986), В. Н. Денисенко (Денисенко, 2006), С. П. Денисова (Денисова, 1996), 

С. В. Кезіна (Кезина, 2010), І. М. Кобозева (Кобозева, 2000), В. В. Левицький (Левицкий, 2006)). 

Західна наукова думка також концентрує значну увагу на студіях лексичних і семантичних 

полів, що сприяє активному розвитку і збагаченню царини лексичної семантики новими 

дослідницькими підходами, поглядами і знахідками (A. Cruse (Cruse, 2000), D. Geeraerts 

(Geeraerts, 2010; Geeraerts, 2006), P. Faber (Faber, 1999), E. Finegan (Finegan, 2008), A.-

M. Simon-Vandenbergen (Simon-Vandenbergen, 2007)). 

Ю. Д. Апресян висловлює погляд, що „семантичні поля суть класи, що перехрещуються; 

єдиного розподілу словника на семантичні поля, якщо не (…) підмінювати семантичні 

компоненти бінарними або іншими диференційними ознаками, не існує; з будь-якого 

семантичного поля, через більш або менш довгий ланцюжок суміжних ланок можна потрапити 

в інше поле, тому й семантичний простір мови виявляється в цьому сенсі неперервним” 

(Апресян, 1995, с. 252).  

В. В. Левицький віддає належне класичній традиції вживання терміну „семантичне 

поле” та наголошує, що під ним слід розуміти лексико-семантичну мікросистему – іншими 

словами, лексико-семантичне поле (Левицкий, 2006, c. 212).  На відміну від семантичного, 

лексико-семантичне поле (далі – ЛСП) трактується як „конгломерат значень, кожне з яких 

отримує вираження в мові на рівні лексико-семантичного варіанта лексеми” (Шеїна, 2010, 

с. 70). 

Утім, особливості лексико-семантичного впорядкування слів у межах ХТ потребують 

пильнішої уваги мовознавців. У канві ХТ, окрім лексичної системності мови, долучається 

принцип авторського мовного домінування, що означає вибір релевантних лексичних одиниць 

відповідно до реалізації художнього задуму і жанрово-стилістичних імперативів, а також 

вираження актуальних тем.  

Мета статті – окреслити формування лексико-семантичного поля у межах ХТ з огляду 

на  індивідуально-авторську мовну картину світу. Матеріалом дослідження слугували романи 

південноафриканського письменника Джона Максвелла Кутзее.   

Методи дослідження. У роботі використано низку методів, серед яких: дескриптивний 

метод – для опису на всіх етапах розвідки; узагальнення – для формулювання висновків 

попередніх досліджень про ЛСП; логіко-інтуїтивний метод – для виокремлення сем, 

внутрішнього упорядкування ЛСП, вибору назв ЛСП та їх складників; метод аналізу 

словникових дефініцій з елементами компонентного і лексико-семантичного аналізу для 

з’ясування семантичної структури значення слів, класифікації лексичних одиниць у відповідні 

угрупування і встановлення лексико-семантичних зв’язків між ними. 

Результати та обговорення. ЛСП тлумачимо за О. О. Селівановою та О. О. Джуматій: 

ЛСП – це „парадигматичне об’єднання лексичних одиниць певної частини мови за спільністю 

інтегрального компонента” (Селіванова, 2006, c. 281-282); ЛСП – „це сукупність лексичних 

одиниць, що об’єднані спільним семантичним компонентом, перебувають у парадигматичних 

відношеннях і номінують явища відповідно до понятійних, предметних чи функціональних 

властивостей” (Джуматій, 2015, c. 16). З огляду на дефініції, ЛСП згуртовує лексичні одиниці 

за семантичним критерієм і має парадигматичну структуру – від ширших до вужчих за 

значенням угруповань лексичних одиниць. Отже, ЛСП складається з горизонтальної, що 

охоплює його ядерно-периферійний простір, і вертикальної, що відображає його ієрархічний 

зріз у множині взаємодіючих мікрополів і парадигматично менших структурних угруповань, 

осей.  

Одним із найбільших і найвагоміших ЛСП у романах Джона Максвелла Кутзее є ЛСП 

„HUMAN” / „ЛЮДИНА”, домінатною семою якого є „позначення стосунку до людини”. 

Надалі поділ ЛСП на менші складові одиниці – лексико-семантичні мікрополя (далі – 

ЛСмП) – здійснено з огляду на, по-перше, семантичний аналіз відібраного лексичного матеріалу 
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і, по-друге, із застосуванням логіко-інтуїтивного підходу у членуванні поняттєвої чи 

предметно-тематичної сфери, представленої семантичним полем. Оскільки між лексичними 

одиницями в ЛСП встановлений зв’язок комутації, це означає, що вони належать до спільної 

поняттєвої ділянки, проте водночас покривають різні понятійні сегменти (Левицкий, 2006 c. 

215). До слова, поняттєва сфери людини у зв’язку зі специфікою аналізованих романів і 

відібраного з них матеріалу репрезентує такі аспекти людини, як психоемоційний стан, 

фізіологічні особливості людського тіла і мисленнєва діяльність. Це обумовлює поділ ЛСП 

„HUMAN” / „ЛЮДИНА” на чотири ЛСмП, що характеризуються поняттєвою суміжністю з 

людиною: 

1) ЛСмП „Emotions and Feelings” / „Емоції та почуття”, що покриває сферу емоційних 

переживань і почуттів людини; 

2) ЛСмП „Human Body” / „Людське тіло”, що охоплює широку сферу анатомічної будови 

людини, органів чуття і фізичних рухів частинами тіла;  

3) ЛСмП „Mind” / „Розум”, що стосується розумової і мисленнєвої діяльності людини;  

4) ЛСмП „Language” / „Мова”, що є дотичним до сфери людської мови і мовлення.  

Інвентаризація конституентів ЛСП за допомогою словникових дефініцій передбачає 

пошук конкретної семи у значеннях усіх лексичних одиниць (Байсан, 2014, c. 35). Така 

інтегральна сема об’єднує ознаки денотата, позначені спільними за семантикою метамовними 

одиницями з різних дефініцій (Форманова, 2021, c. 46). Пошук інтегральної семи часом 

супроводжується побудовою ланцюга дефініцій, де лексикографічної експлікації зазнає слово, 

вжите у дефініції аналізованої лексеми. Проілюструємо прикладами дефініцій: 

see – to be able to use your eyes to notice and recognize things; eye – one of the two body parts 

in your face that you use for seeing; body – the whole physical structure of a person or animal, 

including the head, arms, and legs (Macmillan English Dictionary) (ЛСмП „Human Body” / 

„Людське тіло”). 

Наступний структурно-ієрархічний рівень ЛСП займає семантичний підклас. Поняття 

семантичного підкласу у структурі ЛСП охоплює семантичні і морфологічні особливості 

лексичних одиниць. Необхідність застосування терміна „семантичний підклас” ґрунтується на 

тому, що лексичні одиниці репрезентують спільні морфологічні категорії; утім, ці формальні 

ознаки не дають можливість диференціювати різні значення. Тому, основна роль у 

розмежуванні одиниць належить семантичним ознакам (Левицкий, 2006, c. 243-244). 

СПк виокремлюємо у межах мікрополів відповідно до двох критеріїв – по-перше, 

частиномовної належності лексичних одиниць і, по-друге, семантичної спільності. Зокрема, 

категорійна сема стосується частиномовного класу, до якого належать лексичні одиниці, і, 

цілком очевидно, визначається зі зверненням до лексикографічного джерела. До прикладу, 

інтегральною семою СПк у межах ЛСмП „Human Body” / „Людське тіло” є „позначення 

частини тіла”: 

face – the front part of the head, from the forehead to the chin; head – the upper part of the 

body in humans, joined to the trunk by the neck, containing the brain, eyes, ears, nose, and mouth 

(Dictionary.com) (СПк іменників „Частини тіла”); 

hobble  – walk in an awkward way, typically because of pain from an injury; walk – move at a 

regular pace by lifting and setting down each foot in turn, never having both feet off the ground at 

once (Oxford Learner’s Dictionaries) (СПк дієслів „Рухи тіла”). 

Зрештою, нижчим рівнем внутрішньої організації ЛСП – після ЛСмП та СПк – є лексико-

семантична група (далі ЛСГ), що виокремлюється у межах СПк. Вона характеризується 

внутрішньомовним характером відношень і постає як винятково мовне явище (Левицкий, 2006, 

c. 215). Визначальним критерієм приналежності слів до ЛСГ є наявність у семантичній 

структурі їхніх значень категоріально-лексичної семи, що слугує ідентифікатором релевантної 

семантичної ознаки (Форманова, 2021, c. 46). 

В аналізованих романах лексика людського тіла, що упорядковується у ЛСмП „Human 

Body” / „Людське тіло”, утворює окремий пласт, якому властива конструктивна художньо-

змістова роль. Зокрема, акцент на особливостях людського тіла та його рухів частково 
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уможливлює захоплюючу манеру оповіді, сприяє повнішому вираженню переживань і почуттів 

героїв, відкриває доступ читачеві до їх внутрішнього світу, вказує на їхнє ставлення до 

зображуваних у романах подій, зрештою, вимальовує їх особистісний портрет не лише у 

фізичних / фізіологічних фарбах, але й у кольорах їх вдачі, внутрішнього психологічного й 

емоційного балансу.  

Фокус на особливостях психологічної поведінки героїв у романах згаданого автора 

пов’язаний з особливостями їх фізичних дій і реакцій, що інкорпорують одну або декілька 

частин тіла і відбивають психологічну напруженість чи спокій героїв у різних ситуаціях. Цілком 

очевидно, що фізична рухливість тіла відбиває психологічний стан людини, а будь-який 

психологічний дискомфорт одразу ж втілюється у низці рухів або дій. У фізіологічному аспекті 

для автора значну вагомість становить звернення до органів чуття його героїв у художньому 

творі, що теж, безсумнівно, охоплює понятійну сферу людського тіла.  

Враховуючи сказане вище, ЛСмП „Human Body” / „Людське тіло” цілком закономірно 

виформовується у сукупності чотирьох СПк – СПк іменників „Частини тіла”, СПк дієслів 

„Рухи тіла” та „Органи чуття” і СПк прикметників „Фізіологічні характеристики”. 

Домінантною семою ЛСмП є „позначення відношення до людського тіла”, що уможливлює 

широке охоплення понятійної сфери людського тіла, відображення її індивідуального бачення 

Джоном Максвелла Кутзее і з’ясування її специфічних акцентів. 

СПк іменників „Частини тіла” охоплює лексичні одиниці номінації частин тіла 

людини. Порівняно з іншими СПк, де смисловий зв’язок стосується родо-видових відношень, 

тут слова в окремих підгрупах виявляють семантичну єдність на основі зв’язку „частина-ціле”. 

До частин тіла зараховуємо не лише частини тіла людини як зовнішні елементи фізичної 

структури, але й частини анатомічної будови, включно з органами, системами органів й опорно-

руховим апаратом. Інтегральною семою СПк є „позначення частини тіла”. Вона 

розгалужується на дві ланки відповідно до семантичного зв’язку „частина – ціле” і виявляється 

у таких семних компонентах: 

 „частина основної частини тіла”:  

armpit – the hollow under the arm at the shoulder; axilla; arm – the upper limb of the human 

body, especially the part extending from the shoulder to the wrist (Oxford Learner’s Dictionary); 

 „периферійна частина частини основної частини тіла”: 

mouth – the opening and cavity in the lower part of the human face, surrounded by the lips, 

through which food is taken in and vocal sounds are emitted; face – the front part of a person's head 

from the forehead to the chin, or the corresponding part in an animal; head – the upper part of the 

human body, or the front or upper part of the body of an animal, typically separated from the rest of 

the body by a neck, and containing the brain, mouth, and sense organs (Oxford Learner’s Dictionary). 

В аналізованому СПк іменників виокремлюються ЛСГ відповідно до належності менших 

частин тіла до більших у межах анатомічного поділу тілобудови, тобто з урахуванням 

меронімічного зв’язку між значеннями. Усього в СПк виокремлено 6 ЛСГ: „Внутрішні органи 

/ частини тіла”, „Верхні кінцівки”, „Голова”, „Кістки”, „Нижні кінцівки”, „Тулуб”. Отже, 

проілюструємо кілька ЛСГ: 

 „Внурішні органи / частини тіла”: heart, lungs, stomach, tooth, tongue; 

 „Голова”: chin (the lower portion of the face lying below the lower lip and including 

the prominence of the lower jaw; face – the front part of the head that in humans extends from the 

forehead to the chin and includes the mouth, nose, cheeks, and eyes) (Merriam-Webster Dictionary), 

eyebrow, face, forehead, mouth, neck, temple;  

 „Кістки”: jaw, scapula, skull, spine;  

 „Нижні кінцівки”: ankle, calf, foot, leg, shank, sole, thigh (the top part of your leg, 

between your knee and your hip (Longman Dictionary of Contemporary English); leg – either of the 

two lower limbs of a biped, as a human being, or any of the paired limbs of an animal, arthropod, etc., 

that support and move the body) (Dictionary.com), toe; 
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 „Тулуб”: backside, shoulder (the laterally projecting part of the human body formed of 

the bones and joints with their covering tissue by which the arm is connected with the trunk) (Merriam-

Webster Dictionary), side, trunk. 

СПк дієслів „Рухи тіла” об’єднує лексичні одиниці, значення яких стосується 

особливостей тілесної рухливості, тобто сукупності всіх рухів тіла різними його частинами. 

Фізична рухливість часто висвітлюється у романах Джона Максвелла Кутзее; це наштовхує на 

думку, що досліджуваний автор проектує погляд на людину / героїв ззовні, крізь призму їхньої 

тілесної поведінки, і розкриває їхній характер і внутрішній світ шляхом звернення до рухів тіла 

як зовнішніх проявів реакцій на різні події та обставини.  

До складу цього СПк дієслів зараховуємо слова, значення яких мають сему „позначення 

руху тіла”. Відповідно до анатомічного поділу людського тіла на голову, тулуб, верхні і нижні 

кінцівки, внутрішній структурно-семантичний поділ описуваного СПк на 5 ЛСГ проводимо на 

основі цієї анатомічної класифікації:  

 „Рухи верхніми кінцівками”:  

 beat : to hit: beat, pat, punch, slap (to strike sharply, especially with the open hand or with 

something flat) (Dictionary.com), strike, tap, thrash; 

 fondle : touch lovingly: brush, caress, cuddle, embrace (to put your arms around someone in 

order to show love or friendship) (Macmillan English Dictionary), grope, hug, pat, squeeze, stroke, 

touch; 

 grab : seize, take hold of: clutch, grab, grasp, grip, hold (to carry something using your hands 

or arms) (Macmillan English Dictionary), pick, pinch, pluck, reach, snatch; 

 touch : have physical contact: fiddle (touch or move something with many small quick 

movements of your fingers (…) (Macmillan English Dictionary), fumble, touch;  

 „Рухи нижніми кінцівками”: 

 run : move on foot fast: dash, scamper; 

 walk : move on foot: dawdle, pace, pad, roam, saunter (to walk in a slow relaxed way, 

especially so that you look confident or proud) (Longman Dictionary of Contemporary English), 

stagger, stalk, stride (walk with long, decisive steps in specified direction) (Oxford Learner’s 

Dictionary), stroll, totter, tramp, trudge, walk, wander; 

  „Рухи тулубом / тілом”:  

 bend : form a curve: bend (cause to incline; incline – bend the head or body forward) 

(Merriam-Webster Dictionary), bow, crouch, flex, stoop (bend one's head or body forwards and 

downwards) (Oxford Learner’s Dictionary); 

 shift : change  position: flinch, shift (move your body or a part of your body slightly, for 

example because you are bored) (Macmillan English Dictionary), snap, turn; 

 squirm : twist and turn quickly: flinch, jerk, quiver, squirm (wriggle or twist the body from 

side to side, especially as a result of nervousness or discomfort) (Oxford Learner’s Dictionary), twist, 

wriggle; 

  „Рухи кількома частинами тіла”: 

 climb : go up using body parts: clamber, climb (move up, down, or across something using 

your feet and hands, especially when this is difficult to do) (Longman Dictionary of Contemporary 

English); 

 quiver : move with short movements: jerk, shake, shudder, tremble; 

 hunch : with shoulders and back curved: hunch, stoop (to bend the head and shoulders, or 

the body generally, forward and downward from an erect position) (Dictionary.com). 

СПк прикметників „Фізіологічні характеристики” доповнює лексичне вираження 

семантики людського тіла, що укупі репрезентоване ЛСмП „Human Body” / „Людське тіло” і, 

відповідно, відображає понятійну сферу людського тіла в індивідуально-авторській мовній 

картині світу письменника. Описуваний СПк фізіологічних ознак у романах 

Джона Масквелла Кутзее уможливлює створення, по-перше, ще більш детального фізичного 

образу головних героїв (наприклад, brown-faced / narrow-eyed men, a fat man, a plump wife), і, по-

друге, конкретизацію фізіологічних характеристик частин тіла (наприклад, bony arms, a hairy 
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ear, a little chubby arm, a slender body, swollen lips, wrinkled skin). Поділ цього СПк на 7 ЛСГ 

проведемо відповідно до кореляції прикметника з частиною тіла:  

 „Тіло / статура”: broad-shouldered, chubby, fat, lean, muscular, plump, scrawny, 

skeletal, slender, slim, slim-hipped, tall; 

 „Очі”: blind, blonde-eyed, blue-eyed, dark, half-blind, narrow-eyed, wide-eyed; 

 „Обличчя”: brown-faced, good-looking, pale-faced; 

 „Волосся”: blond, blue-haired, dark, dark-haired, golden-haired, grey-haired, iron-

grey, tousle-haired;   

 „Шкіра”: freckled, rough-skinned. 

СПк дієслів „Органи чуття” відображає людське сприйняття крізь призму п’яти 

інформаційних каналів – зору, слуху, смаку, нюху і дотику. Відтак, архісемою СПк вважаємо 

„позначення органів чуття”, яка слугує ідентифікатором спільної родової ознаки і входить до 

складу значення згуртованих лексичних одиниць. 5 ЛСГ у СПк виокремлюються на основі 

семантичного поділу на різні канали сприйняття інформації, що надходить до мозку людини:  

 „Зір”: behold, gaze (to fix the eyes in a steady intent look often with eagerness or 

studious attention) (Merriam-Webster Dictionary), glimpse, look, peek, regard, see, watch; 

 „Нюх”: smell (to perceive the odor or scent of through the nose by means of the 

olfactory nerves; inhale the odor of) (Dictionary.com), sniff; 

 „Слух”: hear (perceive with the ear the sound made by (someone or something) to look 

briefly; glance) (Oxford Learner’s Dictionary), listen. 

Висновки. Отже, візуалізація семантичного розмаїття значень у межах авторського ХТ 

уможливлюється у межах розгалуженої структурно-ієрархічної організації ЛСП. Перехід від 

вищих до нижчих рівнів ЛСП передбачає поділ поняттєвої ділянки на більш обмежені суміжні 

відтинки – від ЛСмП до СПк та ЛСГ. Семантична конкретизація відображається в 

упорядкуванні лексичних значень на основі наявності домінантного семного компонента. 

Таким чином, у ЛСП, що виформовується на матеріалі авторського ХТ, чітко відстежується 

індивідуально-авторська мовна картина світу, яка накопичує його мовний досвід світобачення 

загалом і членування певних логіко-поняттєвих ділянок зокрема. У межах ХТ релевантні 

лексичні одиниці сприяють вираженню художнього задуму автора, актуалізації домінантних 

тематичних векторів, а також семантичному збагаченню контекстуальних уривків.  

Перспективу подальшої роботи вбачаємо в застосуванні запропонованої структури ЛСП 

для аналізу романів інших англомовних авторів сучасності задля виявлення особливостей їхньої 

індивідуально-авторської картини світу.  
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The article deals with the conceptual space of matrimonial conflict discourse as a system of 

hierarchically organized and interrelated concepts, which are highlighted and analyzed according to their place 
in the discourse. The aim of the study is to establish the lingo-cognitive specifics of the conceptual space of 

German matrimonial conflict spoken discourse by identifying discourse-creating autochthons, their 

systematization, as well as detailed analysis. Research methods are based on the principles of both cognitive-
discursive and system-structural linguistics in order to comprehensively analyze the cognitive resources of 

conceptual space. The inductive method is used to analyze the language material from its accumulation to further 

systematization and to establish its functional features in the German matrimonial conflict spoken discourse. 

Conceptual analysis within the construction method (to establish priority concepts) and statistical methods were 
also used, which allowed to determine the statistical significance of verbalized in the studied discursive forms 

of concepts, and, consequently, discourse-creating autochthons (the χ2-square) and determine the strength 

between researched concepts (contingency coefficient K). German matrimonial conflict discourse is a conflict-
marked communication of people, which is characterized by symmetrical relations between communicators, 

assuming status-role equality and approximately the same age of speakers. The conceptual space of German 

matrimonial conflicting spoken discourse is a discursive configuration of multilevel and hierarchically ordered 

conceptual fillers of 506 concepts. The mental information quanta of the German matrimonial conflicting spoken 
discourse are represented by three macroconcepts: MENSCH / MAN, TÄTIGKEIT / ACTIVITY, 

UMGEBUNG / ENVIRONMENT, which, in turn, are represented by the concepts below. 

Key words: concept, conceptual space, family discourse, German matrimonial conflict spoken 
discourse. 

 

У статті досліджується концептуальний простір німецькомовного матримоніального 
конфліктного розмовного дискурсу як система ієрархічно впорядкованих та взаємозалежних концептів, 

які виділяються та аналізуються згідно їх питомої ваги у дискурсі. Метою дослідження є аналіз 

концептуального простору німецькомовного матримоніального конфліктного розмовного дискурсу, 

зокрема встановлення та розгляд дискурсотвірних концептів-автохтонів цього підвиду дискурсу та їх 
розташування у концептосистемі згідно питомої ваги. У процесі дослідження німецькомовного 

матримоніального конфліктного розмовного дискурсу застосовано методи когнітивно-дискурсивної та 

системно-структурної лінгвістики, що уможливило комплексний підхід до аналізу концептуального 
простору цього підвиду дискурсу, зокрема застосовано індуктивний метод, концептуальний аналіз у 

межах конструкційного методу та лінгвостатистичні методи (критерій χ2 та коефіцієнт взаємної 

спряженості Чупрова К). Німецькомовний матримоніальний конфліктний дискурс розуміється як 
конфліктно марковане спілкування людей, що характеризується симетричними стосунками між 

комунікантами, передбачаючи статусно-рольову рівність та приблизно однаковий вік мовців. 

Концептуальний простір інтерпретується як, передусім, система взаємопов’язаних та ієрархічно 

впорядкованих концептів, серед яких пріоритетними є дискурсотвірні концепти-автохтони. На тлі 
німецькомовного матримоніального конфліктного розмовного дискурсу встановлено 506 таких 

концептів-автохтонів, подальший аналіз та систематизація яких визначила три макроконцепти-домени: 

TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ, MENSCH / ЛЮДИНА, UMGEBUNG / ОТОЧЕННЯ. 
Ключові слова: концепт, концептуальний простір, сімейний дискурс, німецькомовний 

матримоніальний конфліктний розмовний дискурс. 

 

Вступ. Дослідження сімейної комунікації перетворилось на привабливий об’єкт 

лінгвістичних досліджень не так давно, адже досі цей феномен розглядався переважно з позицій 

соціології, психології, педагогіки, економіки, права, етнографії та ін., що визначає актуальність 

нашого дослідження. На сьогодні помітна тенденція до міждисциплінарних студій у сфері 

сімейної комунікації, насамперед крізь призму соціолінгвістики та психолінгвістики, де сім’я 

виступає своєрідною мікромоделлю суспільної структури, соціокультурного досвіду держави і, 

разом з тим, є досить стійкою групою людей, між якими відбувається особисте спілкування та 

взаємодія. Сімейний дискурс є одним із найхарактерніших проявів неофіційного / побутового / 

буденного спілкування, оскільки домашнє середовище надає можливість контакту з «людиною 

без маски», відкритим, щирим партнером. 

Під дискурсом розуміємо «ситуативно зумовлену інтерсуб’єктну мовленнєво-розумову 

діяльність, спрямовану на взаємну орієнтацію у життєвому просторі на основі надання мовній 

формі семіотичної значущості» (Мартинюк, 2012, с. 11). Сімейний дискурс – це «домашнє 

побутове спілкування спільно проживаючих людей, які кровно пов’язані родинними зв’язками 



 

 
34 

або вступили у родинні стосунки, в межах якого виділяють парентальний (комунікація батьків  

і дітей), матримоніальний (інтеракція між чоловіком та дружиною) і дискурс сіблінгів 

(спілкування між дітьми)» (Осовська, 2013, с. 68). 

Для будь-якого дискурсу притаманний набір концептів, які, у свою чергу, формують 

концептуальний простір дискурсу – «ієрархічно впорядковану систему, яка конституюється 

ментальними одиницями висхідного та низхідного порядку» (Стуліна, 2011, с. 7). Проте ми не 

можемо розглядати ряд концептів в дискурсі просто як сукупність елементів, лише 

перерахувавши їх. Дискурсотвірними є саме неповторні комбінації концептів та їх 

«індивідуальний характер», що, власне, і є лейтмотивом того чи іншого дискурсу.  

Метою дослідження є аналіз концептуального простору німецькомовного 

матримоніального конфліктного розмовного дискурсу (НМКРД), зокрема встановлення та 

розгляд дискурсотвірних концептів-автохтонів цього підвиду дискурсу та їх розташування у 

концептосистемі згідно питомої ваги. Матеріалом для дослідження послугували 1000 

конфліктно маркованих діалогів розмовного матримоніального дискурсу. 

Методи дослідження. У процесі дослідження НМКРД застосовано методи  когнітивно-

дискурсивної та системно-структурної лінгвістики, що уможливило комплексний підхід до 

аналізу концептуального простору НМКРД. На першому етапі процес аналізу лексичної 

наповнюваності НМКРД відбувався шляхом виокремлення у ньому іменників, дієслів та 

прикметників. Для цього застосовано традиційний для структурної лінгвістики індуктивний 

метод. На другому етапі застосовано категоризацію корпусу НМКРД: концепт → парцела 

(набір концептів) → домен (набір парцел). Для верифікації даних та визначення 

дискрусотвірних парцел, які є пріоритетними в межах НМКРД, використано статистичні 

методи дослідження, а саме критерій χ2 та коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова К. На 

третьому етапі процедура аналізу вимагала систематизації матеріалу дослідження на кшталт 

тематичного групування дискурсотвірних парцел у домени, які є вершиною системної 

організації ментального ресурсу НМКРД. На четвертому етапі НМКРД розглядається як 

складна багатогранна ієрархічно впорядкована система концептів. 

Результати та обговорення. Сфера діяльності людини відбивається в її мовних 

іпостасях, що корелює із когнітивними механізмами у вигляді складної системи концептів та їх 

взаємозв’язків. Власне такі зв’язки одних концептів з іншими та опис їх ієрархічної структури 

формує когнітивно-концептуальну карту певного дискурсу, де важливими елементами 

виступають значущі, або домінантні концепти. 

«Концептуальний простір німецькомовного матримоніального конфліктного 

розмовного дискурсу базується на 506 концептах виділених методами статистичного аналізу, 

які, згідно їх питомої ваги у концептосистемі, будемо вважати автохтонами цього дискурсу» 

(Гуцол, 2015, с. 122) – «концептуальні константи дискурсу, до яких слід віднести домінантний 

(типовий, характерний, високоймовірний, прогнозований) і регулярно реалізований набір 

концептів» (Приходько, 2008, с. 245). Слід зазначити, що в не всі автохтони є рівнозначними 

між собою і за місцем в ієрархії поділяються на мега-, макро-, гіпер-, мезо- і катаконцепти. 

Мегаконцепти займають найвищий щабель в ієрархічній організації концептосистеми і 

«можуть бути інтерпретовані як концепт-ідея, що складається з макроконцептів» (Приходько, 

2008, с. 224-225), де останні представляють собою «своєрідні домени» (Морозова, 2005, с. 65). 

Таким чином, макроконцептами матримоніального конфліктного розмовного дискурсу є 

MENSCH / ЛЮДИНА, TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ, UMWELT / ОТОЧЕННЯ.  

Нижчою ланкою таксономії вирізняються гіперконцепти, «виступаючи родовими 

парцелами відносно їхніх видових конструктів – мезоконцептів, таксонів ще більше 

наближених до життєвого світу людини» (Приходько, 2008, с. 225). Найдрібнішими та, в той же 

час, неподільними елементами в концептосистемі є катаконцепти, які репрезентують 

конкретні (не)матеріальні явища, позбавлені абстракції. 

Дослідження фактичного матеріалу НМКРД засобами статистичного аналізу дозволила 

виявити ряд гіперконцептів (доменів): «ZEIT, GEFÜHL, FEST, GELD, ARBEIT, STUDIUM, 

ERHOLUNG, BEWERTUNG, BEZIEHUNG, BEWEGUNG, AUSSEHEN, ANFANG/ENDE» 
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(Гуцол, 2015, с. 122), які тісно примикають один до одного та разом утворюють концептуальний 

простір НМКРД. Розглянемо їх детальніше.  

«Гіперконцепт ZEIT / ЧАС фіксує певний період чи його проміжок, визначає тривалість 

та протяжність подій, а також слугує орієнтиром буття. Час постає як форма відношення та 

сприйняття людиною навколишнього середовища, що свідчить про тісний зв'язок фактора 

«людини» та «часу» в побудові мовної картини світу» (Гуцол, 2015, с. 122). Даний хронотоп 

поділяється на 2 мезоконцепти: МЕТРИЧНИЙ (відображає ідею кількості та сприймається 

мовленнєвою особистістю як одиниця виміру) та ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС (його головним 

фактором є відчуття, переживання й оцінка часових властивостей процесів, подій і станів) 

(Белозьорова, 2005). Кожен із них як частина гіперконцепту профілізується притаманним йому 

набором дрібніших таксонів – темпоральними катаконцептами.  

Так, до мезоконцепту МЕТРИЧНИЙ ЧАС відносимо таксони на позначення виміру або 

обчислення часу: період доби (MORGEN «Der hat mich immer so eklig angefasst morgens im Bad.», 

NACHT «Ich wollte nur eine Nacht durchschlafen, aber du hast geschrien wie am Spieß.», TAG «Die 

Arbeit, jeden Tag in die Stadt.», ABEND «Du musst abends schlafen.») і т.д.), дні тижня (FREITAG 

«Du, gehen wir noch in eine Disko? - Ja? - Nein. Bitte. Heute ist Freitag, bitte, bitte, bitte. Lass uns 

tanzen gehen.») і т.д., місяці (AUGUST «Ich brauch dir was zu sagen … meine Mutter kommt zu uns 

im August» і. т.д.), фіксована тривалість (SEKUNDE «Ich dachte nicht eine Sekunde daran.», 

STUNDE «Ich geb' dir 24 Stunden. Dann will ich dich hier nicht mehr sehen!», MONATELANG 

«…er war geschwächt durch die monatelange Krankheit.» і. т.д; ).  

Мезоконцепт ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ЧАС вміщує катаконцепти нефіксованої тривалості 

(MOMENT «Hey, was ist los? Was ist mit dir? Zeig uns, was du fühlst in diesem Moment.», 

AUGENBLICK «Versetz dich einen Augenblick in mich.», ZEITFENSTER «Sag mal, kannst du deine 

Klamotten auch mal wegräumen? Aber zeitnah! Nicht dass sich dein Zeitfenster wieder verschiebt.» і 

т.д.), періодичності (STÄNDIG «Quatsch, ich guck dich ständig an und denk genau das.», IMMER 

«Du kannst immer nur übertreiben. »; «Wenn du jetzt gehst, dann kannst du auch für immer gehen!», 

«Ich hab das schon 100-mal erlebt und das ist immer der Anfang von 1 .000 Dingen, die nicht gehen 

für mich in 'ner Beziehung, wenn man sich liebt und sich respektiert.», EWIG «Dabei dachte ich, deine 

ewige gute Laune käme davon, dass du verliebt bist.», OFT «Sonst noch was, wie oft wir Sex haben?» 

і т.д.), проміжку часу з точки зору мовлення (VERGANGENHEIT «Ich will ... die Vergangenheit 

ändern indem ich dich vernichte.», JETZT «Spinnst du jetzt, oder was?», SPÄTER «Was wäre denn, 

wenn du später feststellen musst, dass diese Zeit, jetzt, bereits die glücklichste deines Lebens gewesen 

ist?», NEULICH «Und erst neulich hattest du einen multiplen Orgasmus!», і. т.д.) та ін.  

Гіперконцепт ARBEIT / РОБОТА являє собою «ментальне утворення, у складі якого 

мовна свідомість виділяє такі компоненти: понятійний (цілеспрямована діяльність, що вимагає 

розумової або фізичної напруги, спрямована на виробництво чого-небудь або на досягнення 

результату й протиставлювана байдикуванню, неробству й відпочинку); образний (людина або 

інша жива істота, напружено виконуюча необхідні для життя дії); ціннісний (позитивна оцінка 

бажання й негативна оцінка небажання працювати, позитивна оцінка вміння й негативна оцінка 

невміння працювати, негативна оцінка примусової й малоефективної праці)» (Приходько, 2008, 

с. 155-156). Мезоконцептами тут виступають ПРОФЕСІЯ (вербалізується на базі таких 

катаконцептів, як BÄCKER «Wo du bist? Wo du warst? – Beim Bäcker. – Und wieso bist du da nicht 

ans Telefon gegangen? – Weil ich's nicht gehört hab. – Beim Bäcker nicht gehört, ist klar.», ARZT 

«Der Arzt hat gesagt, ich soll keine Teigsachen essen. Dann friss Scheiße!», SCHRIFTSTELLER 

«Schriftsteller willste werden, aber was tust du dafür? Lässt du dich in der Küche ’rumschubsen, fährst 

Essen auf Rädern aus oder schuftest am Bau. Statt dass du mal den Arsch hochkriegst.», LEHRERIN 

«Es gibt nichts auszudiskutieren! Als ob's nicht gereicht hätte, dass ich meine Lehrerin begrabscht 

hab.» і. т.д.), УСТАНОВА (FIRMA «Aber als du mir die Firma überschrieben hast, warst du kurz vor 

der Pleite …», POLIZEI «Falls die Polizei dich erwischt, kennst du uns nicht.»., WERBUNG «Diese 

Bitex-Brille kommt doch nicht aus deinem Herzen, die wird dir von der Werbung eingeredet.» і т.д.), 

ПОСАДА (BOSS «Du bist der Boss? Nur ein kleiner Boss.» і т.д.). 
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«Гіперконцепт BEWEGUNG / РУХ характеризує той чи інший процес або дію, 

номінуючись як одиниця людського знання про кінетичний фрагмент картини світу. Слід 

підкреслити, що рух по праву вважається одним із перших дій, усвідомлених людиною» (Гуцол, 

2015, с. 124). «Охоплюючи цілеспрямовану діяльність, рух до поставленої мети, даний концепт 

специфікується у різновид руху без обмежень, що уможливлює дії індивідуума за власною 

волею» (Бехта, 2010, с. 170). Розвідка фактичного матеріалу виявила наявність у гіперконцепті 

BEWEGUNG / РУХ два мезоконцепти: СПРЯМОВАНІСТЬ та НЕСПРЯМОВАНІСТЬ. До першої 

категорії відносимо такі катаконцепти, як GEHEN «Jedenfalls gehst du nicht mehr zu diesem 

Betrüger.», «Du küsst jeden, hau ab, du Schlampe, geh weg!» KOMMEN «Was ist passiert? Warum 

bist du später gekommen?» «Ich hätte auch nicht immer Lust gehabt, zu mir nach Hause zu kommen.» 

ABHAUEN «Hau ab! Hau ab, verdammt noch mal!!! Ich will dich nie wiedersehen!», «Aber nun 

kannst du abhauen.», FAHREN «Ich fahre! Lass mich mal fahren. – Nein! – Doch, jetzt lässt du mich 

mal fahren. Ich fahre. Hör doch mal auf. – Was? – Ich fahre heute!», «Hey fahr nicht so schnell. – Ich 

fahr zügig.», AUSSTEIGEN «Aussteigen! – Ich sagte aussteigen! – Warum denn?! – Weil in meinem 

Bus für solche gottlosen Hunde wie ihr es seid kein Platz ist! Aussteigen, du auch!», SETZEN «Halt 

den Mund und setz dich hin!», «Setz dich wieder hin, sonst hau ich dir was vorn Kopp!» та ін. До 

другого мезоконцепту зараховуємо такі концепти, як BEWEGEN «Beweg dir! Du dummes kleines 

Mädchen!», «Beweg deinen Arsch!», DREHEN «Wir drehen uns doch nur im Kreis.», TANZEN «Hey, 

jetzt tanz doch mal mit 'nem Kerl. – Lass mich los!», BEEILEN «Juli, beeil dich jetzt bitte, verdammt 

noch mal!» та ін.  

«Гіперконцепт GEFÜHL / ПОЧУТТЯ виражає внутрішній світ людини, за допомогою 

якого вона сприймає усі абстрактні поняття (життя, простір та ін.) у вигляді загально 

універсальних і культурно специфічних уявлень про навколишній світ. Так як даний 

гіперконцепт відноситься до емоційних концептів, йому притаманна абстрактність, плинність 

та невловимість в мові, адже не всі почуття піддаються вербальній інтерпретації. На тлі НМКРД 

виділяємо позитивно та негативно марковані концепти на позначення почуттів» (Гуцол, 2015, 

с. 124). До позитивно маркованих відносимо катаконцепти RUHE «Lassen sie mich in Ruhe, dann 

lasse ich sie auch in Ruhe», «Ich will meine Ruhe haben», LIEBE «Und dass es wichtig ist, dass jeder 

sein Leben lebt, obwohl wir uns lieben», «Wirst du mich nie mehr so lieben wie gestern?», GLÜCK 

«Es gibt sowas wie eine Sanduhr des Glücks ... und das Glück rieselt einfach durch und man merkt es 

noch nicht einmal...», ORGASMUS «Ich würd nie 'nen Orgasmus vorspielen. Wenn ich komme, dann 

komme ich», VERGNÜGEN «Jeder hat nur noch seine... Sein eigenes Vergnügen im Kopf», 

MUTTERGEFÜHL «Entwickle Muttergefühle oder ich schmeiß' dich raus! Wenn du Muttergefühle 

willst, hau ab nach Stuttgart, zu Mami», RESPEKT «Ich hab das schon 100-mal erlebt und das ist 

immer der Anfang von 1.000 Dingen, die nicht gehen für mich in 'ner Beziehung, wenn man sich liebt 

und sich respektiert», «Eine Konstellation, die früher oder später scheitert, aus Mangel an Respekt 

oder was weiß ich» та ін. Базу негативно маркованих катаконцептів складають ANGST «Ich habe 

keine Angst vor dir! Ich werde dich vernichten!», «Was ist los? Hast du Angst oder was? – Ich hab 

keine Angst. Wovor soll ich Angst haben? – Keine Ahnung wovor du Angst hast. Hast du Angst? – Ich 

hab keine Angst. – Ich rede mit dir, hast du Angst? Hä?», SCHULD «Unser Sohn ist tot. Durch deine 

Schuld!», «Mann, reg dich ab. – Ich reg' mich aber nicht ab, weil das ist alles deine Schuld! – Meine 

Schuld? – Ja, deine Schuld! – Wieso ist das jetzt alles meine Schuld? – Weil dieser ganze Scheißmist 

deine Schuld ist, deshalb!», ÄRGER «Jakob, warum machst du nur Ärger?», SCHMERZ «Also 

jedenfalls würdest du damit nicht so viel Schmerz bereiten», та ін.  

«Гіперконцепт FEST / СВЯТО об’єднує дні, які є особливими чи визначними для 

індивідуума з тієї чи іншої причини» (Гуцол, 2015, с. 125) та, разом з тим, входять в лексикон 

матримоніальної конфліктної інтеракції. До арсеналу гіперконцепту FEST / СВЯТО відносимо 

мезоконцепти РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО (вербалізується на базі катаконцептів WEIHNACHTEN «Ihr 

Vater hat Weihnachten fast das ganze Heim abgefackelt», OSTERN «Was machst denn du hier? Ist 

schon wieder Ostern?» та ін.), ОСОБИСТЕ СВЯТО (HOCHZEIT «Du weißt, wie viel mir die 

Hochzeit bedeutet», GEBURTSTAG «An meinem Geburtstag hat er mich geschlagen», «Heute ist 

mein Geburtstag. Das ist alles» та ін.) та ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ (FEST «Ich dachte, wir 
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machen ein Fest. Laden Leute ein», FEIER «Weil ich abgehauen bin. Zu dir und Papa, zu der Feier» 

та ін.). 

«Гіперконцепт GELD / ГРОШІ являє собою матеріально-ціннісний аспект, що, без 

перебільшення, відіграє значну роль в житті кожного індивідуума» (Гуцол, 2015, с. 126). Крім 

того, «особливості відношення різних народів до грошей у значній мірі сформовані сучасним 

економічним станом, а також менталітетом нації» (Палеева, 2010, с. 8). Винесення в ієрархічній 

організації автохтонів концепту GELD / ГРОШІ на рівень гіперконцепту свідчить про його 

важливість в мовній картині світу членів сімʼї зі статусно-рольовими конфігураціями дружини 

та чоловіка під час конфліктної інтеракції. Аналіз матеріалу дослідження дав змогу виявити ряд 

мезоконцептів, а саме ВАЛЮТА, в склад якого входять катаконцепти MARK «Ich bezahle nicht 

hundertzwanzig Mark für den Schrott», EURO «Regst dich auf wegen 100 Euro!», FRANK 

«Verdammt, ich habe 20.000 Franken in diese Hochzeit investiert …» та ін.; ДОРОГОЦІННИЙ 

МЕТАЛ, який вміщує катаконцепти GOLD «Es ist doch echtes Gold!!!» та ін., а також 

ЗАМОЖНІСТЬ, репрезентований катаконцептами PLEITE «Aber als du mir die Firma 

überschrieben hast, warst du kurz vor der Pleite…», MILLIARDE «... diesen einst wirklichen Traum 

hab ich nicht vergessen. Ich will ihn errichten mit meinen Milliarden, ...», PRIVATVERMÖGEN «… 

und du hattest Schiss, dass sie dir dein Privatvermögen wegpfanden» та ін.     

«Гіперконцепт STUDIUM / НАВЧАННЯ репрезентує спосіб нагромадження 

функціональних вмінь для подальшого отримання роботи з однієї сторони, а також формування 

людини з точки зору його розумових здібностей та навичок з іншої. Для НМКРД, вочевидь, він 

є значущим фактором для сімейного добробуту, а також забезпеченого майбутнього дітей» 

(Гуцол, 2015, с. 126). Нами зафіксовані наступні мезоконцепти як вербалізатори гіпероконцепту 

STUDIUM / НАВЧАННЯ: НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ, УЧАСНИКИ та НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. 

До першого відносимо катаконцепти WIRTSCHAFT «Ingrid hilft in der Wirtschaft», 

KLAVIERUNTERRICHT «Jedenfalls hat er sie heute nicht zum Klavierunterricht», 

WELTGESCHICHTE «Du fährst weiterhin in der Weltgeschichte rum, machst, was du willst, und 

darüber hinaus hast du eine Familie» та ін. Учасниками навчального процесу є LEKTOR «Dieser 

neue … – Wen meinst du? – Den neuen Lektor. Der ist ok»,  STUDENT «Ich möchte, dass du endlich 

einen Job findest, statt nur immer zu studieren» та ін. Локація навчання представлена 

катаконцептами UNI «Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich das mit der Uni überhaupt machen will», 

SCHULE «Ich schick dich in den Kinderladen, in die Montessori-Schule, in die antiautoritäre 

Nachmittagsbetreuung und bei der erstbesten Gelegenheit wirfst du dich diesen kapitalistischen, 

engstirnigen Kleingeistern an die Backe?!» та ін.  

«Гіперконцепт ERHOLUNG / ВІДПОЧИНОК є категорією егоцентричної та 

соціоцентричної сфер діяльності індивіда з метою самовідновлення» (Гуцол, 2015, с. 127). 

Розвідка корпусу НМКРД не виявила жодного мезоконцепту, таким чином, гіперконцепт 

ERHOLUNG / ВІДПОЧИНОК профілізується набором таксонів найнижчого ґатунку – 

катаконцептами, а саме MUSIK «Du musst mir sagen,was dir wichtiger ist. Deine Musik oder die 

Liebe», DISKO «Du, gehen wir noch in eine Disko? – Ja? – Nein. Bitte. Heute ist Freitag, bitte, bitte, 

bitte. Lass uns tanzen gehen. Wir gehen jetzt in eine Disko. – Bitte!», FILM «Sei ehrlich! Ich glaube 

nicht, dass du den Film zum 1. Mal gesehen hast», URLAUB «Muss ich jetzt eine Meldung schreiben? 

Einen Tag vor meinem Urlaub?», KINO «Das hier ist kein Kino!», PARTY «Warum bist du dann hier, 

geh zur Party, das willst du doch?», SHOW «Gitti, kannst du mal mit dieser Show aufhören?» та ін.  

«Гіперконцепт BEWERTUNG / ОЦІНКА фокусує свою увагу на оцінних конфігураціях 

індивідуума з приводу його розумових, поведінкових та ін. якостей, а також зовнішнього 

вигляду. Так, оцінний компонент тут виражає відношення мовця до іншої особи і, таким чином, 

носить суто суб’єктивний характер» (Гуцол, 2015, с. 127), адже, за словами Н. Д. Арутюнової 

«людина повинна пропустити його (світ) крізь себе» (Арутюнова, 1999, с. 181). «Процедура 

характеристики однієї особи іншою являє собою складний пізнавальний, тобто когнітивний 

процес, на основі якого створюються безпосередні, інтуїтивні знання, які, в свою чергу, 

формують судження та виражають естетичне та етичне відношення бо особистості» (Гуцол, 

2015, с. 127). Арсенал даного гіперконцепту формують мезоконцепти ПОЗИТИВНА та 
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НЕГАТИВНА ОЦІНКА. До переліку катаконцептів із позитивно-оціночним компонентом 

відносимо PRINZ/-ESSIN «Was kommt raus? Dass du kein Prinz bist und ich keine Prinzessin», 

LIEBCHEN «Jetzt hör mir mal gut zu, Liebchen. Ich war immer für euch da …», BLONDIE «Es geht 

nicht um dich. Es geht nicht um irgendeinen Blondie. Es geht um Pia. Hast du das vergessen?», 

SCHATZI «Schatzi, können wir jetzt los?», SEXBESTIE «Josch ist ein zurückhaltender, vollkommen 

anständiger Mensch, nachdem ich genügend Jahre mit einer Sexbestie verbracht habe!», 

FRAUENHELD «Spiel hier bloß nicht den Frauenhelden», HIPPIE «Wie die sich anzieht! Wie so 'n 

Hippie» і. т.д. До мезоконцепту із негативно конотованими катаконцептами примикають так 

звані антиконцепти – «ментальні одиниці, які виражають певну антицінність» (), наприклад 

IDIOT «Halt die Schnauze, du bist so ein Vollidiot!», «Du machst immer alles kaputt, du Idiot», HURE 

«Du Hure! Hau ab hier!», «Zu Recht! Das könnte dir so passen, Hure!», SCHWEIN «Du Schwein! 

Du alter Bock!!! Ich hasse dich!!!», «Männer sind solche Schweine!», TYP «Der Typ war ein 

Arschloch ...», «Typen wie dich kenne ich viele», BETRÜGER «Jedenfalls gehst du nicht mehr zu 

diesem Betrüger», VERRÄTER «Jetzt fall mir noch in den Rücken, du Verräter. Ich hätte dich auch 

rausgeschmissen», ARSCHLOCH «Du bist ein richtiges Arschloch.», «Lass mich in Ruhe, du 

Arschloch!», MARIONETTE «Was, du kamst und stahlst meines Liebsten Herz. Du Marionette, du!», 

MISTKERL «Und wenn ausgerechnet du ihn magst, dann ist er bestimmt genauso ein Mistkerl, wie 

ich immer gedacht habe!», SCHWÄCHLING «Warum liebst du mich nicht mehr? Weil du ein 

Schwächling bist», MONSTER «Du bist mit dem einzigen Monster in der Familie verheiratet», «Ich 

hab genug du Monster!», FEIGLING «Kein Wort mehr will ich von dir hören, elender Feigling!» і т.д. 

«Гіперконцепт BEZIEHUNG / СТОСУНКИ вирізняється високим рівнем абстрактності 

та фокусує свою увагу не на предмети реального чи уявного світу, а на різного роду відносини, 

в які вступають члени сімʼї» (Гуцол, 2015, с. 128). Як відомо, для того щоб жити повноцінно в 

шлюбі, не обов’язково узаконювати свої стосунки. Тому мезоконцептами в межах 

гіперконцепту BEZIEHUNG / СТОСУНКИ ми вважаємо ОФІЦІЙНІСТЬ (VERHEIRATET «Das 

ist der beste Scheidungsgrund. – Du bist noch nicht mal verheiratet ...», «Wir sind immer noch 

verheiratet. – Nicht mehr lange!», SCHEIDUNG «Ich hatte nicht den Mut. Ich werde die Scheidung 

einreichen», «Ich will die Scheidung. Ich habe lange darüber nachgedacht», EHE «Für mich ist diese 

Ehe noch nicht beendet», «Ich hab mein Leben in diese Ehe investiert» та ін.) і СКЛАДОВІ 

ЧАСТИНИ (KONTAKT «Ich sage es nur einmal, Martin: ich verbiete dir jeden Kontakt mit Julia 

Hausmann und weiteren Personen aus ihrem Umfeld», FLIRT «Es ist ja nicht mehr nur so ein Flirt», 

SEX «Es war nur blöder Sex. Rein, raus, fertig, aus.», SEXUALLEBEN «Ich will mit dir über unser 

Sexualleben reden. Ich schaffe das nicht mehr», BEZIEHUNGSPROBLEM «Wieso verabredest du 

dich mit Marie? – Weil sie meinen Rat als Mann braucht. – Deinen Rat als Mann? – Ja. Irgendwelche 

Beziehungsprobleme. – Machst du jetzt den Beziehungsberater für die doofe Gans, oder was?» і т.д.). 

«Гіперконцепт AUSSEHEN / ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД об’єктивує оціночну 

характеристику людини на основі перцептивних відчуттів (найчастіше – візуального), адже 

саме «з першого погляду» людина справляє певне враження на оточуючих, а ті, в свою чергу, 

вибудовують конкретну «картину» особистості» (Гуцол, 2015, с. 129). Профілізацію 

гіпреконцепту AUSSEHEN / ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД забезпечують такі мезоконцепти, як ОДЯГ 

(AN/AUS/UMZIEHEN «Franzi, ... du kannst deine Strumpfhosen ausziehen ...», «Hast du gar nichts 

zum Anziehen dabei?», «Ich möchte, dass du dich jetzt ausziehst, ganz langsam und ganz raffiniert, 

damit du zeigst, wie eine kleine Hure Liebe macht», ANHABEN «Und warum seid ihr dann rot 

angezogen und habt die Ketten an?», «Kann dir doch scheißegal sein, was ich anhabe», KLEID «Gebt 

mir schnell ein paar Kleidungsstücke» і т.д.), ФІГУРА (SCHLANK «Deine schlanke Figur lockt mich 

an», MOLLIG «Ich kann nicht mehr ertragen, dass neben mir eine Kuh ist. – Du möchtest mollig 

sagen, ja?» і т.д.), РИСИ ОБЛИЧЧЯ (BLAUÄUGIG «Mein großer Wunsch ist ein blauäugiges 

Mädchen», STUPSNASE «Du hast eine sehr komische Stupsnase» і т.д.). 

Гіперконцепт ANFANG/ENDE / ПОЧАТОК/КІНЕЦЬ виражає початкову та кінечну 

точку дії, руху, події чи стану та вербалізується безпосередньо такими ката концептами, як 

AUFHÖREN «Hör auf mit dem kindischen Kram Klaus, ... ich erkenn dich kaum wieder», «Unser 

Leben ist wie ein Blitz am Himmel ... hör auf damit!», ANFANGEN «Was ist los? Fang nicht auch 
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noch an. Ich muss heim», «Fang doch nicht an, du Eierloch», VORBEI SEIN «Ich wollte, dass es 

vorbei geht. Hör auf zu jammern!», «Sieht so eine Frau aus, deren Leben vorbei ist?», BEENDEN 

«Für mich ist diese Ehe noch nicht beendet», STOPPEN «Wir wollten doch einmal bis zum Ende 

durchkommen, ohne Unterbrechung, oder? Du hast doch gestoppt», ABBRECHEN «Wir brechen das 

Thema jetzt ab», AUS SEIN «Es ist aus! Ende!» та ін.  

Висновки. Таким чином, усі наведені вище гіперконцепти (домени) та їх вербалізатори 

– концепти нижчого рангу – виконують роль автохтонів НМКРД. Значущість цих концептів 

полягає, перш за все, у їх дискурсотвірній функції, на основі чого формується концептуальний 

простір цього дискурсу. Зафіксованими для розмовної форми репрезентації матримоніального 

конфліктного дискурсу є 506 пріоритетних концептів, об’єднаних у макроконцепти MENSCH / 

ЛЮДИНА, TÄTIGKEIT / ДІЯЛЬНІСТЬ, UMWELT / ОТОЧЕННЯ, що є особливістю 

концептуального простору НМКРД. Це свідчить про унікальність і неповторність НМКРД у 

порівнянні із іншими дискурсами. Перспективу вбачаємо у моделюванні когнітивно-

концептуальної карти НМКРД, а саме виявлення перетину концептів та визначення типу їх 

взаємозв’язків. 
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The article deals with the specifics of the use of the concept HELD in the Modern German-language 

Internet discourse. The archetype of the hero is an important structure of both the individual and the collective 
unconscious, an element of both social and political culture of the nation. The semantic content of this archetype 

for the German people can be explored through the prism of its reflection in the relevant HELD concept, which 

is presented in the linguistic picture of the world of native speakers of the German language and language culture. 

In our study, we will focus on the use of the concept HELD in the headlines of Internet content, because the 
global network is the fastest to reflect all the trends and changes in the modern world in general and in public 

discourse in particular. The aim of our study is to analyze the features of the objectification of the HELD concept 

in the German linguoculture based on Internet discourse. To achieve this goal we will set the following tasks: 
1) to analyze the transformation of the semantic content of the HELD concept in historical retrospect; 2) to 

single out the compatibility of the Held concept in the German-language Internet discourse and to distribute the 

selected material by semantic groups; 3) to analyze the semantic content of the HELD concept in the German-
language Internet discourse. This article analyzes the compatibility of the concept and identifies key contexts, 

formed semantic groups for the use of the concept HELD in the linguistic picture of the world of modern 

Germans. As a result, conclusions were drawn about certain aspects of the social process in the modern German-

speaking world (and, to some extent, Western civilization), which are reflected in the use and semantic content 
of the concept HELD in Internet discourse. The study of the context of the use of the concept HELD in modern 

German-language Internet discourse allows us to trace its associative-derivational (epidegmatic) connections, 

which fully reflect the connotation of the word at a certain time and in the relevant socio-cultural space. Thus, 
the use of the concept HELD in modern German-language media discourse allows us to highlight the semantic 

content of the concept, the dynamics of the archetype in the German-speaking space, as well as to trace the 

dominant values and current problems of society. 

Key-words: hero, HELD, archetype, concept, collective unconscious, linguistic picture of the world, 
linguistic culture. 

 

У статті мова йде про специфіку вживання лексеми Held у сучасному німецькомовному інтернет-
дискурсі. Архетип героя є важливою структурою як індивідуального, так і колективного несвідомого, 

елементом як соціальної, так і політичної культури нації. Дослідити смислову наповненість даного 

архетипу для німецького народу можна крізь призму його відображення у відповідному концепті HELD, 
що представлений у МКС (мовній картині світу) носіїв німецької мови та лінгвокультури. У дослідженні 

аналізується функціонування лексеми Held у заголовках інтернет-контенту, адже саме глобальна мережа 

найшвидше відображає всі тенденції та зміни як у сучасному світі загалом, так і у суспільному дискурсі 

зокрема. Мета дослідження – проаналізувати особливості об’єктивації концепту HELD у німецькій 
лінгвокультурі на базі інтернет-дискурсу. Для реалізації мети поставлено такі завдання: 

1) проаналізувати трансформацію смислового наповнення концепту HELD в історичній ретроспективі; 
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2) виокремити сполучуваність лексеми Held у німецькомовному інтернет-дискурсі та розподілити 

вибраний матеріал по смислових групах; 3) проаналізувати смислову наповненість концепту HELD у 
німецькомовному інтернет-дискурсі. В результаті проаналізовано сполучуваність лексеми та 

виокремлено ключові контексти, сформовано смислові групи концепту HELD у МКС сучасних німців, 

зроблено висновки щодо певних аспектів суспільного процесу у сучасному німецькомовному світі (та, 
у певній мірі, західній цивілізації), що відображаються через вживання лексеми та смислову 

наповненість концепту HELD у інтернет-дискурсі. Дослідження контексту вживання лексеми Held у 

сучасному німецькомовному інтернет-дискурсі дозволяє простежити її асоціативно-дериваційні 

(епідигматичні) зв’язки, які повною мірою відображають конотацію слова у певний час та у 
відповідному соціокультурному просторі. У такий спосіб вживання лексеми «герой» у сучасному 

німецькомовному медіа-дискурсі дозволяє виокремити смислову наповненість поняття, динаміку 

архетипу у німецькомовному просторі, а також простежити домінантні цінності та поточні проблеми 
суспільства. 

Ключові слова: герой, HELD, архетип, концепт, колективне несвідоме, мовна картина світу, 

лінгвокультура. 

 

Вступ. Концепт HELD (ГЕРОЙ) постає одним із ключових для розуміння менталітету 

німецького народу та політичної культури німців. Поруч із концептами GOTT (БОГ), VATER 

(БАТЬКО), MUTTER (МАТИ), HEIMAT (БАТЬКІВЩИНА), GEMEINSCHAFT (СПІЛЬНОТА), 

концепт HELD належить до емоційного ядра групової приналежності. З точки зору аналітичної 

психології, архетип героя належить до базових структур як індивідуального, так і колективного 

несвідомого. Вираження даного архетипу через відповідний концепт МКС дозволяє 

проаналізувати смислову наповненість поняття у тій чи іншій соціальній та політичній культурі. 

Одним із найбільш репрезентативних носіїв масової культури на сьогодні є інтернет-простір. 

Тому актуальним постає, на нашу думку, дослідити мовну об’єктивацію концепту HELD на базі 

інтернет-дискурсу. 

Різні аспекти постаті героя як в лінгвістичному, так і в психологічному та 

культурологічному ракурсах вивчали І. Котова (Kotova, 2014), М. Газілов (Gazilov, 2021), 

П. Васінева (Vasineva, 2013), І. Морозова (Morozova, 2019), О. Строєва (Stroeva, 2019), 

М. Квітен (Guitton, 2019), Р. Ванзо (Wanzo, 2009), Д. Яо та К. Чен (Yao & Chen, 2020), 

Н. Кравченко, О. Жихарєва та Ю. Кононець (Kravchenko, Zhykharieva, & Kononets, 2021). 

П. Льойш у своїй розвідці підсумовує результати міждисциплінарного дослідження на тему 

зміни постаті героя (Leusch, 2016).  Вивченню перших героїв німецьких дітей присвятили свої 

розвідки А. Ласнер (Lassner, 2018) та Б. Гьорделер (Goerdeler, 2020). Різнобічне дослідження 

архетипу героя у сучасному маркетингу здійснили А. Лоренц, Р. Більгер, Г. Фердінанд та 

Й. Плецман (Lorenz, Bilger, Ferdinand, & Pätzmann, 2018). 

Мета нашого дослідження – проаналізувати особливості об’єктивації концепту HELD у 

німецькій лінгвокультурі на базі інтернет-дискурсу. Для реалізації мети поставимо такі 

завдання: 1) проаналізувати трансформацію смислового наповнення концепту HELD в 

історичній ретроспективі; 2) виокремити сполучуваність лексеми Held у німецькомовному 

інтернет-дискурсі та розподілити вибраний матеріал по смислових групах; 3) проаналізувати 

смислову наповненість концепту HELD у німецькомовному інтернет-дискурсі. 

Методи дослідження. У нашому дослідження ми опираємося на семантико-когнітивний 

та когнітивно-дискурсивний підходи, описовий, індуктивний методи, а також на соціологічний 

і логіко-психологічний прийоми, елементи дефініційного та дистрибутивного аналізу. За 

допомогою цих методів ми пояснимо особливості вживання та функціонування лексеми Held у 

синхронії у контексті позамовних явищ та у зв’язку з іншими мовними одиницями. 

Застосовуючи елементи дистрибутивного аналізу, ми виокремлюємо сполучуваність лексеми та 

ідентифікуємо виділені одиниці. 

Соціологічний прийом допомагає нам простежити розвиток змістової наповненості 

концепту HELD разом із розвитком відповідного архетипу у колективній свідомості мовців, а 

логіко-психологічний прийом дає змогу простежити кореляцію змістової наповненості лексеми 

з відповідною одиницею мислення людини. Насамкінець ми виокремлюємо смислові групи 
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вживання концепту HELD у сучасному німецькомовному інтернет-просторі та аналізуємо 

смислову наповненість лексеми. 

У контексті системного підходу ми розглядаємо лексему Held у сукупності внутрішніх 

(синтагматичних і парадигматичних) та зовнішніх, соціально-детермінованих (епідигматичних) 

зв’язків (Ogui, 2014), а також як феномен індивідуального та колективного несвідомого.  

Результати та обговорення. Дослідивши дефініції концепту HELD у ключових 

тлумачних словниках німецької мови (Duden; Pfeifer; Thesaurus; Zedler), а, також, на базі 

мовного корпусу DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache), нам вдалося виокремити 

основні групи характеристик, які визначають концепт. До таких характеристик належать: 

1. Діяльність, вчинки – великі, хоробрі, надзвичайні, небуденні, видатні, суспільно 

значимі: ‛große und kühne Taten’, ‛tapfere Taten’, ‛eine ungewöhnliche Tat’, ‛eine Heldentat, also 

eine besondere, außeralltägliche Leistung’, ‛eine schwere Aufgabe’, ‛der Hervorragendes leistet’, ‛auf 

seinem Gebiet Hervorragendes, gesellschaftlich Bedeutendes leistet’, ‛der auf seinem Gebiet 

Hervorragendes leistet’ – 8 позицій із дефініцій словників. 

2. Моральні якості, перш за все надзвичайна мужність, безстрашність, жертовність на 

війні та в бою – ‛im Kampf und Krieg auszeichnender Mensch’, ‛außergewöhnliche Tapferkeit im 

Krieg auszeichnet’, ‛aufgrund seines Mutes, besonders im Kampf’, ‛Unerschrockenheit und Mut’, 

‛aufgrund seines Mutes’, ‛Mut, Aufopferungsbereitschaft, Kampf für Ideale, Tugendhaftigkeit oder 

Einsatzbereitschaft für Mitmenschen’ – 5 позицій. 

3. Приналежність до елітарного прошарку, а саме походження, возвишеність над людьми 

і надзвичайні фізичні характеристики – ‛Edle Abkunft’, ‛ansehnliche Gestalt’, ‛ausnehmende 

Leibesstärcke’, ‛Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer’, ‛sich über den gemeinen Stand derer Menschen 

erhoben’ – 5 позицій, практично всі взято з дефініції 18 століття, що може свідчити про 

неактуальність даних характеристик на сьогодні. 

4. Суспільне визнання – захоплення, слава і зразок для наслідування: ‛Bewunderung 

eintragen’, ‛durch sein Verhalten zum Vorbild [gemacht] wird’, ‛durch tapfere Thaten Ruhm erlanget’ 

– 3 позиції. 

5. Особа чоловічої статі, дійова особа твору: ‛Männliche Person’, ‛Männliche Hauptperson 

eines literarischen o. ä. Werks’, ‛Hauptgestalt einer Dichtung’ – 3 позиції. 

6. Причетність до історії та фольклору: ‛Gestalten der Geschichte, aber auch aus Legenden 

oder Sagen’, ‛um den Mythen und Sagen entstanden sind’ – 2 позиції (Ivasiuk, 2021, с. 54). 

У німецькій лінгвокультурі (а разом з тим – у німецькому колективному несвідомому) 

герой – це людина (чоловік), яка здійснює хоробрі чи надзвичайні, суспільно значимі вчинки, 

вирізняється моральними якостями, перш за все мужністю, безстрашністю та жертовністю, що 

приносить йому суспільне визнання та славу, а також робить його зразком для наслідування. В 

іншому значенні герой – це основна дійова особа певного твору (Ivasiuk, 2021, с. 54).  

Якщо аналізувати парадигматичні зв’язки, то герой постає водночас рятівником, 

доброчинцем, передовиком, ідейним натхненником, взірцем для наслідування, наставником, 

провідним представником, впливовою особою, воїном, переможцем чи навіть, в іронічному 

контексті, хвастуном. Окрім синхронних, дане поняття містить чимало панхронних 

соціолінгвістичних та лінгвокультурних характеристик, які відображають смислову 

наповненість поняття поза конкретною епохою і політико-територіальним утворенням, 

формуючи ядро архетипу як позамовної психічної структури (Ivasiuk, 2021, с. 54). 

У комплексній міждисциплінарній розвідці німецького публіциста Льойша ми можемо 

простежити динаміку соціокультурної та, відповідно, смислової наповненості концепту HELD 

у німецькій лінгвокультурі. Розглянемо ключові позиції із даного дослідження. На думку 

професора Р. фон ден Гофа, античності притаманне поєднання релігійності та діяльності в 

образі героя. „Für antike Helden muss man zunächst einmal sagen, dass sie ganz anders als heutige – 

insofern auch fremd für uns – immer eine religiöse Komponente mit einer Tatkomponente verbinden“. 

До прикладу, образ Ахіллеса характеризують жертовність і матеріал для пропрацювання 

суспільних проблем. Образ Ахіллеса може пропонувати рольову модель поведінки під час 

війни, а також роботу з темами брутальності (агресії, мужності) та помсти (Leusch, 2016). 
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Також можна спостерігати баланс між героїчністю (надлюдськістю) і людською 

природою. З одного боку, герой має бути наближеним до людей, а з іншого – перевершувати їх. 

„Für einen Kammerdiener gibt es keinen Helden.“ (nach Plutarch) – немає героя для камердинера. 

На думку історика, проф. Рональда Аша, герой Нового часу – це аристократ, готовий до подвигу 

(військової служби, мужності, жертовності і смерті). Ключовим мотивом до героїзму у 16-17 ст. 

виступає особиста слава. Прикладом героя такого типу виступає французький аристократ Гранд 

Конде (Leusch, 2016).  

Суспільство епохи Просвітництва висуває вимогу обмеженого насильства. Мотив до 

героїзму у 18 ст. – служба королю, благо держави, а не слава. Велика Людина, доброчинець 

людства протиставляється класичному герою як більш мирний персонаж. „Was ist ein Held ohne 

Menschenliebe!“ (Gotthold Ephraim Lessing) – Хто такий герой без любові до людей! На думку 

Ульріха Брьоклінга, в епоху націонал-соціалізму відбулося повернення до старої моделі 

військового героя. Правлячі еліти висувають вимогу героїзації до всього суспільства – 

вимагається готовність жертви від кожного. Наслідком цього стало несприйняття героїчної 

полеміки у повоєнні роки. Домінуючою суспільною тенденцією став скепсис до жертовності та 

пафосу у 50-х рр. 20 ст. „Ein echter Held ist nur ein Besoffener oder ein Idiot.“ (Helmut Schmidt, Ex-

Bundeskanzler) – „Справжній герой – це п’яний чи ідіот.“ (Leusch, 2016). 

Епоху демократії можна охарактеризувати як постгероїчний час, оскільки індивідуальне 

благо стає найвищою цінністю. Ця тенденція породжує водночас дискусію про нездатність 

заходу мобілізувати армію через низьку готовність до жертви та соціокультурний відхід від 

насильства. „Unglücklich das Land, das Helden nötig hat“ (Bertolt Brecht in „Galileo Galilei“) – 

„Нещасна країна, яка потребує героїв“ (Leusch, 2016). 

Барбара Корте відзначає зміну характеру, функцій та місця демонстрації героїв – 

сьогодні ареною героїчного подвигу і тестування героїчних фігур стають кіно та телебачення, 

зокрема англомовне. Герой виступає у ролі своєрідної суспільної лупи, крізь яку робиться 

акцент на суспільних проблемах. Сьогоднішній кіногерой є по суті фіктивним – відпадає 

потреба у точності біографії, і постать є проекцією колективного несвідомого (Leusch, 2016). 

Проте потреба у героях в постгероїчний час не відпала. Сучасні герої з’являються у 

попкультурі та спорті. Адже спорт дає змогу проявити жертовність, а футбол став аналогією 

гладіаторських боїв. Завдання медіа – продемонструвати потрібні аспекти героїчного подвигу. 

Іншою сучасною тенденцією є героїзація буденного – люди, які особливо добре здійснюють 

свої щоденні обов’язки, виступають в якості живих рольових моделей (герой праці, мати-

героїня). Йоганна Пінк говорить про повернення моделі героя війни у ісламі, що перебуває у 

тісному зв’язку з концепцією ісламської держави та кримінальною соціалізацією молоді 

(Leusch, 2016). 

Щодо переважаючої тенденції, то на сьогодні домінує гуманна модель героїзму, яка 

полягає у розумінні героїзму як солідарності, самозреченої віддачі за інших, відповідальності 

та моральної мужності. „Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird 

es einmal brauchen“ (Franca Magnani, Journalistin) – „Чим більше морально відважних громадян 

є у країні, тим менше героїв така країна колись потребуватиме“ (Leusch, 2016). 

Спробуємо дослідити ключові компоненти лінгво-психологічної структури «герой» 

через епідигматичні зв’язки лексеми, виражені у актуальному інтернет-дискурсі. Для цього 

вивчимо заголовки німецькомовних інтернет-ресурсів за пошуковим словом «Held» (105 

прикладів) та розділимо знайдений контент на смислові групи. В результаті нашого 

дослідження було виявлено наступні контексти вживання лексеми: 

1. Література і кіно (55 позицій):  

 a) герой як самостійна назва твору: Karl Rühmann „Der Held“, John Wayne „Der Held“, 

Lee Child „Der Held“, „Held“ (Gothic Almanach) (4 позиції); 

b) герой як домінантна характеристика персонажа: „Axel, der Held“, Barbara Wendelken 

„Mo, der Held“, „Mein Vater, der Held“, „Mein Bruder, der Held“, „Maximilian, der Held“, Roody 

Doile „Henry, der Held“, “Jojo, der Held“, „Heiko, der Held“, „Toto, der Held“, „John, der Held“, 
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„Fredo, der Held“, „Mein Uropa, der Held“, „Shrek, der tollkühne Held“, „Papa – der Held der Welt“, 

„Mein Papa ist der größte Held der Welt”, “Papa ist ein Superheld“ (16 позицій); 

c) герой з певною ознакою: Helfert Rolf „Der falsche Held“, Abraham Guerd “Der tragische 

Held“, „Der letzte Held“, “Der epische Held“, Minuscule „Der kleine Held“ (5 позицій); 

d) герой з особливою характеристикою: Paul Klee „Held mit Flügel“, „Der Held in der 

Mask“, „Der Held im Schatten“, „Der Held im Labyrinth“, Friedrich Christian Delius “Der Held und 

sein Wetter“ (5 позицій); 

e) герой з певною географічною приналежністю: „Held der Prärie“, „Der Held des 

Nordens“, “Herkules: der Held von Karthago“, “Der Held von Texas“, „Der Held Roms“, „Der Held 

von Burma“, „Der Held im Parderfell“, Mark Bühler „Der Held von Marbach“, „Der Held und der 

Kaukasus: Die Natur und der Held bei Lermontov“  (9 позицій); 

f) герой з певною часовою чи родовою приналежністю: Peter Voss „Held des Tages“, „Der 

Held am Abend“ (auch Podcast), „Der Held der Nacht“,  Lermontow „Held unserer Zeit“, „Held der 

Gladiatoren“, „Der Held der Goblins“, „Der Held der Schienen“, „Der Held der Steine“, „Der Held 

einer Kamelie“, „Der Held meiner Träume“, „Der Held ihrer Geschichte“, „Held der Klingenfeste“, 

„Der Held aus der letzten Reihe“, „Der Held im Deutschen“, „Der Held in mehrfacher Gestalt“ (15 

позицій); 

g) словотвір від лексеми: „Heldenhammer“ (Buch) (1 позиція).  

2. Зразок для наслідування, подвиг простої людини (17 позицій загалом): Helden im 

Alltag, held.de, “Der Held der Straße 2019”, “Held der Arbeit“ (Notizbuch), „Der Held von Erfurt 

Rainer Heise“, „Der Held von Stuttgart“, „Der Held vom Phoenix See am 24.03.13“, „Hannes der Held 

(Großstadtrevier)“, „Polizist Eugene Goodman: Der H. aus dem Kapitol“, „Messer-Mord: Held von 

Favoriten“, „Der Held Frankreichs Lassana Bathily rettete mehrere Menschen im „Hyper Cacher“, 

„SOS vor den Azoren - der "Held" in der Brandung“, „Held des Alltags: Unser Vater, der Held der 

Familie“, „Held vom Lidl Markt“ (14 позицій – у побутових ситуаціях); і у контексті коронавірусу: 

„Heldinnen und Helden der Krise im Alltag“, “Retter in der Corona-Krise: Die stillen Helden des 

Alltags”, „Helden des Alltags in Zeiten von Corona – was bewegt sie” u.s.w (3 позиції). 

3. Історія та релігія (8 позицій): “Christus als Held und Seine heroische Nachfolge“,  „Saint 

Patrick: wer war der Held der Iren“, „Che Guevara: der Held Südamerikas aus Argentinien“, „Juan 

Carlos I. von Spanien: der Held der Demokratie demontiert sich selbst“, Medaille „Der Held von 

CSSR“, „Sozialistische Helden“, “Der Held der Volksrepublik“, „Der Held der Sowjetunion“.  

4. Спорт (6 позицій): „Der Held heißt Tim Wiesnet“, „Der Held von Auxerre prüft die Kasse“,  

„Parallelen zu Diego Maradona, Götze, der Held – und Mario, der Mensch“, „Der Held der Woche: 

vier Tore in 30 Minuten“, „Weltmeister Loeb – der Held von Neuseeland“, „Fritz Walter zum 100.: 

Der „Held von Bern“ unvergessen“. 

5. Ігри (3 позиції): Mawo-cards: Elementar-held Stratos (Deckung Maximum Gold), Dies ist 

der Bagulya: Der Held des Speedrunners Fallout 4 starb nach 34 Stunden “an einem Herzstillstand” 

(Computerspiel), Nova in „Avengers – Endgame“? Es gibt Hinweise darauf, dass der Held sein Debut 

feiern wird! 

6. Маркетинг (5 позицій): „Held vom Erdbeerfeld”, „Held Silvaner“ (вино), “Held – Yoga 

Asana”, “Held” (шкіряні мотошини), “AEVO-Held” Prüfungsvorbereitung APK für Android 

(підготовка до екзаменів – мобільний додаток). 

7. Музика (9 позицій): “Heldmaschine“ (рок-гурт), „Heldenschwert“ („Volk in Waffen“ 

„Heldengedenken on Vimeo“), „Helden“ (Apocalyptica – переклад пісні David Bowie „Heros“), 

“Revolverheld“ (рок-гурт), Sturmrebellen “Der Held” (гурт “Грозові повстанці”, схожі композиції 

“Soldat”, “Die letzten Krieger”, “Mein Uropa war Soldat”, “Mein Leib in Heimat Erde“…), Herbert 

Grönemeyer „Der Held“, Die Allergie „Der letzte Held“, Helmut Schleich „Der allerletzte Held“ 

(альбом), Der Wolf „Sei dein eigener Held“. 

8. Армія (2 позиції, майже відпадає): Held (des Krieges), Wir suchen keine Götter in weiß, 

wir suchen Helden in grün (реклама федеральної армії).  

Аналізуючи наведені вище смислові групи вживання лексеми «герой» у 

німецькомовному інтернет-дискурсі, визначаємо такі тенденції: 
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1. Основним контекстом вживання слова Held на сьогодні є поле літератури та кіно, що 

можна пов’язати з релевантно мирним етапом розвитку німецькомовного (та і західного 

загалом) суспільства. Остання велика війна у Європі завершилася 75 років тому, тобто 

принаймні три покоління європейців не мають у своєму анамнезі спогадів військових дій. 

Водночас потреба у зразках для наслідування, зокрема для молодих чоловіків, не відпала, що і 

призводить до перенесення арени героїчного подвигу у сферу художнього твору. Водночас 

зміщується акцент у значенні слова: першим значенням лексеми по Thesaurus стає вже не 

людина, яка здійснює подвиг, а головна постать твору. У цьому сенсі архетип героя частково 

втрачає свою смислову наповненість для молодого покоління німецькомовного соціуму, що 

матиме свої наслідки для суспільної динаміки. В цілому, вже зараз можна піднімати питання 

про готовність до самозречення і жертви у західному культурному просторі, особливо зважаючи 

на прийняті індивідуалістичні цінності та суспільство всезагального благоденства. Як говорив 

ще Платон, важкі часи породжують сильних людей, сильні люди створюють хороші часи, 

хороші часи породжують слабких людей, слабкі люди створюють важкі часи. 

2. З іншого боку, важливим простором для проявів героїчного залишаються людські 

будні з їх труднощами та кризовими ситуаціями. Героїчний подвиг звичайних людей у 

надзвичайних ситуаціях та самозречене жертовне служіння у буденному житті відображаються 

у такому медіа-концепті, як «буденний герой» (“Held des Alltags”). Можна допустити, що саме 

у цьому понятті і знаходить своє основне відображення архетипний «герой» у наш час. 

Поліцейський, пожежник чи навіть випадковий прохожий, що самозречено діяли у критичній 

ситуації, або ж чоловік, який жертовно доглядає хвору дружину та дітей — всі ці постаті містять 

у своєму характері, життєвих виборах та вчинках якості «героя» (самозреченість, жертовне 

служіння, подвиг). До цієї ж категорії можна віднести жертовних лікарів під час пандемії, що і 

відображається у медіа-дискурсі. 

3. Важливим архівом, де зберігаються зразки героїчного, залишається історія людства. 

Архетип героя втілюється у всі епохи у різних видатних постатях. Відповідно, концепт HELD 

можна зустріти у публіцистиці на історичну тематику. У незвичному ракурсі тут подається 

постать Ісуса Христа — не лиш як Бога для християнської цивілізації, а також як героя. До 

спадку історії можна віднести також поняття ‛героя радянського союзу’ та пов’язані з цим 

концепти, які досі фігурують у німецькомовному інтернет-дискурсі.  

4. Досить очікуваною видається зустріч з архетипом героя у спорті, зокрема у футболі. 

Оскільки військовий подвиг та самозречення стали рідкістю у мирній Європі, спортивна арена 

стала полем для подвигу героїв мирного часу. 

5. Іншим полем для героїчного у мирний час стає простір ігор. Комп’ютерна гра чи 

гральні карти дають змогу підростаючому поколінню приміряти на себе збірні архетипні 

образи, пройти так звану символічну ініціацію, у віртуальному просторі пройти свій шлях героя. 

6. У парадоксальний спосіб архетип героя використовується маркетологами, при чому 

лексема зустрічається у досить незвичних контекстах (марки вина, йога, навчальна платформа, 

найбільш очікуваним у цьому ряду постає бренд автошин). З одного боку, тут можна говорити 

про широкий асоціативний ряд, а з іншого — про девальвацію поняття. 

7.  Архетип героя знаходить собі місце також у німецькомовній музичній культурі, перш 

за все у «важких», «чоловічих» рок-напрямах. Особливо примітно, що відбувається це на фоні 

фемінізації культури, толерантності до секс-меншин та пропаганди м’яких, «жіночих» форм 

комунікації. Можна з обережністю допустити, що суспільне табу на прояви агресії та «типово 

чоловічої» поведінки, а також намагання «окультурити», «фемінізувати» чоловіків у 

соціальному вимірі, призводить також до зворотної тенденції. Не маючи простору, де можна 

легально відреагувати агресію та без суспільного осуду проявити біологічно чоловічу модель 

поведінки, певна частина чоловіків знаходить такий простір у рок- та хеві-метал-культурі. 

Насторожуючою у цьому випадку є тенденція до героїзації націонал-соціалізму через 

важкі напрямки музики та відповідну субкультуру. Оскільки праві сили у Німеччині знову ж не 

мають легального поля для самовираження та функціонування, «праві», «націоналістичні» 

погляди потрапляють у витіснений аспект колективного несвідомого, що може при 
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несприятливій суспільній динаміці надавати радикальним рухам немалий енергетичний заряд. 

В такий спосіб, може постати загроза нашарування витіснених суспільством «правих» ідеалів 

на бажання підростаючих юнаків проявити знову ж заблоковане соціумом біологічно-чоловіче, 

архетипно-чоловіче, що в свою чергу створює передумови для реваншу радикальних ідеологій. 

Для справедливості варто зазначити, що у музичному полі, як і в літературі, концепт 

HELD має також інше, доволі відмінне від вищевказаного значення, а саме ‛герой-коханець’, 

‛романтичний герой’. 

8. Натомість вживання лексеми HELD у контексті армії та військових дій зустрічається 

практично у виняткових випадках, що знову ж вказує на переважно мирну епоху у 

європейському суспільстві.  

Висновки. У результаті дослідження доходимо наступних висновків. 

1. Хоча ядерне значення концепту HELD залишається незмінним, можна простежити 

помітне зміщення акцентів у його смисловому наповненні. Незалежно від історичної епохи, 

героя визначають мужні сміливі вчинки та, певною мірою, моральні якості. Натомість елітарне 

походження, надзвичайні фізичні характеристики та суспільне визнання відходять в історичну 

ретроспективу поняття. Примітним видається і те, що на фоні мирного періоду в суспільно-

політичному розвитку Європи, концепт HELD втрачає свою традиційну прив’язку до 

військових подій, а основним значенням лексеми стає герой як персонаж художнього твору. 

2. На базі виявлених прикладів вживання та сполучуваності лексеми Held у заголовках 

матеріалів з мережі Інтернет нам вдалося виокремити 8 смислових груп концепту HELD у 

сучасному німецькомовному інтернет-дискурсі. Найчисельнішою виявилася група значення 

лексеми Held як персонажа твору з тою чи іншою доповнювальною характеристикою. З одного 

боку, це можна пояснити згаданою вище тенденцією до відходу від військових конфліктів на 

території Західної Європи, а з іншого – специфікою вибраного матеріалу дослідження, адже до 

уваги бралися перш за все заголовки, серед яких траплялися заголовки художніх творів. 

Другою по численності виявилася група значень «герой як зразок для наслідування», 

проте в переважно мирних, невоєнних ситуаціях. Оскільки військовий подвиг у 

соціокультурному вимірі відходить на задній план історії Західної Європи, мужні і самозречені 

вчинки простих людей у побутових та екстремальних ситуаціях займають царину героїчного у 

суспільному дискурсі. 

Менш численними, проте помітними виявилися смислові групи історичного та 

релігійного контексту, спорту, музики, комп’ютерних ігор та маркетингу. Постать героя із 

пройденим шляхом, здійсненими подвигами, усіма набутими якостями та характеристиками 

зберігається в архіві історії як еталон виміру героїчності. Натомість відображення архетипу 

героя лягає в основу створення персонажів ігор, маркетингових брендів та музичних 

композицій. Поруч із «буденним подвигом» простої людини, до сфери героїчного потрапляє 

також надзвичайне досягнення у спорті. Як було зазначено вище,  концепт HELD майже 

повністю втратив прив’язку до армії у німецькомовному інтернет-дискурсі, що не в останню 

чергу можна вважати також наслідком світових воєн і цілеспрямованих акцій по трансформації 

політичної культури німців. 

3. Наведені вище результати дослідження дозволяють встановити  смислову 

наповненість концепту HELD у сучасній німецькій лінгвокультурі. Відповідно до здійсненого 

аналізу інтернет-дискурсу, концепт охоплює: літературного персонажа, просту людину 

шляхетної поведінки, людину рятувальної професії, спортсмена, історичну постать, а також 

ігрового персонажа чи навіть певний бренд. Мало представленим на сьогодні є значення «герой-

воїн», хоча воно зберігається у субкультурі важкого року. На противагу до сьогоднішнього 

смислового наповнення, в історичній ретроспективі концепт HELD містить насамперед аспект 

воєнного подвигу, також релігійність, шляхетне походження, надзвичайну фізичну силу, 

служіння правителю чи людям, особисту славу чи навпаки – відмову від неї. Знецінення 

архетипу героя у німецькій соціокультурі відбулося після Другої світової війни, що зрештою і 

призвело до перенесення героїчного у сферу приватного життя і вигаданого (літературного, 
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мистецького, ігрового) світу. Позачасовими (і зрештою позакультурними) характеристиками 

героя залишаються самозречений подвиг та моральна відвага. 

Отже, дослідження контексту вживання лексеми Held у сучасному німецькомовному 

інтернет-дискурсі дозволяє простежити її асоціативно-дериваційні (епідигматичні) зв’язки, які 

повною мірою відображають конотацію слова у певний час та у відповідному соціокультурному 

просторі. На сьогодні до традиційних позачасових значень лексеми додаються також ‛буденний 

герой’, спортсмен, поліцейський чи пожежник, а від 2020 року, ще і лікар. Це розширення 

значення стосується перш за все носіїв західної культури (в тому числі німців), адже з 

делегалізацією військових дій залишається мало місця для військового подвигу, а потреба у 

присутності архетипу героя для колективного несвідомого залишається незмінною.  

З одного боку, місце реальних героїв заміщують вигадані персонажі кіно та коміксів, а з 

іншого – постає необхідність заповнити вакантну нішу відповідними часу образами у зв’язку з 

виховною функцією архетипу.  На місце хоробрих воїнів приходять рятівні професії 

(поліцейський, лікар), приклади надлюдського зусилля, надзвичайної сили, жертовності і 

подвигу задля друзів чи перемоги (спортсмен) або ж надзвичайної жертовності та досягнень у 

мирній – побутовій чи робочій – обстановці (‛буденний герой’). 

Окрім синхронних, дане поняття містить чимало панхронних соціолінгвістичних та 

лінгвокультурних характеристик, які відображають смислову наповненість поняття поза 

конкретною епохою і політико-територіальним утворенням, формуючи ядро архетипу героя як 

позамовної психічної структури. Водночас досліджуючи лексему Held у медійному дискурсі, 

ми простежуємо її епідигматичні зв’язки та, разом з ними, соціокультурну обумовленість. У 

результаті дослідження ми отримуємо триєдине поняття у єдності синхронії, діахронії та 

панхронії, а також синтагматичних, парадигматичних та епідигматичних зв’язків.  

У такий спосіб аналіз концепту HELD у сучасному німецькомовному медіа-дискурсі 

дозволяє виокремити смислову наповненість поняття, динаміку архетипу у німецькомовному 

просторі, а також простежити домінантні цінності та поточні проблеми суспільства. 

У перспективі варто дослідити поняття «антигерой» у німецькій лінгвокультурі та, на 

прикладі протиставлення «герой-антигерой», зробити аналіз суспільних тенденцій і 

колективного несвідомого німецького народу. 
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The article is devoted to the study of metaphorical processes in the German professional language of 

psychology. On the basis of the linguocognitive approach, scientific research of the main type of secondary 

nomination was carried out, as well as the establishment of donor areas for the creation of new terms. 

Interest in the study of metaphorization in various terminological systems has been growing in recent 
years. A wide range of linguists devoted the works to metaphorical phenomena in the terminologies of different 

professional languages (T. M. Halai (geology), A. P. Chudinov (politics), Y. I. Hrybinyk (geodesy and cadastre), 

M. M. Teleki), O. V. Petrenko (robotics), V. V. Lelyukh (oil and gas industry)), but the processes of 
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metaphorization in the German professional language of psychology have not yet been the object of scientific 

research, which determines the relevance of research based on the principles of application general scientific 
(induction, deduction) and special methods and techniques of analysis of linguistic material. The material was a 

set of metaphorized psychological terms, carried out by the method of continuous sampling. In the first stage 

the process of selection of metaphorical term units was carried out, the descriptive method and semantic-
component analysis were also applied; at the second stage the analysis of spheres-sources for fixing of donor 

spheres of German language for specific purposes of psychology is carried out; at the third stage the distributive 

analysis is used – for definition and the description of the semantic structure of the investigated terms; 

quantitative analysis was used to determine the frequency of the studied phenomena. The paper also uses the 
techniques of observation, generalization, interpretation, modeling, and systematization. 

The results of the study show that the term formation in the modern German professional language of 

psychology is based on the fields of human knowledge and experience, through the prism of which psychological 
phenomena and phenomena are considered. Donor zones of metaphorization are established: anthropomorphic, 

proprial, mythological, natural morphological, artifact, meteorological, and zones of other branch terminological 

systems (chemical, physical, geographical, mathematical, economic, historical, philological). Dominant donor 

spheres are anthropomorphic, proprial, and zoomorphic. 
Keywords: German language for specific purposes of psychology, cognitive metaphor, 

metaphorization, terminology, terminological nomination 

 
Стаття присвячена дослідженню процесів метафоризації у німецькій фаховій мові психології. На 

основі лінгвокогнітивного підходу проведено наукову розвідку основного різновиду вторинної 

номінації, а також встановлення донорських сфер для творення нових терміноодиниць.  
Інтерес до вивчення метафоризації у різних термінологічних системах зростає протягом останніх 

років. Широке коло мовознавців присвятило рад праць метафоричним явищам у терміносистемах різних 

фахових мов (Т. М. Галай (геологія), А. П. Чудінов (політика), Ю. І. Грибіник  (геодезія і кадастр), 

М. М. Телеки (медицина), О. В. Петренко (робототехніка), В. В. Лелюх (нафтогазова галузь)), однак 
процеси метафоризації у німецькій фаховій мові психології ще не були об’єктом наукової розвідки, що 

і визначає актуальність дослідження, яке ґрунтується на засадах застосування загальнонаукових 

(індукції, дедукції) і спеціальних методів і методик аналізу лінгвістичного матеріалу. Матеріалом 
послугувала множина метафоризованих психологічних термінів, здійснена методом суцільної вибірки. 

На першому етапі проведено процес селекції метафоричних терміноодиниць, застосовано описовий 

метод і семантико-компонентний аналіз; на другому етапі здійснено аналіз сфер-джерел для фіксації 
донорських сфер німецької фахової мови психології; на третьому етапі для визначення й опису 

семантичної структури досліджуваних термінів використано дистрибутивний аналіз; кількісний аналіз 

застосовано задля визначення частотності досліджуваних явищ. У роботі використано також прийоми 

спостереження, узагальнення, інтерпретації, моделювання та систематизації.  
Результати дослідження засвідчують, що термінотворення у сучасній німецькій фаховій мові 

психології базується на галузях людського знання і досвіду, крізь призму яких розглядаються 

психологічні феномени і явища. Встановлено донорські зони метафоризації: антропоморфну, 
пропріальну, міфологічну, природоморфну, артефактну, метеорологічну та зони інших галузевих 

терміносистем (хімічну, фізичну, географічну, математичну, економічну, історичну, філологічну). 

Домінантними донорськими сферами є антропоморфна, пропріальна і зооморфна.  

Ключові слова: німецька фахова мова психології, когнітивна метафора, метафоризація, 
терміносистема, термінологічна номінація. 

 
Вступ. Стрімкий розвиток людства в умовах науково-технологічного прогресу а також 

різкі зміни умов життя помітно впливають на розширення інформаційного поля та швидке 

формування науково-технологічної термінології, що знайшло відбиток у фаховій мові 

психології (Качан, 2019, с. 26), яка покликана забезпечити ефективне, якісне і точне 

спілкування між фахівцями у цій галузі. Не виключенням стала німецька фахова мова 

психології (далі – НФМП), яка перебуває сьогодні в активному періоді розвитку, що 

характеризується стрімким збагаченням терміносистеми новими номінативними одиницями. 

Вторинна номінація є одним з найефективніших та продуктивних механізмів збагачення 

терміносистеми НФМП (Качан, 2019, с. 26). В основі даного типу номінації лежить 

асоціативний характер мислення, який використовується для нового позначення одиниці в акті 

номінації, які вже функціонують у мові. У науковій розвідці Т. Галай стверджується: „суть 
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вторинної номінації не відрізняється від мовної номінації, проте має свої маркери, що пов’язані 

зі специфікою позначуваного та вимогами до терміну як до слова з особливим функціональним 

навантаженням” (Галай, 2015, с. 30). 

Центральним різновидом вторинної номінації є метафора. А. Річардс та М. Блек у 60-х 

рр. ХХ ст. почали відстоювати необхідність метафоротворчості в науці. Зокрема А. Річардс 

надав ключового значення когнітивним властивостям метафори. М. Редді, у свою чергу, 

запропонував твердження, що метафоризацію слід розуміти як когнітивну модель 

термінотворення, і довів, що мова насправді є більш метафоричною, ніж це здається на перший 

погляд. За М. Редді, саме „метафорі належить провідна роль у концептуалізації світу, а її 

джерела слід шукати не в самій мові, а в мисленні” (Овчаренко, 2013, с. 111). Саме це лягло в 

основу когнітивної теорії метафори, оформленої Дж. Лакоффом та М. Джонсоном (2004, с. 210), 

які вважають метафору „основним засобом концептуальної системи, стверджуючи, що 

метафора не обмежується лише однією сферою мови – процеси мислення людини самі по собі 

метафоричні”. Тож у дослідженні фахових мов на сьогодні склалася думка, згідно якої „фахова 

мова відображає когнітивні структури, які знаходяться у взаємозв’язку з лінгвістичними 

структурами, а метафоричність наукових термінів мотивується не лише загальнолінгвістичною 

тенденцією розвитку мови науки, але й метафоричністю мислення” (Селіванова, 2008, с. 365).  

“Когнітивне термінознавство розглядає метафору як когнітивний механізм, за 

допомогою якого абстрактні поняття осмислюються в термінах більш конкретних, як один із 

фундаментальних прийомів пізнання та концептуалізації дійсності” (Овчаренко, 2013, с. 112 ). 

Відповідно, наукова спільнота філологів схиляється до того, що метафоризація виникає не тому, 

що вона потрібна, а тому, що без неї неможливо обійтися (Горохова Н.В., 2015, c. 210). Так, 

Н. Д. Арутюнова (1990, с. 210) стверджує, що „вивчення метафори дає змогу побачити ту 

сировину, із якої твориться значення слова та терміни”. Н.В. Телія (1988, c. 21), у свою чергу, 

переконана, що „метафоризація супроводжується вкрапленням у нове поняття ознак уже 

пізнаної дійсності, відображеної у значенні”.  

Беручи до уваги той факт, що метафора – це когнітивний процес, при якому форма 

мовної одиниці переноситься з одного об’єкта позначення на інший, на основі певної подібності 

між цими об'єктами, при відображенні в свідомості мовця. Лінгво-когнітивний підхід визначає 

сприйняття метафори як техніку вторинної номінації, за якої відбувається „взаємодія 

властивостей того об’єкта, який є референтом концептуалізації, і деяких ознак, що асоціюються 

з чуттєвим образом реалії, ім’я якої використовується при вирішенні проблемної поняттєво-

номінативної ситуації, а саме – ситуації формування нового поняття і його вербалізації” (Галай, 

2015, с. 31). 

Посилення вживання метафори, яке окреслюється у сучасному фаховому наративі, 

відстоює думку прихильників когнітивної лінгвістики про те, що „людська концептуалізація, а, 

отже, мовна семантика має, переважно, метафоричний характер, тобто осмислення людиною 

більш або менш складних об'єктів ґрунтується на переосмисленні базових понять людського 

досвіду” (Селіванова, 2008, с. 371). З таких позицій Дж. Лакофф та М. Джонсон (2004 c. 10) 

висвітлюють метафоризаційний процес „як такий, що в когнітивній проекції базується на 

взаємодії двох сферах знань – когнітивній структурі „джерела” (source domain) і когнітивній 

структурі „цілі” (target domain).” „Джерела” – це конкретизоване знання, яке людина отримує в 

процесі набування досвіду у взаємодії з дійсністю, сфера „цілі” (мети) – неконкретизоване і 

менш визначене знання, тобто, „знання по визначенню”. Отже, основу когнітивного потенціалу 

метафори складають елементи сфери-джерела, які здійснюють структуризацію менш зрозумілої 

концептуальної сфери-мішені.  

З огляду на викладене, процеси метафоризації у фахових терміносистемах останнім 

часом активно завойовують увагу наукової спільноти. Для прикладу, науковиця Т. М. Галай 

(2018, с. 25) у своєму дослідженні описала метафоризацію у англійській фаховій мові геології. 

Результати наукової розвідки проілюстрували, що основними типами метафоризації 

геологічних термінів є утворені терміноодиниці за антропоморфними та артефактними 

моделями, і підтвердили актуальність даних вихідних сфер, оскільки вони відображають 
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життєвий досвід людства. Ю. І. Грибіник (2014, с. 304) здійснювала наукове дослідження у 

галузі термінології геодезії та кадастру, яке висвітлює семантичний процес метафоризації та 

метонімії, та базується на аналізі видів термінів-метафор за схожістю зовнішнього вигляду, 

розмірів, форми, місця розміщення. Також дослідниця засвідчує у своїй науковій праці, що 

терміни-антропоніми є домінантними у метафоричній номінації.  

У свою чергу, М. М. Телеки (2018, с. 34–39) у дослідженні метафоричної номінації 

демонструє кілька сфер-джерел для найменування терміноелементів фахової мови медицини та 

виокремлює серед них наступні сфери-джерела: антропоморфну, зооморфну, артефактну, 

метеометафору. Ю. В. Лелюх (2018, с. 87–90) дослідила особливості метафоричного 

термінотворення у терміносистемі нафтогазовій галузі китайської мови. Її наукова експертиза 

свідчить про те, що у фаховій мові даної галузі переважає артефактна, антропоморфна та 

анімалістична метафори як один із методів вторинної номінації. О.В. Петренко (2020, с. 92–95) 

досліджувала явища метафоризації у німецькій фаховій мові робототехніки і встановила, що до 

ділянок-джерел метафоризації в текстах робототехніки належать соматизми, назви частин 

рельєфу, природних явищ, назви явищ і процесів, пов’язаних із соціальним життям людини, 

назви геометричних фігур та ін.  

Оскільки метафоризація як дієвий спосіб вторинної номінації ще не були об'єктом 

наукової розвідки на тлі сучасної НФМП, це і зумовлює актуальність нашого дослідження.  

Метою статті є дослідження процесів метафоричної номінації у НФМП шляхом 

визначення типів сфер-джерел її метафоризованих терміноодиниць. 

Методи дослідження. Матеріалом дослідження слугував корпус із 1169 метафоричних 

термінів, дібраних із сучасних німецькомовних термінологічних словників психології, виданих 

з 2010 по 2019 роки: “Lexikon. Psychiatrie. Psychotherapie. Medizinische Psychologie” Peters U. H. 

(Elsevier GmbH, Deutschland, 2017), “Wörterbuch Psychologie“ Werner D. Fröhlich (München: dtv, 

2010), “Німецько-український словник психологічної термінології” Кійко С.В., Малейки А.І. 

(Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019). Загалом проаналізовано 1134 сторінок.  

Вибір методології дослідження ґрунтується на засадах застосування загально-наукових 

(методи діалектики: індукції, дедукції та функціонального підходу) і спеціальних методів та 

методик аналізу лінгвістичного матеріалу.  

У сучасній науковій парадигмі розуміння метафори виключно як поетичного тропу або 

ж суто мовного явища, пов’язаного, власне, тільки зі словом, відійшло на задній план. 

„Метафора – це явище не лінгвістичне, а ментальне: мовний рівень лише відображає мисленнєві 

процеси. Метафори в мові – це лише поверхневе відображення концептуальних метафор, які 

закладені в понятійній системі людини та структурують її сприйняття, мислення і діяльність” 

(Чудинов А.П., 2006, с. 49). 

У когнітивній лінгвістиці процес метафоризації – це „ментальний процес, що полягає у 

встановленні відношення подібності між різними реаліями та проектуванні структур знання з 

однієї сфери в іншу і завершується експлікацією та фіксацією в мові…” (Кравцова Ю. В., 2011, 

с. 45). А у теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа і М. Джонсона (2004, с. 226) 

когнітивний механізм об'єднання двох понятійних сфер інтерпретується в зіставлюваних 

термінах „сфера-ціль” і „сфера-джерело”. 

Таким чином, дослідження процесів метафоризації у НФМП з когнітивного погляду 

виконуємо так: на першому етапі здійснюємо процес селекції метафоричних терміноодиниць, 

застосовуючи описовий метод і семантико-компонентний аналіз; на другому етапі проводимо 

аналіз сфер-джерел для фіксацію донорських сфер НФМП; використовуємо також 

дистрибутивний аналіз – для визначення й опису семантичної структури досліджуваних 

термінів; кількісний аналіз застосовуємо задля визначення частотності досліджуваних явищ. У 

роботі використано також прийоми спостереження, узагальнення, інтерпретації, моделювання 

та систематизації.  

Результати та обговорення. У процесі дослідження терміноодиниць НФМП виявлено 

сфери-джерела термінологічної метафоризації. Отримані результати репрезентують, що 

основними донорськими зонами вторинної номінації є: 
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 антропоморфна метафора (охоплює 225 термінів, що становить 19,2 %), яка формує 

джерело вторинної номінації за асоціативною схожістю з частинами тiла, рідинами, 

внутрішніми органами людини: der Vaterkomplex – комплекс батька, der Bauchredner – особа 

яка здатна продукувати слова при нерухомому стані губ і гортані; die Rot-Grün-Blindheit – 

несприйняття відмінностей між кольорами, der Zweihandprüfer – супорт Меде, пристрій для 

оцінки координації рухів; zweites Gesicht – парапсихологічний феномен, позасмислове 

сприйняття осіб і подій з минулого, теперішнього і майбутнього; die Blutschande – статевий акт 

між родичами першої або другої лінії або братами і сестрами, інцест; die Gehirnkarte (Brain-

Map) – ментальна карта; das Zahnradphänomen – підвищення тонусу м'язів; 

 пропріальна метафора (історично-літературна метафора) охоплює 162 терміни 

(13,9%), пласт якої формують історичні, літературні та казкові постаті: die Nekiyia – психічне 

захворювання, якому слідує нове креативне життя; der Griselda-Komplex – ненормальні 

відносини між батьком і дочкою; der Kinäde – пасивний партнер при педаристичній 

гомосексуальності; das Pinocchio-Syndrom – патологічне мислення, синдром постійного 

брехуна; das Othello-Syndrom – психологічний розлад, викликаний патологічними ревнощами; 

der Wechsler-Test – тест дослідження інтелектів за допомогою субтестів; der Bovarismus – 

неможливість прийняття рішення через нечітку лінію між реальність і фантазією; 

 міфологічна метафора (117 термінів (10 %)) – міфологічні суб'єкти використовуються 

вченими для опису різних психологічних станів, синдромів та хвороб: der Narzisissmus – 

самозакоханість, надчутливість до критики, недостатнє відчуття самооцінки як основні риси 

характеру, der Voodoo-Tod – психогенна смерть, спричинена вірою у злих духів; das Windigo – 

прояв прагнення канабалізму; die Belenofobie – боязнь голок; 

 природоморфна метафора, яку слід поділити на зоометафори і фітометафори. 

Фітоморфні метафори (68 термінів (5,8 %)) характеризуються осмисленням психологічних 

явищ крізь призму об’єктів рослинного світу: die Wurzeleigenschaft – глибинна риса особистості; 

die Rutenangst – страх покарання. Зооморфна метафора (75 термінів (6,4 %)) виступає 

механізмом творення німецькомовних терміноодиниць психології у контексті світу фауни та 

використанні його елементів для опису психологічних синдромів, хвороб та симптомів: 

der Wolfshunger – булемія, хворобливе відчуття постійного голоду; der Katzenjammer – стан 

трагічного самодокору і переживань самообезціненння; 

 термінологічні одиниці, які є складовими інших галузевих терміносистем, серед яких 

хімічна метафора (58 термінів (5,0 %)): der Phenothiazin-Tod – гостра смертельна кататонія, 

die Kontamation – „забруднення” злиття слів при розмові, das Placeboeffekt – сліпа віра, що ліки 

допомогають при хворобі, фізична метафора (охоплює 81 термінів (6,9 %)): das Ziellgradient 

– зміна сили мотивації залежно від близькості до мети, географічна метафора (54 термінів 

(4,6 %)): die Berliner Tinktur – настоянка опіуму, der Welt-Test – проективна методика 

дослідження особистості, das Würzburger Schema – стан слабоумства, die Weltfreudigkeit – 

оптимізм; економічна метафора (9 термінів (0,8 %)): die Deflation – „дефляція” стан душевної 

рівноваги і спокою, історична метафора (13 термінів (1,1 %)): das Bedlam – психіатрична 

клініка, філологічна метафора (27 термінів (2,3 %)): der Wortzauber – уявлення, ще через 

називання певних слів і прізвищ можна досягти певної цілі, die Worttaubheit – cенсорна афазія, 

повне або часткове не розуміння усного мовлення; біологічна метафора (69 термінів (5,9 %)): 

die Labilität – нестійкість нервових процесів, der Reizempfänger – одержувач подразнення, 

математична метафора (49 термінів (4,2 %)): der Wurfeltest - тест на пізнання внутрішнього 

„Я”, das Randbewusstsein – крайня свідомість, юридична метафора (18 термінів (1,5 %)): die 

Rechthaberei – впертість;  

 артефактна метафора (99 терміни (8,5 %)), яка охоплює предмети і об’єкти, що 

створені працею людини. Метафора дому для позначень психологічних і психотерапевтичних 

станів: das Gürtelgefühl – втрата почуття власного „Я”, die Bettsucht – душевно хвороблива 

потреба у сні. 

 метеометафори (45 термінів (3,8 %)), які охоплюють явища природи, погодні умови, 

астральні тіла, пори року, що описують синдроми, стани і психічні захворювання людини: die 
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Frühjahrsdepression – депресія, пов’язана з вершиною накопичення достатньої кількості 

вітамінів, der Dämmerkur – лікування нейрологічних порушень, нервозних станів виснаження 

тощо за допомогою сну. 

Отримані результати дають змогу стверджувати, що творення нових термінологічних 

номінацій за допомогою вторинної номінації, а саме за допомогою метафори, відбувається 

значною мірою за рахунок донорських зон, таких, як антропоморфна, пропріальна і метафори 

інших галузевих терміносистем.  

Висновки. Проведений аналіз метафоричного творення німецьких психологічних 

термінів засвідчує, що метафоризаційні процеси у цій терміносистемі відбуваються на основі 

концептуальних уявлень про предмет дійсності, властивих відповідній мовній картині світу. 

Сучасний стрімкий розвиток науки і техніки зумовив активний взаєморозмін лексичними 

одиницями між науковою і загальновживаною лексикою, потребу у короткості терміну в разі 

використання відомого слова в метафоричному переосмисленні. Характерними особливостями 

термінів з метафоричними компонентами окреслюється рівень високої інформативності, 

можливість розуміння і пояснення нових явищ у досліджуваній галузі.  

Фаховий контекст, у якому функціонує новостворений термін-метафора поряд з іншими 

термінологічними номінаціями, позбавлений емоційного забарвлення загальновживаної 

лексики. У зв’язку з цим, когнітивне термінознавство ідентифікує метафори у терміносистемах 

як емоційно-нейтральні і сухі, що втрачають свою образність і виконують лише номінативну 

функцію, вказуючи на схожість предметів чи явищ.  

Загалом, проведене наукове дослідження продемонструвало, що у НФМП вторинна 

номінація посідає значне місце у творенні нових терміноодиниць. Виокремлені донорські зони, 

серед яких антропоморфна (19,2 %), пропріальна (13,9 %), природоморфна, яку ми поділяємо 

на зооморфну (6,4 %) і фітоморфну (5,8 %), метафори інших галузевих терміносистем (фізична 

(6,9 %)), філологічна (2,3 %), географічна (4,6 %), хімічна (5,0 %), економічна (0,8 %), історична 

(1,1 %), математична (4,2 %), юридична (1,5 %), біологічна (5,9 %), артефактна (8,5 %) 

метафоричні зони та метеометафори (3,8 %)). Отримані результати дають змогу стверджувати, 

що термінотворення у сучасній німецькій психології базується на галузях людського знання та 

досвіду, крізь призму яких розглядаються психологічні явища та феномени. Важливу роль при 

цьому відіграють також знання, які запозичуються з літературних джерел.  

Результати, які проілюстровані вище, дають нам змогу спроєктувати вектор подальших 

наукових досліджень, який полягає у поглибленому аналізі метафоричних моделей і 

конструюванні фреймо-слотової структури метафоризованих термінів німецької фахової мови 

психології, що дасть змогу розширити спектр знань про цю галузеву терміносистему у 

перекладознавсті, лексикографії і когнітивному термінознавсті.  
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Modern medical terminology includes means of expression and transmission of special medical, 

scientific, and technical concepts, formed in a direct proportion with the development of science and technology. 

As a result of centuries of world treatment changes and medical science development, such vocabulary grows 
in a complex system of medical and paramedical terms. One of the branches of medical terminology is 

orthodontics, a relatively young science that deals with the treatment of malformation and wrong teeth position, 

as well as the maxillofacial skeleton, and which was originated in the United States at the beginning of the last 
century. Its intensive development necessitates the study of the terms of this field. The article is devoted to the 

study of the multicored structure of English orthodontic terminology. 

The objective of the article is to systematize and categorize English orthodontic terminology, to identify 

its main cores and macrofields. The study is based on the methods of synthesis, analysis of the terms of the 
English orthodontic discourse on the material of monographs, professional articles and the linguistic corpus 

"English Corpora". 

The basis of orthodontic terminology is orthodontics itself, which includes 4 core groups: anatomy of 
the oral cavity, symptoms and diseases, professional orthodontic activities, and treatments. Each of the core 

groups has macrofields, which form its basis, which is determined by the high frequency of use of these words 

in English corpora. In particular, the main core units of the macrofield "anatomy of the oral cavity" are teeth and 
oral organs; for "symptoms and diseases», it is malocclusion and its classes; "professional orthodontic activity" 

includes orthodontic history and diagnosis of malocclusion; and "treatments" include tools, mostly brackets, 

braces and pliers. Further prospects for the study are to determine the role of orthodontic terminology in medical 

discourse, the frequency of its use in medical texts, as well as to identify relationships, common features and 
differences in orthodontic and dental terminology. 

Key words: medical terminology, orthodontic terminology, terminology, macrofields, linguistic corpus 

 
Сучасна медична термінологія є засобом вираження, зберігання і передачі спеціальних медичних 

та природничо-технічних понять, формуючись прямо пропорційно розвитку науки і техніки, і в 

результаті багатовікових змін світового лікування та медичної науки є складною системою, сукупністю 

медичних і парамедичних термінів. Однією з галузей медичної термінології є ортодонтія, відносно 
молода наука, яка зародилася у США на початку минулого століттята займається лікуванням 

неправильного розвитку і положення зубів, а також щелепно-лицьового кістяка. Її інтесивний розвиток 

обумовлює потребу дослідження термінів цієї галузі.  
Статтю присвячено дослідженню поліядерної структури англійської ортодонтичної термінології 

з метою її систематизації і категоризації, виявлення її основних ядер і макрополів. Дослідження 

ґрунтується на методах синтезу, аналізу термінів англійського ортодонтичного дискурсу на матеріалі 
монографій, фахових статей та лінгвістичного корпусу "English Corpora". 

Основу ортодонтичного термінополя становить сама ортодонтія, яка включає у себе 4 ядерних 

групи: анатомія органів порожнини рота, симптоми та захворювання, професійна ортодонтична 

діяльність та засоби лікування. Кожна з ядерних груп має макрополя, які становлять її основу та 
визначається високою частотністю вживання цих слів у англомовних корпусах. Зокрема, основні ядерні 

одиниці макрополя "анатомія органів порожнини рота" – це зуби та органи порожнини рота; для 

"симптомів та захворювань" – це неправильний прикус (malocclusion) та його групи; "професійна 
ортодонтична діяльність" включає ортодоничний анамнез та діагностику неправильного прикусу; до 

"засобів лікування" відносяться інструменти, здебільшого щипці, брекети та пластинки. 
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Вступ. Вивчення термінології як галузі лінгвістики розпочалося більше 100 років тому 

Ф. де Сюссюром, проте не втрачає актуальності й досі. Зокрема, багато робіт вітчизняних і 

закордонних вчених-лінгвістів присвячені порівняльним дослідженням шляхів, принципів 

формування, системних зв’язків лексики термінологічного поля різних мов та різних галузей, а 

також аналізу подібності та відмінності мовних феноменів у порівнюваних мовах та культурі 

народів, вивченню тенденцій розвитку галузевої термінології. Серед них В. Бялик, Виноградов, 

М. Володина, С. Гринев, С. Дерба, Н. Лящук, О. Кацімон, Л. Рогач, Л. Симоненко, 

А. Суперанська, В. Чикут, Д. Якимович-Чапран, І. Ярошевич та ін.  

Мова медицини – це велика ієрархічна структура, що складається з безлічі окремих, проте 

водночас пов’язаних між собою термінологій (анатомічної, хірургічної, патофізіологічної, 

терапевтичної, стоматологічної, педіатричної, фармацевтичної тощо), які, у свою чергу, утворюють 

унікально диференційовані і взаємопов’язані термінологічні ланцюжки. Кожна з галузей медичної 

термінології представляє комплексний понятійний апарат, що описує анатомічну будову тіла 

людини, етіологію та патогенез захворювань, діагностичні методи, профілактичні заходи запобігання 

розповсюдженню захворювання, медичне обладнання та інструментарій, методи лікувального 

впливу, фармацевтичні та парафармацевтичні засоби тощо.  
Сучасна медична термінологія представляє ядро професійної медичної лексики, 

гетерогенна за своїм складом і має специфічні характеристики складу та номінування 

феноменів для кожної окремо взятої галузі, зумовлені специфічними розумовими процесами та 

професійним менталітетом її фахівців. Тому, задля більш детального дослідження 

лінгвістичних особливостей медичної термінології, варто розглядати кожну галузь окремо.  

Найбільш дотичну до ортодонтії галузь, стоматологію, досліджувала Ю. С. Дев’ятко. У 

дисертації роботі "Типологія стоматологічної термінології в українській і англійській мовах та її 

лексикографічне відтворення" вона поділила терміни стоматологічної галузі на вузькоспеціальні 

(клінічна термінологія, терміни на позначення інструментів, приладів, обладнання, діагностичних 

методів, матеріалів тощо); 2) загальномедичні; 3) терміни анатомічної номенклатури (яка є 

релевантною саме для стоматологічної галузі); 4) терміни фармацевтичного спрямування (Дев’ятко, 

2021, с. 3). Втім, власне ортодонтична термінологія розглядалась як частина стоматологічної, не була 

виокремлена, а отже потребує детальнішого вивчення.  

Відповідно, статтю присвячено дослідженню поліядерної структури англійської 

ортодонтичної термінології на сучасному етапі у порівняльному аспекті на матеріалі наукових 

англомовних текстів, а також специфічні риси їхньої ієрархічної конфігурації. Метою статті 

став аналіз ортодонтичного термінополя, визначення його поліядерної структури, а також 

зв’язку його макрополів і лексичних систем. Серед завдань окреслюємо визначення 

центральних термінів ортодоничного термінополя, його макрополів та виявлення 

взаємозв’язків між ними. У дослідженні використані методи аналізу, синтезу та порівняння 

лексичних одиниць англомовного тексту на матеріалі наукових статей, монографій та 

лінгвісичного корпусу "English Corpora". 

Результати та обговорення. Польовий підхід до вивчення "системності", що існує в 

лексиці, почали застосовувати в мовознавстві ще від 30-х років ХХ ст. Починаючи від 

О. О. Реформатського, польовий метод дослідження застосовують і стосовно термінологічної 

лексики. За словами дослідника, "поле для терміна – це термінологія, поза якою слово втрачає 

свою характеристику терміна" (Реформаторський, 1961, с. 51). 

Термінополе є сукупністю понять предметної області, сформованих як ієрархії 

(Піотровский, Рахубо, Хажинська, 1981, с. 36). У цій ієрархії найвищі рівні займають підобласті 

термінополя, а найнижчі – окремі поняття термінополя.  

1. Поняття "термінополе" та його поліядерна структура 

Термінополю як поняттю відповідає терміносистема або термінологія, яку становлять 

спеціальні одиниці та терміни конкретної галузі знань (Піотровский, Рахубо, Хажинська, 1981 
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с. 36–37). Відповідно, поняття термінополя виражаються в терміносистемі. В. М. Лейчик вказує, 

що термінологія – це сукупність лексичних одиниць на  позначення поняття зароджуваної 

галузі знань, а терміносистема – це свідомо конструювана модель предметної області, 

елементами якої слугують терміни (Лейчик, 1997, с. 149). Виходячи з запропонованого 

визначення термінологічного поля, поле "Ортодонтія" можна розглядати як багатовимірні 

когнітивно-комунікаційні структури універсального мовного, загальномедичного та 

вузькогалузевого простору, яке складається з кластерів упорядкованих терміноодиниць з 

різним інформаційно-розповсюджуваним наповненням. Мовний простір цієї області 

генерується лінгвістичними й екстралінгвістичними процесами, зумовленими зміною наукової 

картини світу технічним прогресом, появою сучасних підходів та методів діагностичних, 

профілактичних та лікувальних процедур у ортодонтичній галузі.  

Д. Шелов, порівнюючи визначення поняття "термінополе" лінгвістами, запропонував 

розглядати його як "сукупність найближчих у понятійному відношенні термінологічних сусідів, 

необхідних та достатніх для ідентифікації (встановлення, ототожнення) його понятійного змісту, а 

також сукупність його зв'язків між ними". Відповідно, вся поняттєва структура термінології постає 

як сукупність всіх поняттєвих полів окремих термінів (Шелов, 2008, 211–212). 

Л.В. Морозова визначає термінополе як "сувору, логічно послідовну ієрархію зв'язків 

між термінами конкретної термінологічної системи на основі їх абсолютних показників – 

наукових дефініцій, що репрезентують логіко-понятійні відносини в відповідної галузі знання". 

(Морозова, 1970, с. 46). 

У двох попередніх висловлюваннях визнається розгалуженість термінополя, його 

динамічність, відкритість та гіперогіпонімічність як основа його структурування. Слідом за 

В. Татаріновим ми визнаємо той факт, що термін "термінополе" набуває багатозначності і 

вживається як: 

1) класифікаційна структура; 

2) метод збору, систематизації та уніфікації матеріалу; 

3) лінгвістичний простір побутування термінів; 

4) ефективний засіб професійної діяльності (Суперанська, Подольська, Васильєва, 2008, 

с. 275–276). 

Щодо структури або організації термінологічного поля, то відзначаємо кореляцію між 

структурою і характеристикою семантичного та термінологічного полів. Багато авторів за 

аналогією з семантичним полем моделюють термінологічне, включивши до нього ядро, 

навколоядерну зону та периферію або пропонують трохи відмінний варіант структури поля, що 

включає ядро, центр, периферію та фрагменти поля. С. В. Гриньов-Гриневич описує 

організацію поля з виокремленням центральної частини, що інкорпорує активно 

використовувані одиниці лексики та периферії з мало використовуваними лексичними 

одиницями. У структурі поля він виділяє архілексему, центральну лексему, яка представляє 

найменування всього поля і ядро. Описуючи ядро поля він уточнює, що "у досить великих полях 

чи полях зі складною структурою додатково може бути виділено центр ядра – сукупність 

найбільш уживаних лексем, на основі яких утворюється більшість лексем поля, поле ядра та 

периферія ядра – сукупність менше вживаної, але загальновідомої, активної лексики" (Гринев-

Гриневич, 2008 с. 210). 

2. Поліядерна структура термінологічного поля "Ортодонтія" 

Оскільки терміни становлять ядро мов професійної комунікації, саме вони є головним 

засобом концептуальної орієнтації у когнітивно-комунікативному просторі, задають напрямок 

мисленнєвої діяльності спеціалістів, слугують одночасно орієнтиром мислення та орієнтиром 

діяльності (Голованова, 2011, с. 44). Особливість терміна у тому, що він повинен функціонувати 

у сфері тієї науки, яку він обслуговує, виявляючи при цьому всі свої структурні, семантичні та 

функціональні властивості.  

В. Татарінов справедливо зазначає, що терміни є найбільш сприятливим для побудови 

полів матеріалом, що розкриває численні аспекти історичного, історико-проблемного, 

когнітивного дослідження на базі вже зафіксованих термінофондів різних галузей знань. Крім 
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того, терміни у багато разів перевищують корпус загальновживаної лексики, а терміноодиниці 

генетично володіють здатністю об’єднуватися в групи на основі загальних категорійних понять; 

їхня природна системність дозволяє будувати ієрархічні системи (Суперанська, Подольська, 

Васильєва, 2008, с. 275). Специфічна природа термінологічного поля була відзначена лінгвістом 

А. А. Реформатським. Він вважав, що "для розуміння термінології як структурного елемента 

мови, насамперед, необхідно розрізняти поля: термінологічне, де термін принципово 

нейтральний, та нетермінологічне, де термін обов'язково втрачає свою нейтральність" 

(Реформаторський, 1961 с. 14). 

А. Суперанська вводить поняття термінологічного поля та визначає його як "своєрідну 

сферу існування терміна, всередині якої він має всі характерні для нього ознаки, область, 

штучно окреслену і відокремлену від сторонніх понять. Приналежність до певного поля є 

найбільш суттєвою ознакою, що відрізняє терміни-слова від звичайних слів" (Суперанська, 

Подольска, Васильєва, 2008, с. 110–111). 

Специфіка термінологічного поля "Ортодонтія" обумовлена її лінгвістичними 

особливостями та екстралінгвістичними факторами, а також прикладним характером. Поле ‒ це 

структура, заснована на становленні ядра і периферії в основу найвищого ступеню абстракції 

терміну, яка протилежна приближенню до ядра і зменшується з переходом на різні рівні 

периферії. У цьому спостерігається єдність змісту і форми, їх взаємодія на лінгвокогнітивному 

рівні – представлення і структурування наукових знань мовними засобами. Дотримуючись 

принципу польової організації з виокремленням ядерної і периферійної зон, у центрі поля 

ортодонтичної лексики виділено термін "Ортодонтія" ("Orthodontics"). У ієрархічній структурі 

цей домінантний термін перебуває на вершині і називає термінологічне поле, утворюючи 

ядерну зону з її найближчим оточенням, тобто є компонентом вищого рівня ієрархічної 

організації, точкою, з якої розгортається структура поля, і поблизу якої знаходяться приядерні 

конституенти. Критеріями виділення ядра термінологічного поля стала його висока частотність 

в ортодонтичному дискурсі з найбільш узагальненим значенням для цього поля порівняно з 

іншими конституентами, його вплив на характер меж поля, а також найвищий ступінь 

абстракції визначення терміну, в якому закладено базовий прошарок понять. Зокрема, цей 

термін зустрічається 17055 раз в одному з найбільших лінгвістичних корпусів "English Corpora". 

Термін "ортодонтія" ("orthodontics") походить від терміноелементів грецького походження 

ορθός - "прямий" і -οδόντι  "зуб". В оксфордському онлайн-словнику "Oxford Advanced 

Dictionary" знаходимо таке визначення: orthodontics is the treatment of problems concerning the 

position of the teeth and jaws (ортодонтія – це лікування проблем, що стосуються позиції зубів та 

щелеп). Ортодонтія є досить молодою наукою, яка виникла на початку минулого століття в 

Америці, тому вона продовжує розвиватися, а відтак її спектр поширюється на увесь щелепно-

лицевий апарат, адже правильне положення зубів впливає на естетичні особливості обличчя. Це 

згадується, зокрема, в монографії "Surgical Enhancement of Orthodontic Treatment" (Макнамара, 

Суніл, Капіла, 2010). У рамках розвитку ортодонтії як науки проходить генерація нових 

спеціалізованих понять, які, як правило, виражаються полілексемними термінами або 

розширюють спектр власне ортодонтичних термінів, які відносяться до обличчя, підборіддя, 

носа, очей, шкіри та ін. 

Термінологічне поле "Ортодонтія" володіє розгалуженою структурою, що розвивається 

як "по горизонталі", так і "по вертикалі",  і яке включає у себе 4 макрополя, які 

диференціюються терміногрупами, які, у свою чергу, можна поділити на мікротерміногрупи. 

Усі ці різнорівневі кластери не ізольовані від інших, є у визначеннях семантичних відношень, 

охоплюють понятійний науковий простір у дотичних сферах, а також мають як універсальні, 

так і особливі змістові компоненти у значеннях при номінації сегментів ядерних і периферійних 

зон.  

У навколоядерний простір входять терміни (архілексеми), що репрезентують вербальне 

вираження ортодонтичних понять, навколо яких групуються інші терміни. Вони проявляються 

як ядерні конституенти з високою частотністю та наявністю між ними системних зв'язків, кожен 

з яких є термінологічним кластером (англ. cluster – скупчення), тобто групи близько 
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розташованих, тісно пов’язаних один з одним номінацій відразу в декількох ядерних групах, 

макро- та мікрополях. Таким чином, у просторі термінополя "Ортодонтія" ("Orthodontics") 

формується поліядерна структура. 

Основними ядрами термінополя "Ортодонтія" ("Orthodontics") оберемо 4 групи: 1) 

Анатомія органів порожнини рота; 2) Симптоми та захворювання; 3) Професійна ортодонтична 

діяльність; та 4) Засоби лікування  відповідно до матеріалів статті "Словотвірні механізми 

генези ортодонтичних термінів в англійській мові" (Каратінцева, 2021, с. 70). 

2.1 Ядерна група "Анатомія органів порожнини рота" 

Анатомія органів ротової порожнини є наукою, що вивчає структурні особливості клітин 

і тканин наступних органів та анатомічних утворень та їх функції: зуби, верхня та нижня 

щелепи, ротова щілина, щоки, губи, тверде та м'яке піднебіння, язик, ясна. Ядерні одиниці цієї 

групи представлені двома макрополями: "Зуб(и)" / "Tooth (Teeth)" та "Органи ротової 

порожнини" ("Organs of the oral cavity"). Характерною властивістю цілісності польової 

структури є наявність одиниць, як правило, найпростіших, високочастотних, стабільних 

протягом тривалого часу існування, здатних створювати цілісні ієрархічні системи. До них 

можна віднести такі одиниці: зуб/tooth, орган/organ, тканина/tissue, пульпа зуба/dental pulp, 

кістка/bone, рот/mouth, ясна/gingiva, нижня або верхня щелепа/lower or upper jaw , язик / 

tongue, піднебіння / palate, молочні зуби (тимчасові) / deciduous (baby, milk) teeth, постійні зуби 

/ permanent teeth, премоляри або малі корінні зуби / premolars та інші. Тобто терміни ядерної 

групи "Анатомія органів порожнини рота" можна назвати константами (базисом) 

ортодонтичного термінологічного фонду, структуроутворювальними архілексемами, які 

присутні на всіх рівнях ієрархії та виконують інтегративну функцію.  

2.2. Симптоми та захворювання 

 Наступною ядерною групою, пов’язаною з класифікацією, етіологією та патогенезом 

ортодонтичних захворювань, є група "Симптоми та захворювання" / "Symptoms and diseases", 

яка характеризується з термінологічного погляду наявністю опорних лексем "захворювання" / 

"disease" та "симптоми" / "symptoms". Поняття "захворювання" / "disease" можна описати як 

порушення життєдіяльності організму через вплив різних факторів зовнішньої чи внутрішнього 

середовища, що призводить до появи симптомів / symptoms, а також реакцій організму, 

розвитку патологічних процесів, що вимагають діагностування і подальшого лікування. 

Основні захворювання, які лікує ортодонтія, пов’язані з неправильним положенням зубів, 

зокрема різні групи неправильного прикусу (classes of malocclusion), яка згадується 55874 рази 

у лінгвістичному корпусі. 

Ядерними конституентами цієї групи є терміни: overbite / овербайт (16725 згадок у 

"English Corpora", overjet / оверджет (5840 згадок), а також inclination / нахил (1383927). Хоча 

нахил зубів є основою вимірювання ступеню відхилення від норми і визначення проблем, 

пов’язаних з ортодонтією, для точнішого визначення частоти вживання терміну inclination 

вживаються  сполучення зі словами tooth teeth, molar, premolar, incisor, canine. 

2.3 Професійна ортодонтична діяльність 

В окрему ядерну групу "Професійна ортодонтична діяльність" / "Professional orthodontic 

service" виділена термінологія, яка передбачає наявність професійних якостей спеціаліста, 

набутих через його спеціальні знання, вміння, навички, а також якісне надання ортодонтичних 

послуг. У складі ядерної групи, що вивчається, виокремлюємо два найбільші макрополя: 

"Ортодонтичний анамнез" / "Orthodontic anamnesis" та "Діагностика прикусу" / "Occlusion 

diagmostics". Характерною рисою саме ортодонтичної термінології є наявність дуже великої 

кількості технік вимірювання, різноманітних кутів, які застосовуються для визначення 

відхилень від норми положення зубів та підготовки до лікування. До прикладу, однією з 

центральних класифікацій є Angle classification, яка визначає клас неправильного прикусу і 

завжди пов’язана з числами і цифрами, а також математичними одницями вимірювання, згідно 

проаналізованої монографії "Surgical Enhancement of Orthodontic Treatment".  

2.4. Засоби лікування 



 

 
61 

До "Засобів лікування" ("Treatment methods)", характерних саме для ортодонтичної 

галузі, насамперед, варто віднести відповідні інструменти: щипці /pliers, брекети / brackets та 

скоби / braces, а також перелік технік лікування, зокрема, різні види петель / loops, які створює 

ортодонт відповідно до індивідуальних особливостей прикусу пацієнта. На основі вибірки з 

професійних статей ортодонтичного спрямування американської асоціації ортодонтів Tweed 

виокремлюємо такі найуживаніші терміни: pliers, brackets, loops. Проаналізувавши частоту 

вживання цих термінів у лінгвістичному корпусі, маємо такі результати: pliers – 123389, brackets 

– 527374, braces – 288000, loops – 2426200. Звичайно, варто звернути увагу на те, що такі 

результати є відображенням загальної кількості вживання цих лексичних одиниць, які не 

завжди відповідають критеріям саме ортодонтичного терміну. З іншого боку, такі показники 

все ж свідчать про актуальність ортодонтії як галузі медицини, що швидко розвивається, а отже 

потребує дослідження її лексичного складу.  

Висновки. Термін "Ортодонтія" ("Orthodontics") становить основу ортодонтичного 

термінополя і складається з 4 ядерних груп:  анатомія органів порожнини рота, симптоми і 

захворювання, професійна ортодонтична діяльність та засоби лікування. У складі кожної з них 

– макрополя, які були визначені за аналізом частоти вживання цих слів у англомовному 

лінгвістичному корпусі. Ядерними одиницями макрополя "анатомія органів порожнини рота" є 

зуби (teeth) та органи порожнини рота (organs of the oral cavity); до "симптомів та захворювань" 

відносимо неправильний прикус (malocclusion) та його групи (Class I, Class II, Class III); 

"професійна ортодонтична діяльність" включає ортодоничний анамнез (orthodontic anamnesis) 

і діагностику неправильного прикусу; і до "засобів лікування" відносяться інструменти, 

здебільшого щипці (pliers), брекети (brackets) та пластинки (braces). Подальшими 

перспективами дослідження є визначення ролі ортодонтичного термінополя у медичному 

дискурсі, частоти його вживання в текстах медичного спрямування, а також виявлення 

взаємозв’язків, спільних рис і відмінностей ортодонтичної та стоматологічної термінології.  
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У статті розглянуто питання семантичного переосмислення лексичних одиниць як одного зі 

способів творення медичних термінів. Автори аналізують причини метафоризації, шляхи пристосування 
загальновживаних слів для виконання термінологічних функцій, а також ілюструють механізм переходу 

загальновживаних слів до розряду одиниць терміносистеми медицини.  

Аналіз способів метафоричного перенесення значення дозволяє реконструювати наївну картину 
світу, відображену в англійських метафоричних медичних термінах, утворених від загальновживаної 

лексики. Найпродуктивнішими групами мотивувальних ознак виявилися перенесення значення за 

подібністю форми (1280 термінів, 48,3 %), дії  та її результату (541 термін, 18,8 %), особливостей 

поведінки і стану людини (392 терміни, 13,6 %), речовин, продуктів харчування і їх структури (270 
термінів, 9,4 %). Переважання таких мотивувальних ознак можна пояснити фактом відображення наївної 

картини світу в метафоричній термінології: переосмисленню підлягають насамперед об’єкти і явища, 

розташовані найближче до людини. 
Групи мотивувальних ознак чітко діляться на такі категорії: предмет/речовина та її 

характеристики (форма, забарвлення, якість, функція, положення у просторі, звук), людина/ група людей 

(відчуття, модель поведінки, дія та її результат). Сукупність мотивувальних ознак метафоричного 

термінотворення відображає певний образ світу, в якому присутні необхідні складові – людина і 
природа, які мають певні риси і виконують певні функції, що відповідає основному об’єкту вивчення 

медичної науки – людському організму. Метафоричні терміни утворені не стільки на основі наукового 

освоєння дійсності, скільки на основі асоціацій, отриманих у процесі чуттєво-емпіричного пізнання 
світу, що підтверджується наведеними прикладами.  

Ключові слова: метафора, лексема, термін, термінологія, семантична деривація, мотивувальна 

ознака.  
 

The article considers the issues concerning semantic reinterpretation of lexical units as one of the 

methods of medical term formation. The authors analyze the underlying reasons for metaphorization, ways of 

adapting common lexis to perform terminological functions, and illustrate the mechanism for transferring words 
into the category of units of the medical terminology system.  

Analysis of strategies of metaphoric transfer of meaning enables reconstructing the naive picture of the 

world, which is mapped onto the English metaphoric medical terms and based on common lexis. The most 
productive groups of motivational features appeared to be associated with the transfer of meaning by the 

similarity of form (1280 terms, 48.3%), action and its result (541 terms, 18.8%), features of human behavior and 

condition (392 terms, 13.6%), substances, food and their structure (270 terms, 9.4%). The prevalence of such 
motivational features can be explained by the naive picture of the world, represented in metaphoric terminology, 

namely, the objects and phenomena closest to man are subject to reinterpretation.  

Groups of motivational characteristics are primarily divided into the following categories: 

object/substance and its features (shape, color, quality, function, position in space, sound), person/group of 
people (feeling, behavior, action and its result). The set of motivational features of metaphoric term formation 

reflects a particular image of the world where all necessary components of the human body are present, i.e., man 

and nature, which have specific features, perform certain functions, and correspond to the main object in medical 
science. Metaphoric terms are constructed not so much mediated by scientific development of reality but based 

on associations obtained in the process of sensory-empirical knowledge of the world, as evidenced by the above 

examples.  

Key words: metaphor, lexeme, term, terminology, semantic derivation, motivational feature. 

 

Вступ. Взаємодія термінологічного фонду наук із загальновживаною лексикою давно 

привертає увагу термінознавців (С. В. Гриньов, В. П. Даниленко, Р. І. Дудок, Т. Р. Кияк, 

С. В. Кійко, В. М. Лейчик, В. А. Татаринов та інші). Встановлено, що на початковому етапі 

формування термінології будь-якої галузі знання особливо важливим є переосмислення 

загальновживаної лексики, у результаті чого відбувається первинна наукова ідеалізація 

об’єктів, процесів, характеристик картини світу, засвідченої в побутовій свідомості (Кримець 

2010, с. 23-24). Утворені таким чином терміни здебільного позначають поняття, які стали 

конститутивними елементами наукової картини світу. Ще Н. Бор, підкреслюючи провідну роль 

загальновживаної лексики в процесі отримання і фіксації наукового знання, писав, що "будь-

який опис фізичних результатів базується, в кінцевому рахунку, на звичайній мові, 

пристосованій до того, щоб розбиратися в навколишньому світі і простежувати зв’язки між 

причинами і наслідками" (Бор, 1961, с. 139).  
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Проблеми семантичного переосмислення загальновживаної лексики в рамках медичної 

термінології детально розглянуті в працях Л. С. Рудінського (1997), Л. М. Алексєєвої (1998), 

О. О. Кожанової (2001), І. В. Мотченко (2001), С. Л. Мішланової (2002), М. І. Волович (2002), 

Г. А. Абрамової (2003), А.П. Дьяченко (2003), М. В. Токаревої (2003), С. В. Швецова (2005), 

О.Д. Маленової і О.В. Александрової (2020) та інших. Встановлено, що семантичні зсуви є 

одним з найефективніших механізмів створення термінологічних одиниць, необхідних для 

мовної фіксації реалій, процесів і понять у медицині. У процесі термінологізації і 

транстермінологізації мовного субстрату – лексичної одиниці певної мови, на основі якої 

утворено термін – значення терміна спеціалізується і обмежується (Лейчик, 1986, с. 89). 

Водночас питанням метафоризації загальновживаної лексики для медичних потреб 

присвячена незначна кількість досліджень (Озингин 2010; Семенчук, Товстико, 2015; 

Смирнова, 2020), що зумовлено як складністю об’єкта дослідження, так і відсутністю чітких 

критерії виокремлення метафоричних переносів на матеріалі медичної термінології. 

Дослідники орієнтуються, зазвичай, на процеси метафоризації у загальновживаній лексиці і 

розглядають такі категорії метафор у медичній термінології: 1) побутові метафори, в основі 

яких лежить порівняння з предметами побуту й оточенням людини; 2) концептуальні метафори, 

що відтворюють уявлення, наявні у свідомості людини; 3) географічні метафори на основі 

подібності із земним ландшафтом; 4) біоморфні метафори, в основі яких лежить схожість із 

живою природою; 5) метафори-соматизми, утворені на подібності станів людини або частин її 

тіла; 6) геоморфні метафори на основі порівняння з формою певного артефакта (Смирнова, 

2020, онлайн-ресурс). Встановлено, що терміни, утворені внаслідок метафоризації, перебувають 

на проміжній стадії становлення як члени терміносистем, тому їм притаманні ознаки 

експресивності, образності та наочності (Маленова, Александрова, 2020, с. 100), що зумовлює 

інтерес до вивчення семантичних процесів у цих термінологічних одиницях. 

Метою нашого дослідження є встановлення особливостей метафоричного 

переосмислення лексичних одиниць як одного зі способів творення медичних термінів. Об’єкт 

дослідження – загальновживані лексичні одиниці, у яких відбувся метафоричний зсув, що 

призвів до їх вживання в термінології медицини. Предмет дослідження – причини 

метафоризації, шляхи пристосування загальновживаних слів для виконання термінологічних 

функцій, а також механізми переходу загальновживаних слів до розряду одиниць 

терміносистеми медицини. Матеріалом дослідження слугувала суцільна вибірка обсягом 2878 

термінологічних одиниць, відібрана з академічного медичного словника "Dorland's Illustrated 

Medical Dictionary" (Dorland’s, 2019).  

Методи дослідження. Вивчення метафоричних зсувів лексем, які перейшли в розряд 

термінів, передбачає застосування загальнонаукових методів – аналізу, синтезу й узагальнення 

теоретичних засад взаємодії термінологічного фонду наук із загальновживаною лексикою, 

механізмів метафоричної номінації в спеціальних наукових і галузевих терміносистемах; 

наскрізного виписування – для виокремлення термінів, утворених шляхом метафоричного 

переосмислення загальновживаних лексичних одиниць; кількісного аналізу – для розкриття 

кількісного співвідношення окремих груп метафорично переосмислених слів за 

мотивувальними ознаками, а також для отримання їх повної кількісної характеристики 

розподілу у термінологічному словнику. Комплексне поєднання методів дослідження з огляду 

на поставлені завдання дало змогу проаналізувати фактичний матеріал з використанням таких 

лінгвістичних методів: дефініційного і дескриптивного аналізу – для інвентаризації 

метафорично переосмислених загальновживаних слів в англійській термінології медицини, 

компонентного аналізу – для розподілу досліджуваних одиниць на семантичні групи. 

Результати та обговорення. Під термінологічною метафоризацією ми розуміємо слідом 

за Л. М. Алексєєвою метафоричний процес у сфері термінотворчості, пов’язаний з 

вербалізацією наукового знання у вигляді його концептуалізації, що поєднує в собі одночасно 

порівняння і протиставлення (Алексеева, с. 162). Роль метафори у науковому пізнанні є досить 

вагомою, що зумовлено її гіпотетичною природою: за допомогою метафори дослідник може 

звернути увагу на глибинні якості досліджуваного об’єкта. Прикладом цього можуть слугувати 
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метафоричні терміни cleft lip і cleft palate "розщеплення піднебіння", які відображають вроджені 

дефекти, що виникають у одного з 1000 новонароджених і проявляються наскрізною щілиною 

губ і піднебіння. Аж до середини XX століття і в спеціальній англомовнійлітературі, і в 

лікарських промовах були повсюдно поширені терміни "заяча губа" і "вовча паща". Їх 

виникнення приписують паризькому лікарю Амбруазу Паре (XVI століття), який помітив, що, 

наприклад, у зайців губа розділена по краю на три частини. 

У процесі аналізу метафоризації як способу утворення медичних термінів в англійській 

мові виявлено низку способів перенесення значення. На відміну від попередних дослідників 

(Смирнова, 2020, онлайн-ресурс; Клочко, Ісаєва, 2020, с. 86-87) ми згрупували їх за 

мотивувальними ознаками, покладеними в основу асоціацій з предметами дійсності або 

абстрактними поняттями: 

1. Перенесення значення за подібністю форми (1280 термінів, 44,5 % вибірки): dental arch 

"зубна арка" – довжина і ширина лінії, в якій зуби людини входять в її верхню і нижню шелепи; 

pancake kidney (дослівно – оладкова нирка) "зрощена тазова нирка" – нирка дисковидної форми, 

що утворюється при злитті обох полюсів протилежних ниркових зачатків і нагадує за формою 

млинець; trench mouth "траншейний рот" – гостре патологічне ураження ясен з некрозом 

ясенного краю і деструкцією ясенних сосочків, що нагадує за формою траншею чи яму; 

abdominal brain "сонячне сплетіння" – вегетативна мережева структура, утворена безліччю 

з’єднаних один з одним нервів, кровоносних і лімфатичних судин, розташована на передній 

поверхні черевної частини аорти, що за формою нагадує сонце з промінням; bladder ears 

(дослівно – вуха сечового міхура) "дивертикула сечового міхура" – випинання стінки сечового 

міхура, що сполучається з його порожниною і нагадує за формою вуха; granny knot "бабусин 

вузол" – вузол в очній хірургії у вигляді двох напіввузлів, зав’язаних послідовно один над одним 

в один і той же бік, що нагадує вузол, яким жінки зав’язують хустини. 

У метафоризації значення за подібністю форми задіяні, насамперед, іменники лексико-

семантичної групи «Будівлі»: arch "арка", bridge "міст", floor "підлога", labyrinth "лабіринт", 

pyramid "піраміда", roof "дах", staircase "сходи", steeple "шпиль", tentorium "намет", tower 

"вежа", vestibule "тамбур", wall "стіна", window "вікно" тощо. Метафоричне переосмислення цих 

слів призвело до утворення медичних термінів arch bar "назубна металева шина", bridgework 

"мостоподібний протез", ethmoidal labyrinth "лабіринт гратчастої кістки", mouth floor "дно 

порожнини рота", nasal floor "носова перегородка", tentorium of cerebellum "тенторій мозочка", 

tower skull "акроцефалія; баштовий череп", tracheal wall "стінка трахеї", tracheal window 

"трахеальний доступ" тощо. Рідше представленні іменники на позначення побутових предметів 

– сuр "чашка", chessboard "шахівниця", mask "маска", mattress "матрац", needle "голка", pin 

"шпилька", sac "мішок", як-от: chessboard grafting "пересадка шкіри методом «шахової 

дошки»", lacrimal sac "слізний мішок", mask-like face "маскоподібне обличчя"; mattress suture 

"матрацний шов", post stamp grafting "пересадка шкіри методом «поштових марок»" тощо. 

2. Перенесення значення за схожістю з дією чи її результатом (541 термін, 18,8 % 

вибірки): hilar dance (дослівно – веселий танець) "патологічна пульсація коренів легень" – 

активна пульсація легеневих артерій, викликана посиленням току крові, при якій швидкі рухи 

артерій нагадують танець; doll's eye symptom "симптом лялькових очей" – відхилення ока в 

протилежному напрямку у відповідь на повороти голови, spring finger (дослівно – пружинний 

палець) "стенозуючий тендовагініт" – синдром, що характеризується ураженням фіброзного 

мішка із сухожиллями згиначів пальців кисті, при якому блокована фаланга різко, як пружина, 

розгинається; cross-fire treatment (дослівно – обробка перехресним вогнем) "глибинно-

сфокусоване опромінення" – різновид радіаційної терапії, при якій під час опромінення гинуть 

не тільки ракові клітини, а й пухлинні клітини біля них, а сама терапія відбувається за 

принципом ведення перехресного вогню; sucking wound "смоктальна рана" – відкритий 

пневмоторакс з наявністю повітря у плевральній порожнині внаслідок його проникнення через 

поранення грудної клітини або легень, яке супроводжується шумом, свистом і хлюпанням у 

рані; writing hand (дослівно – рука, що пише) "графоспазм" – скорочення м’язів кисті при 

паркінсонізмі, що нагадує форму кисті при написанні листа. Дії, які найчастіше обираються для 



 

 
66 

метафоричного перенесення, представлені дієсловами to jump "стрибати", to dive "пірнати", to 

wander "подорожувати, блукати", to waltz "вальсувати", to sleep "спати". Дієприслівники, 

утворені від цих дієслів, відображають фізичні здібності людини, виконувані неживими 

організмами, як-от: waltzed flap (дослівно – вальсуючий клапоть) "гусеничний клапоть" – вид 

реконструктивної пластики місцевими тканинами, wandering cells (дослівно – блукаючі 

клітини) "гістоцити" – клітини, здатні до амебоїдного руху, які виконують захисну функцію, 

захоплюючи і переварюючи різні сторонні частинки; diving goiter (дослівно – пірнальний зоб) 

"блукаючий зоб" – загрудинний рухомий зоб, який при підвищенні внутрішньогрудного тиску 

(кашель, проба Вальсальви) зміщується вгору. 

3. Перенесення значення за схожістю з особливостями поведінки чи зі станом людини 

(392 терміив, тобто 13,6 %): Cain complex "комплекс Каїна" – надмірне почуття провини, яке 

виникає в людини, що зрадила своєму постійному партнерові або партнерці, і пов’язане з 

оцінкою свого вчинку як такого, що вимагає спокути; Oedipus complex "Едіпів комплекс" – 

поняття психоаналітичної теорії, яке описує стосунки, потяги і почуття у хлопчиків у віці 3-6 

років, інтерес яких зосереджений переважно на матері і супроводжується агресивністю 

стосовно батька; narcissism "нарцисизм" – надмірна самозакоханість як розлад особистості, 

назва походить з грецького міфу про Нарциса, який закохався у власне відображення у воді 

ставка і потонув, милуючись собою; cynic spasm (дослівно – цинічний спазм) "сардонічна 

посмішка" – стійка гримаса, обумовлена судомним скороченням м’язів обличчя при правці.  

4. Перенесення значення за схожістю з речовинами, продуктами харчування чи їх 

структурою (270 термінів, тобто 9,4 %): word salad (дослівно – словесний салат) "мовна 

безладність" – патологія мовлення, зумовлена безладністю мислення, коли хворі втрачають 

здатність до аналізу, синтезу, елементарних узагальнень, осмислення і логічних висновків; cafe 

аu lait spots (дослівно – плями кольору кави з молоком) "шіперпігментовані плями" – поодинокі 

або множинні доброякісні, чітко окреслені, світло-коричневі плями, які іноді пов’язані з 

деякими спадковими захворюваннями; coffee-ground vomit "блювота кавовою гущею" – 

блювотні маси у вигляді кавової гущі, що містять непереварену кров, внаслідок чого вони 

набувають бурого забарвлення; cheesy pneumonia "казеозна пневмонія" – пневмонія, що 

характеризується наявністю в легеневій тканині запальної реакції, при якій туберкульозні 

горбки відкашлюються у вигляді сирної маси тощо.  

5. Перенесення значення за схожістю з характеристиками людей (164 терміни, тобто 5,7 

%): mother cyst "материнська кіста" – кіста ехінокока, з внутрішньої або зародкової вистилки 

якої розвиваються вторинні, дочірні кісти – daughter cysts; dengue fever (дослівно – лихоманка 

денді) – гостре вірусне захворювання у субтропічних і тропічних поясах, яке переносять комарі 

і характерним симптомом якого є хитка хода, що нагадує ходу англійського денді. 

6. Перенесення значення за подібністю звучання (63 терміни, тобто 2,1 %): tambour sound 

"барабанний шум" – звук закриття аортального клапана і клапана легеневого стовбура, коли 

вони гудуть подібно до барабана; bell-metal resonance (дослівно – дзвінковий металевий 

резонанс) "металевий перкуторний звук" – різновид перкуторного звуку, який нагадує звук при 

ударі по металу; cracked pot resonance (дослівно – звук тріснутого горщика) "ознака Масевена" 

– різновид перкуторного звуку, переривчастий брязкітний шум, що нагадує постукування по 

стінці глиняного горщика. 

7. Перенесення значення за забарвленням (43 терміни, тобто 1,5 %): port-wine mark 

"портвейнова мітка" – васкуляризований невус пурпурового кольору як у портвейна, 

розташований на голові або шиї; harlequin fetus (дослівно – арлекіновий плід) "синдром 

Арлекіна" – форма іхтіозиформної еритродермії, при якому тіло вкрите сірим потрісканим 

панциром, що нагадує костюм арлекіна. 

8. Перенесення значення за асоціаціями з відчуттями (38 термінів, 1,3 %): heartburn 

"печія" – загрудинний біль або відчуття печіння, пов’язані з регургітацією кислого шлункового 

соку в стравохід; frozen shoulder (дослівно – заморожене плече) "сліпучий капсуліт" – 

обмеження рухливості плечового суглоба при рухах між грудною кліткою і лопаткою, при 

якому виникає відчуття, ніби суглоб злипся; proud flash (дослівно – дике м’ясо) – надмірне 
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розростання грануляційної тканини на поверхні рани, що з’являється на рані внаслідок 

відсутності належного догляду. 

9. Перенесення значення за запахом (22 терміни, тобто 0,8 %): maple syrup disease 

(дослівно – хвороба кленового сиропу) "лейциноз" – вроджене порушення обміну амінокислот, 

накопичення метаболітів у крові і виділення їх із сечею, при цьому спостерігається характерний 

запах кленового сиропу. 

10. Перенесення значення за функцією (20 термінів, тобто 0,7 %): killer cells (дослівно – 

клітини-вбивці) "клітини-кілери " – клітини, основна мета яких виявляти і знищувати в 

організмі пухлинні клітини чи клітини, заражені вірусом; searcher (дослівно – шукач) "зонд" – 

різновид зондуючого приладу, що використовується для пошуку каменів у сечовому міхурі.  

11. Перенесення значення за якістю (11 термінів, тобто 0,8 %): wooly-hair nevus (дослівно 

– невус з кучерявим волоссям) "шерстистий невус" – вроджені вогнища росту спірально 

закрученого або густого, кучерявого волосся у волосистій частині голови; kinky hair disease 

(дослівно – хвороба викривленого волосся) "трихополідистрофія; хвороба Менкеса" – 

вроджений дефект метаболізму, що проявляється в слабо пігментованому, рідкому кучерявому 

волоссі, фізичному і розумовому відставанні, прогресуючому ураженні мозку. 

12. Перенесення значення за схожістю з місцем локалізації (6 термінів, тобто 0,2%): 

Achill reflex "ахілловий рефлекс" – скорочення литкового м’яза при різкому ударі по сухожиллю 

п’яткової кістки, за аналогією з давньогрецьким героєм Ахіллесом, в якого п’ята була єдиним 

уразливим місцем. 

13. Перенесення за кількома ознаками одразу, тобто змішані форми метефаричного 

перенесення (28 термінів, 9,7 %): skull cap (дослівно – шапка черепа) "склепіння черепа" – 

верхня опукла частина мозкового черепа, утворена низкоб лусок (лобовою, потиличною, 

скроневих кісток) і тім’яними кістками, що формою нагадує кришку або головний убір; 

метафоричне перенесення значення здійснюється як за формою, так і за функцією предмета – 

шапка черепа «закриває» мозок; urea frost (дослівно – сечовий іній) "уремія" – дрібні пластівці 

сечовини на шкірі у пацієнтів, які за структурою нагадують іній; у цьому прикладі подібність з 

інеєм за структурою доповнюється схожістю за кольором; fire measles (дослівно – пожежний 

кір) "коровá краснуха" – гостра вірусна інфекція, одним із симптомів якої є опуклий червоний 

висип вогненного кольору; додатковою підставою цього перенесення значення є подібність за 

температурою, оскільки висока температура на початкових стадіях захворювання асоціюється 

з температурою полум’я. 

Продуктивність використання мотивувальних ознак метафоризації в англійських 

асоціативних термінах підмови медицини зображена на рисунку 1 (див. рис. 1).  

 
Рисунок 1. Продуктивність використання мотивувальних ознак метафоризації в англійській 

термінології підмови медицини  
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Як видно з рис. 1, групи мотивувальних ознак чітко діляться на такі категорії: 

предмет/речовина та її характеристики (форма, забарвлення, якість, функція, положення у 

просторі, звук), людина/ група людей (відчуття, модель поведінки, дія та її результат). Таким 

чином, сукупність мотивувальних ознак метафоричного терміноутворення відображає певний 

образ світу, в якому присутні необхідні складові – людина і природа, які мають певні риси і 

виконують певні функції, що відповідає основному об’єкту вивчення медичної науки – 

людському організму. Метафоричні терміни утворені не стільки на основі наукового освоєння 

дійсності, скільки на основі асоціацій, отриманих у процесі чуттєво-емпіричного пізнання світу, 

що підтверджується наведеними прикладами.  

Висновки. Аналіз способів перенесення значення, результатом якого є розглянуті 

метафори, дозволяє реконструювати наївну картину світу, відображену в англійських 

метафоричних медичних термінах, утворених від загальновживаної лексики. 

Найпродуктивнішими групами мотивувальних ознак виявилися перенесення значення за 

подібністю форми (1280 термінів, 48,3 %), дії  та її результату (541 термін, 18,8 %), 

особливостей поведінки і стану людини (392 терміни, 13,6 %), речовин, продуктів харчування і 

їх структури (270 термінів, 9,4 %). Переважання таких мотивувальних ознак можна пояснити 

фактом відображення наївної картини світу в метафоричній термінології: переосмисленню 

підлягають насамперед об’єкти і явища, розташовані найближче до людини. Лексика фізичного 

світу в процесі метафоризації майже повністю переходить до сфери психічних і соціальних 

явищ за рахунок того, що емоції, мисленнєва діяльність, елементи духовного життя, соціальних 

явищ прирівнюються до фізичних характеристик матеріальних об’єктів. Цей висновок 

підтверджує висловлені раніше припущення про те, що одне з основних призначень метафори 

– слугувати позначенням психічних і соціальних сутностей (Кійко, 2014, с. 212). Об’єкт 

медицини – людина – вивчається за аналогією з враженнями, отриманими в процесі пізнання 

дійсності, тобто когнітивний процес відштовхується від відображення навколишнього світу у 

свідомості людини. 
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The article aims to answer the question: is there any correlation between the temporality and the genre 
affiliation of media texts? And, if it is a case: how does it manifest itself in the structure of media texts? The 

research is carried out on the material of modern frequency genres selected from German and Ukrainian 

newspapers. In the study we use the Сhi-Square-Test and the coefficient of Chuprov. The analysis revealed a 
correlation between the temporality and the genre affiliation in both media cultures. In news genres the past 

tense dominates, the present tense is less used and occasionally the forms of the future tense occur. In media 

text-interviews, on the contrary, the present tense dominates, the past and future tense forms are less represented. 
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In the analytical genre the present tense dominates, followed by verb forms in past and future tenses. In the 

structure of German and Ukrainian news genres the following algorithm can be traced: in the lead – present 
(frequently), past (less frequently) tenses, in the body – past, present, and future tenses, in the final part – past, 

present, and future tenses. The interview-texts are characterized by the following sequence of tense use: in the 

lead – present and past tenses, in the body – present and past tenses, in the final part – present, past, and future 
tenses. For the analytical genre, the following algorithm is inherent: in the lead – present and past tenses, in the 

body – present, past, and future tenses. According to the statistical calculations, statistically significant results 

were obtained for the past tense in the German news items, for the present tense – in the German text-interviews, 

and for the future tense – in the Ukrainian text-interviews. 
Key words: temporality, media genre, German language, Ukrainian language. 

 

У статті ставиться за мету відповісти на запитання, чи існує кореляція між вираженням 
темпоральності і жанровою приналежністю тексту, і, якщо вона існує, то як це проявляється в структурі 

тексту. Дослідження проводиться на матеріалі сучасних частотних жанрів, відібраних з німецькомовних 

і україномовних медіавидань. Для об’єктивності отриманих результатів у дослідженні використано такі 

статистичні прийоми як хі-квадрат і коефіцієнт взаємної спряженості Чупрова. Аналіз матеріалу виявив 
кореляцію вираження темпоральності в певних жанрах обох медіакультур. В інформаційних жанрах 

домінує минулий час, менш уживаним є теперішній і зрідка вживають форми майбутнього часу. В 

медійних текстах-інтерв’ю, навпаки, домінує теперішній час, менше представлені минулий та майбутній 
часові форми. В аналітичному жанрі переважає теперішній, далі йдуть за спадом минулий та майбутній 

часові форми. В структурі інформаційних жанрів обох лігвокультур простежується такий темпоральний 

алгоритм: лід – теперішній (часто), минулий (рідше) часи, основна частина – минулий, теперішній, 
майбутній, кінцівка – минулий, теперішній, майбутній. Для текстів-інтерв’ю характерний така 

послідовність: лід – теперішній і минулий часи, основна частина – теперішній і минулий, кінцівка – 

теперішній, минулий та майбутній часи. Для аналітичного жанру притаманний такий часовий алгоритм: 

лід – теперішній і минулий часи, основна частина – теперішній, минулий та майбутній часові форми. 
Згідно зі статистичними обчисленнями, сигніфікативні результати отримано для минулого часу в 

німецькій замітці, для теперішнього часу – у німецького тексту-інтерв’ю, а для майбутнього часу – в 

українському тексті-інтерв’ю. 
Ключові слова: темпоральність, медіажанр, німецька мова, українська мова.  

  

Вступ. Під темпоральністю в лінгвістиці зазвичай розуміють сукупність експліцитних і 

імпліцитних способів часової референції у тексті. Вона може виражатися у мові по-різному, що 

залежить від типу мови: флективна, ізолююча, інкорпоративна, полісинтетична. У флективних 

мовах – німецькій й українській – послуговуються насамперед граматичною категорією часу. 

При цьому в німецькій мові виокремлюють шість часових форм дійсного способу: Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II, а в українській – три: минулий, теперішній, 

майбутній (Duden, 2016; Kiyko & Kudrjawzewa, 2018, c. 40-57; Бондар, 1996).  

Попри різновекторні дослідження темпоральності у функціональній граматиці та 

стилістиці висвітлення цієї категорії не видається повним з огляду на жанрове різноманіття 

текстів. Найбільша увага прикута, насамперед, встановленню особливостей функціонування 

мовних одиниць на позначення часу в текстах художнього дискурсу (Теория, 1990). 

Темпоральна структура текстів інших комунікативних царин, зокрема медійного дискурсу з 

контрастивної перспективи є ще недостатньо дослідженою і тому видається вельми 

актуальною. Окремі загальні риси темпоральної організації українських і німецьких 

медіатекстів висвітлено в працях М. Маршал (1995), О.І. Бондаря (1996), М. Геніг (2000), 

І.О. Талаш (2012), Ю.Є. Кійка (2017, 2018, 2019). 

Мета статті – встановити закономірності вираження темпоральності в німецьких 

медіажанрах (замітка, інформаційна стаття, інтервʼю, коментар) і зіставити отримані дані з 

відповідними українськими медіатекстами для виявлення можливих універсалій.  

Матеріалом студії слугують частотні паралельні тексти зовнішньополітичної тематики в 

сучасних німецьких і українських медіавиданнях. Тексти зібрано протягом 2002–2022 років з 

провідних німецько- й україномовних видань: Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel, Die Welt, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, taz, День, Голос України.  
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Методи дослідження. При аналізі медіатексту як результату комунікативної діяльності 

журналістів у мас-медійному зовнішньополітичному дискурсі враховується різноаспектність 

обʼєкта дослідження. Через це в роботі використано комплексний підхід, коли максимально 

раціонально поєднуються взаємодоповнювальні дослідницькі напрями. В основу зіставного 

аналізу покладені багаторівневі моделі холістичного текстового опису. Дослідження проходить 

у декілька етапів, які полягають в укладанні корпусу текстів, кількісному й якісному аналізах. 

Для обʼєктивного висвітлення отриманих результатів контрастивного дослідження у роботі 

використано певні статистичні прийоми, зокрема, критерій хі-квадрат і коефіцієнт взаємної 

спряженості Чупрова (Kiyko, 2020, c. 78–79). Для статистичного аналізу взято по 100 текстів 

кожного жанру, відібраних методом суцільної вибірки в одному часовому зрізі.  

Результати та обговорення. У результаті аналізу матеріалу, як видно з даних таблиці 1, 

у німецьких і українських медіажанрах домінують форми теперішнього і минулого часів. 

Форми майбутнього часу для них не характерні, хоча, як показує зіставний аналіз, в українській 

медіапрактиці їх частіше використовують (5–15 %), ніж у німецькій (1–3 %). Причини такої 

розбіжності, на нашу думку, лежать, насамперед, в екстралінгвальній площині.  

    Таблиця 1 

Темпоральність у різних медіажанрах 

Мова Медіажанр Минулий час (%) Теперішній час (%) Майбутній час (%) 

Нім. 

Замітка 64 35 1 

Інформаційна стаття 67 32 1 

Інтервʼю 23 74 3 

Коментар 33 64 3 

Укр. 

Замітка 71 18 11 

Інформаційна стаття 66 29 5 

Інтервʼю 18 67 15 

Порівняємо спочатку вираження темпоральності в німецьких медіажанрах. Подібний 

темпоральний розподіл спостерігається між жанрами замітка й інформаційна стаття. У них 

домінують форми минулого часу (64 % і 67 %), далі слідують теперішній час (35 % і 33 %) і 

майбутній час (по 1 %). Такий схожий розподіл часових форм можна пояснити тим, що 

інформаційні медіатексти повідомляють про факти, що вже відбулися. Наявність форми презенс 

зумовлена його темпоральною багатофункціональністю і прагненням журналістів оживити 

виклад матеріалу. Крім того, подібність цілком закономірна з огляду на фрактальність цих двох 

варіантів інформаційного жанру, оскільки інформаційна стаття є розгортанням інформаційної 

структури замітки, де повторюються її темпоральні ознаки (Kiyko, 2020, c. 89). 

На відміну від заміток і інформаційних статей, темпоральний розподіл у німецькому 

тексті-інтерв’ю виглядає дещо по-іншому (див. рис. 1). Тут найчастіше використовують 

теперішній час (74 %), далі йде минулий (23 %) і найрідше трапляється майбутній час (3 %). 

Встановлена закономірність обумовлена діалогічністю цього жанру, адже бесіда між 

журналістом і респондентом ведеться переважно про актуальні явища, події сьогодення, де 

зазвичай послуговуються багатофункціональним презенсом. Наявність форм минулого часу 

спричинена незначними екскурсами в минуле, що зумовлено тематично. Форми майбутнього 

часу використовують переважно в пасажах про перспективи розвитку події, плани на майбутнє, 

прогноз тощо.    
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Рис. 1. Темпоральність у німецьких і українських медіажанрах 

  

Для аналітичного жанру – коментарю – в німецькому зовнішньополітичному дискурсі 

характерне використання форм теперішнього часу (64 %). На другому місці за вживанням – 

форми минулого (33 %) та майбутнього часів (3 %). Така закономірність, на нашу думку, 

пояснюється тим, що головний аргументативний виклад матеріалу ведуть переважно в 

теперішньому часі. Наявність дієслівних форм минулого часу зумовлена ввідною референцією 

на певну подію, що стала приводом для написання коментаря. Незначна частка дієслівних форм 

майбутнього часу спричинена фінальною частиною коментаря, де автори вдаються часом до 

прогнозів на майбутній перебіг подій.   

В українських медіажанрах простежуємо подібний темпоральний розподіл, як й в 

німецькому корпусі (див. рис. 1). Так, в базових інформаційних медіажанрах переважає 

минулий час (71 % і 66 %), далі за частотою вживання йдуть теперішній час (18 % і 29 %) і 

найменше трапляється майбутній час (11 % і 5 %). Помітна тенденція до зменшення 
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використання форм майбутнього часу і збільшення теперішнього. Це, очевидно, спричинено 

тим, що серед українських заміток значна частина належить до редакційних, а не агентурних 

текстів. В інформаційних же статтях основна увага сфокусована на актуальних подіях, тому тут 

зростає частка форм теперішнього часу.  

Подібно до німецького корпусу, в українському спостерігаються відмінності вживання 

часових форм між інформаційними жанрами (замітка, інформаційна стаття) і інформаційно-

аналітичним жанром (інтерв’ю). Так, в українському тексті-інтервʼю переважає теперішній час 

(67 %). Далі за частотою вживання йдуть минулий (18 %) і майбутній (15 %) часи. При цьому 

впадає в око значне застосування дієслівних форм майбутнього часу. На нашу думку, це 

спричинено екстралінгвальними факторами, а саме: прагненням журналістів розпитати в 

респондентів про подальший перебіг ситуації. 

Отже, між зіставленими медіажанрами в німецькій і українській мовах добре 

окреслюється подібна закономірність застосування часової референції.  

Для перевірки наших висновків скористаємося статистичними прийомами. Як показали 

отримані результати, для німецької замітки статистично сигніфікативні результати отримано 

для минулого часу (χ2 = 4,34 при К = 0,17). У німецьких інтерв’ю такі значущі показники 

зафіксовано для теперішнього часу (χ2 = 14,19 при К = 0,31). Для українського інтерв’ю 

статистично значущі результати отримано лише для форм майбутнього часу (χ2 = 5,99 при 

К = 0,20), на що ми звернули увагу раніше. 

Оскільки в німецькій мові палітра часових форм ширша за українську, то спробуємо 

встановити закономірність вживання усіх часових форм дієслова в замітках, інформаційних 

статтях, кореспонденціях, інтервʼю та коментарях. У результаті статистичного аналізу 

вживання часових форм дієслова в різних жанрах отримано дані, які підтверджують 

припущення, що для медійних жанрів характерні особливості вживання певних часових форм 

(див. табл.2). 

Таблиця 2 

Статистичні дані про вживання часових форм у німецьких медіажанрах (верхній 

показник – хі-квадрат, нижній – коефіцієнт взаємної спряженості К) 

Медіажанр 
Präsens Präteritum Perfekt Plusquam-perfekt Futur I 

Ind. Konj. Ind. Konj. Ind. Konj. Ind. Ind. 

замітка — — 
5,04 

0,06 
— 

7,31 

0,07 

89,23 

0,23 
— — 

інформаційна стаття — 
19,44 

0,11 

77,7 

0,22 
— — 

13,36 

0,09 

44,3 

0,17 
—— 

кореспонденція — 
13,95 

0,09 
— — — — — — 

інтервʼю 
42,5 

0,16 
— — 

4,20 

0,05 

6,28 

0,06 
— — 

12,15 

0,09 

Для німецької замітки статистично значущі показники встановлено для претерита 

(χ2 = 5,04 при К = 0,06) і перфекта дійсного способу (χ2 = 7,31 при К = 0,07), а також перфекта 

умовного способу (χ2 = 89,23 при К = 0,23). Перфект дійсного способу, як вже зазначалося, 

задіяний переважно в першому речення повідомлення, де акцентується увага на 

інформаційному ядрі. Подальші речення здебільшого виражаються формою претерит.  

Часте вживання форм перфекта умовного способу зумовлено тим, що автори через 

принцип мовної економії вдаються до безсполучникової передачі чужої мови. Наприклад: 

„Iraks Ministerpräsident Nuri el Maliki habe den iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad 

telefonisch um die Teilnahme Irans an der Konferenz der Irak-Anrainerstaaten gebeten.“ (BZ, 

30.04.07) 

В інформаційній статті статистично значущі результати отримано з такими формами, як 

претерит дійсного способу (χ2 = 77,68 при К = 0,22) і плюсквамперфект дійсного способу 

(χ2 = 44,33 при К = 0,17). Ними автори часто вдаються до опису минулих подій. Наприклад: „In 
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der vergangenen Woche gab es fast täglich Hinweise darauf, dass <...>“ (BZ, 29.01.22) „Vor dem 

jüngsten Test hatte das Land am Donnerstag nach eigenen Angaben zwei „taktische Boden-Boden-

Lenkraketen“ <...> abgefeuert“. (SZ, 30.01.2022) 

У німецькій інформаційній статті зафіксовано статистично значущі результати для 

презенса (χ2 = 19,44 при К = 0,11) і перфекта (χ2 = 13,36 при К = 0,06) умовного способу. Ці 

граматичні форми використовують при передачі чужої мови. Якщо першою формою 

підкреслюють одночасність дії, то другою – її передчасність. Наприклад: „Rice bezeichnete die 

Konferenz als "historisches Ereignis", das aber nur der Anfang einer Entwicklung sei. Die US-

Botschaft in Bagdad teilte mit, dass bei einem Raketenangriff <...> vier Mitarbeiter der Botschaft ums 

Leben gekommen seien.“ (BZ, 04.05.07) 

У першому випадку йдеться про одночасність дій в головному і підрядному реченнях: 

тут непрямо наводяться слова К. Райс щодо значення конференції і через умовний спосіб у 

підрядному реченні зазначається, що це тільки початок процесу відновлення Іраку. У другому 

реченні подія підрядного (загибель чотирьох працівників посольства) передує дії головного 

(повідомлення посольства). 

На відміну від двох попередніх інформаційних медіажанрів, у кореспонденції як 

найбільшому новинному жанрі помітні певні особливості темпоральної референції. Тут 

отримано статистично значущі показники для презенса умовного способу (χ2 = 13,95 при 

К = 0,09). Цією часовою формою автори прагнуть при передачі чужої мови відмежуватися від 

змісту повідомлення. Наприклад: Beleidigt ist Brown trotzdem: Er könne nicht verstehen, warum 

<...>. (BZ, 10.07.07) 

Для інтерв’ю статистичні значущі результати встановлено для таких часових форм, як 

презенс (χ2 = 42,48 при К = 0,16), футур І (χ2 = 12,15 при К = 0,09) і перфект дійсного способу 

(χ2 = 6,28, К = 0,06), а також претерит умовного способу (χ2 = 4,20, К = 0,95). У цьому жанрі, як 

і слід було очікувати, домінуючими формами виявилися презенс, перфект і футур І дійсного 

способу. Саме ці дієслівні форми характерні для побудови питань і відповідей. Серед форм 

умовного способу тут можна виокремити претерит, який вживають переважно як ввічливу 

форму запитання і припущення. Наприклад: «Könnte die saudische Initiative zur Grundlage eines 

umfassenden Friedensprozess werden? - Im Kern zeigt dieser Plan, was Basis für eine solche 

umfassende Lösung sein könnte.» (BZ, 28.03.07) 

В аналітичному медіажанрі – коментарі – не зафіксовано статистично значущих 

показників. Це може свідчити про те, що зазначений жанр не такий стандартизований як решта 

видів текстів і для нього не притаманні певні особливості вживання дієслівних часових форм. 

Отже, отримані статистичні показники підтвердили наші спостереження щодо 

закономірності вираження темпоральності в різних медіажанрах. 

Висновки. У німецьких і українських медіажанрах виявлена подібна закономірність 

вираження темпоральності. В інформаційному жанрі домінує минулий час (замітка: нім. – 54 % 

/ укр. – 71 %; інформаційна стаття: нім. – 67 % / укр. – 66 %), менш уживаним є теперішній 

(замітка: нім. – 35 % / укр. – 18 %; інформаційна стаття: нім. – 32 % / укр. – 29 %) і зрідка 

вживаними є форми майбутнього часу (замітка: нім. – 1 % / укр. – 11 %; інформаційна стаття: 

нім. – 1 % / укр. – 5 %). В медійних текстах-інтерв’ю, навпаки, домінує теперішній час (нім. – 

74 % / укр. – 67 %), менше представлені минулий (нім. – 23 % / укр. – 18 %) та майбутній (нім. 

– 3 % / укр. – 15 %) часи. У німецькому аналітичному жанрі коментар переважає теперішній 

(64 %), далі слідують минулий (33 %) та майбутній (3 %) часи. 

Для інформаційних жанрів обох лігвокультур встановлено такий темпоральний 

розподіл: лід (зачин) – теперішній, минулий часи (за спадом), основна частина – минулий, 

теперішній та майбутній, фінальна частина – минулий, теперішній та майбутній часи. Для 

текстів-інтерв’ю: лід – теперішній та минулий, основна частина – теперішній та минулий, 

фінальна частина – теперішній, минулий та майбутній часи. Для аналітичного жанру 

(коментар): лід – теперішній та минулий часи, основна частина – теперішній, минулий та 

майбутній часи.  
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Згідно зі статистичними обчисленнями, в німецькій замітці  сигніфікативні результати 

виявлено для минулого часу, що вказує на спрямованість цього жанру на опис подій в 

минулому. Цікавими виявилися результати для текстів-інтерв’ю. Так, якщо у німецького 

тексту-інтерв’ю такі результати виявлено для теперішнього часу, то в українського тексту-

інтерв’ю – для майбутнього часу. Виявлена відмінність зумовлена насамперед тим, що в 

українській медіапрактиці досить часто в цьому жанрі вдаються до розлогих прогнозів щодо 

майбутнього перебігу подій. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження вважаємо розширення переліку 

медійних жанрів для аналізу і подальшого зіставлення в різних лінгвокультурах, що сприятиме 

створенню темпоральної типології жанрів.    
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The article is devoted to establishing grammatical and semantic features of modern German-language 

songs. The study was based on the contemporary German-language songs produced within the last five years. 

A modern German-language song, as a dominant genre in a popular music culture, is considered not 

only an art form, but also an indicator of the current state of language and society. The German language songs 

of 2017-2021 have the following characteristics: reduction of word forms in verbs and articles, omission of one 
of the main parts of the sentence, frequent use of interrogative sentences, as well as imperative and conditional 

grammatical ways of the verb. These features are due to both the influence of the colloquial version of the 

modern German language, and the rhythmic and melodic properties of this genre. The present and past tense 
forms of the verb are used in the modern German language songs. Among the 14 types of complex sentences, 

11 were recorded, of which the most common was object clause. Verbs and nouns dominated in the partial 

linguistic aspects. Exclamations and appeals were used in most lyrics for greater emotionality. In the lexical and 

semantic aspect, the modern German language songs can be characterized by the presence of borrowings from 
the English language, abbreviations, names of places, onyms of the world famous clothing brands, cars, 

beverages and social networks. The semantic aspect is dominated by the themes of "life" and "love". 

Key words: genre song, German language, grammatical characteristics, semantic characteristics. 
 

Стаття присвячена встановленню особливостей сучасних німецькомовних пісень у 

граматичному та семантичному аспектах. Матеріалом дослідження слугували сучасні німецькомовні 
пісні за останні п’ять років. 

Сучасна німецькомовна пісня, як домінуючий жанр у популярній музичній культурі, вважається 

не лише видом мистецтва, а й індикатором актуального стану мови і суспільства. Для німецькомовної 

пісні 201–2021 років притаманні такі характеристики: редукція словоформ у дієслів і артиклів, опущення 

одного з головних членів речення, часте вживання питальних речень, наказового й умовного 

граматичних способів дієслова. Зазначені особливості зумовлені, на нашу думку, як впливом розмовного 
варіанту сучасної німецької мови, так й ритмомелодійними властивостями цього жанру. У сучасній 

німецькомовні пісні активно послуговуються теперішнім та минулими часовими формами дієслова. 

Серед 14 типів складнопідрядних речень зафіксовано 11, з яких найчастіше трапляється підрядні 

додаткові. У частиномовному аспекті домінують дієслово й іменник. Задля більшої емоційності в 
більшості текстів пісень вживають вигуки та звертання. У лексико-семантичному аспекті сучасна 

німецькомовна пісня характеризується наявністю запозичень з англійської мови, абревіатур, топонімів, 

онімів відомих світових брендів одягу, машин, напоїв та соціальних мереж. У семантичному аспекті 
домінують теми «життя» та «любов». 
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Вступ. Під піснею традиційно розуміють «словесно-музичний твір, призначений для 

співу» (Гром’як, Ковалів, Теремко, 2007, с. 535). До основних текстових ознак цього жанру 

відносять строфічну будову, повторюваність віршів строфи, розмежування заспіву та приспіву, 

а також виразну ритмізацію. Через це для пісень притаманні синтаксичний паралелізм і 

переважно прості синтаксичні конструкції. Ця музична форма домінує наразі у музичному 

дискурсі. Адже, як справедливо зазначають Р.В. Весельська та О.В. Дзикович (2019, c. 60–61), 

жанр пісня вважається унікальним за масовістю та соціальним значенням, може мати доволі 

широке коло адресатів і набути значної популярності. Як вид мистецтва пісня віддзеркалює 

мову на певному історичному етапі її розвитку й надає інформацію не тільки про саму мову як 

засіб комунікації, а й про культурні цінності народу на певний час. 

Жанру пісня притаманні певні особливості. Як зазначає Л.О. Юрченко (2019, с. 32), 

«пісенний наратив – це своєрідна єдність мовних та музичних компонентів, які 

характеризуються специфічними синтаксичними, лексичними та граматичними особливостями 

і об’єднані однією темою та метою». 

Семантичні властивості цього жанру досліджували на матеріалі різних мов. Так, 

французькі й українські колискові пісні порівнювали В.І. Мельник та Н.С. Яченко (2012). 

Н.В. Сорока (2015) в своїй розвідці спробувала проаналізувати граматичний та семантичний 

аспект французьких текстів на прикладі творчості співака Stromae. Вивченням англійського 

пісенного матеріалу займався Ю.Є. Плотницький (2005), який визначив функції текстів пісень 

серед інших текстів зазначеної лінгвокультури, встановив специфіку їхнього сприйняття, 

включаючи фактор мелодійного та вербального зв’язків.  

Сучасний німецькомовний пісенний матеріал був у фокусі уваги небагатьох дослідників. 

Так, Н.В. Шапочка (2018) у своїй дисертації з’ясувала когнітивно-комунікативну організацію 

текстів народної німецької пісні як особливого типу творів фольклорної спадщини. О.С. 

Конопатенко (2019) визначила структурно-семантичні особливості молодіжної сленгової 

лексики в сучасних німецькомовних творах та підкреслила її вплив на молодь. Р.В. Весельська 

і О.В. Дзикович (2019) встановили у пісенних текстах явище відхилення від мовної норми. З 

огляду на це та на швидкі лінгвокультурні зміни вважаємо актуальним комплексне дослідження 

сучасної німецькомовної пісні на матеріалі пісень за останні роки. 

Об’єктом нашої студії є сучасний німецькомовний пісенний текст. Предмет дослідження 

– граматичні і семантичні характеристики сучасної німецькомовної пісні. Мета дослідження 

полягає у встановленні граматичнихі семантичних особливостей сучасної німецькомовної пісні.  

Матеріалом дослідження слугували німецькомовні пісні з офіційних музичних 

платформ «Offizielle Deutsche Charts» (https://www.offiziellecharts.de/) та «POPKULTUR.DE» 

(https://popkultur.de/). З них відібрано 100 текстів пісень за період 2017-2021 рр. Релевантним 

критерієм при відборі текстів пісень була їх популярність.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети задіяно комплекс загальних та 

спеціальних лінгвістичних методів, а саме: спостереження, описовий метод, контент-аналіз, 

метод індукції і дедукції, метод суцільної вибірки матеріалу дослідження з онлайн-ресурсів, 

лексико-семантичний, контекстуальний, стилістичний та граматичний аналізи пісенного тексту 

для встановлення його властивостей. 

Результати та обговорення. У ході аналізу отриманої вибірки зафіксовано низку 

граматичних явищ, які притаманні сучасній німецькомовній пісні.  

Найчастіше у вибірці трапляється редукція (96 % текстів). Це можуть бути як скорочені 

форми дієслів, наприклад, hör' den Regen ganze Nacht (Pashanim - Sommergewitter), ich glaub', 

ohne dich komm' ich nicht klar (Kazimir 1441 х BADMóMZJAY – Ohne dich), Hör auf zu wein'n, 

bitte hör auf zu schrei'n (Jamule – Liege wieder wach), Doch du hörst nicht auf, und mein Herz, hau' 

drauf (Lune – Du bist der Fehler), так й артиклів, наприклад, Irgendwann will ich ‘ne Zeit für mich 

nehmen (Max Giesinger), Ja, ich weiß, dass die letzte Zeit zwischen uns immer nur ‘n Auf und Ab war 
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hier ‘n Song für dich (Montez – Auf und Ab), Du weißt doch, ich bin savage, mich zu kriegen, war 'ne 

Challenge (Jeje, Loredana – Kein Wort) та займенників, наприклад, Sommergewitter in mei'm Block 

(Pashanim – Sommergewitter). За нормами сучасної німецької мови дієслова у першій особі 

однини отримують закінчення -е, а інфінітив дієслова – -еn. У наведених прикладах замість 

повних форм eine, einen, meinem використані форми ‘ne, ‘n, mein’m. 

Досить поширеним явищем у досліджуваному корпусі є опущення одного з головних 

членів речення (48,5 %), як-от: Hast den Weckruf verpasst, Stolperst in diesen Tag, ein richtiger 

Körper am falschen Platz (EULE – Stehaufmädchen), Aha, hab' schon verstanden (LEA - Leiser), Ich 

bin ein Junge aus dem Viertel, du ein Mädchen aus der Stadt (Olexesh, Edin - Magisch). У першому 

і другому випадках відсутній підмет, у третьому – присудок. У контексті пісні їх можна 

відновити. Така тенденція «мовної економії» у пісенних композиціях застосовується, 

переважно, для дотримання темпу та ритму. 

За своєю комунікативною функцією серед речень у досліджуваному корпусі досить 

часто трапляються питальні речення. Вони виявлені у 54% пісенних текстів, як-от: Verdammt, 

was ist mit uns passiert? Sind wir wirklich zu Ende? (Samra, Elif – Zu Ende), Würd' ich sagen, wir 

sind sowas 'n Paar, oder nicht? (Kayef – Ich würd' lügen). Використання подібного типу речень 

покликано насамперед для створення більшої емотивності та діалогічності тексту пісні. 

Аналіз cинтаксису досліджуваних текстів пісень показав, що у 57,6% текстів зафіксовано 

вживання наказового способу, умовний спосіб – в 36,4% (Konjunktiv I (12,1%) und II (24,3%)). 

Наказовий спосіб вживається традиційно для вираження наказу, заклику, прохання або ж 

дозволу слухачеві (Kijko & Kudrjawzewa, 2018, с.52). До прикладу, Baby, sei dir sicher, dass ich 

dich nicht vermiss, Machten uns auf diese Reise, doch wir kamen nie ans Ziel(Anstandslos, 

Durchgeknallt, Jasmiina - Egal), Schick mir mein Herz mit der Post (Knappe – Herz mit der Post), 

Komm' wir sieben unsere Erinnerung, Lass' uns noch was bleiben (Clueso - Erinnerungen). Умовний 

спосіб позначає ірреальні, бажані, неперевірені, сумнівні, опосередковано повідомлені факти. 

Konjunktiv I виражає здійсненне прохання, наказ, бажання, можливість тощо, а Konjunktiv ІІ, в 

свою чергу, виступає для вираження ірреальності, непевного твердження, нездійсненного 

бажання. Наведемо кілька прикладів: Ja, ich wär da für dich, auch wenn dich alle hassen (Capital 

Bra, Samra, Lea – 110), Und ich wünschte, du wärst mir egal (Celine – Tränen aus Kajal), Er hätt' nie 

gedacht, dass man so lieben kann (Sarah Connor – Vincent), Es fühlt sich an, als wär' dieser Ort wie 

für uns beide bestimmt (Leon Machere – Copacabana), Man sagt, er sei dumm (Julis Engelmann – 

Stille Poeten), Baby, sei dir sicher, dass ich dich nicht vermiss (Anstandlos, Durchgeknallt, Jasmiina 

– Egal). 

У проаналізованому корпусі зафіксовано домінування вживання дієслівних форм 

теперішнього часу Präsens (у всіх піснях), як-от: Ich bin nicht nüchtern, nüchtern bin ich nicht 

einmal (Kasimir 1441, Badmomzjay – Ohne dich), Sorry sagen kostet Überwindung (Jamule – Lieg 

wieder wach), Also denk‘ ich in Momenten (Wincent Weiss, Johannes Oerding – Die guten Zeiten). 

Варто зазначити, що у 42,4% випадків використовується теперішній час зі значенням 

футуральності, на що вказують лексичні маркери dann, irgendwann, nie, in der Nacht. Наприклад, 

doch dann geht’s wieder los (Jeremias – Sommer), Oder wir stehen irgendwann vor 'm Altar (Pietro 

Lombardi – Bella Donna), Aber kommen in der Nacht (Kontra K – Warnung). 

Форми минулого часу Perfekt трапляються у 60,6% проаналізованих текстів. Наприклад, 

Ich hab' sowas nie geplant (Kayef – Ich würd lügen), Du hast viel geweint, Im Geistgetrennt, Im Herz 

vereint (Rammstein – Deutschland), Auch wenn wir schon wie gekommen sind (Tim Bendzko – Hoch), 

Hast du schon ein'n Regenbogen in schwarz-weiß geseh'n? (Kerstin Ott, Helene Fischer – 

Regenbogenfarben). 

Часові форми Präteritum зафіксовано у 57,6% текстів, як-от: Letztes Jahr hatten wir nichts, 

Unsre Eltern kam'n mit zwei Taschen damals aus Türkei (Pashanim – Sommergewitter), Ich vermiss‘, 

wie wir war’n (Capital Bra, Samra, LEA – 110), Hilf mir vergessen, was war (Bausa – Was du Liebe 

nennst). 

Майбутній час Futur у досліджуваному корпусі трапився у 18,2% випадках, наприклад: 

Ich werd' auf dich warten (Gestört aber Geil, Adel Tawil – Vielleicht), Detailliertes Machen wird sich 
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ewig lohn'n [Jeremias - Sommer], Doch auch das geht vorbei, du wirst schon seh’n (Sarah Connor – 

Vicent). 

З точки зору структури речень, у пісенних текстах трапляються окрім простих речень й 

складні синтаксичні конструкції. Найбільше зафіксовано складнопідрядних речень (97% 

вибірки). Підрядні речення граматично залежать від головного, виконуючи в ньому функцію 

одного з членів речення, тому серед них виділяють підметові, присудкові, додаткові, означальні 

тощо (Бєляєва, Костенко, Сологор, с.139). Аналіз корпусу виявив 11 типів підрядних речень. 

Найчастотнішими у вибірці є підрядні речення додаткові (у 73% випадків). Наприклад, 

Mein Kumpel aus Paris schreibt mir, dass man da mein'n Track hört, und sie fragt mich, ob es stimmt 

(Pashanim - Sommergewitter). 

На другому місці за вживанням йдуть підрядні реченням обставини часу (у 52% пісенних 

текстів). Наприклад, Ruf mich nicht an, wenn du wach wirst (Montez – Auf und Ab), Jedes Mal, wenn 

du mir schreibst (Lune – Du bist der Fehler), Als er ihn zum ersten Mal sah, so cool stand er da (Sarah 

Connor – Vincent). 

На третьому місці за частотою у досліджуваному корпусі є підрядні означальні (42%), 

як-от: Kinder, die immer nur leise sind? Zwei Eltern, die ihr Kind zur Kita bring’n (Kerstin Ott, Helene 

Fischer – Regenbogenfarben), Ich will zurück an diesen Ort, Wo alles angefangen hat (Gestört aber 

Geil, Adel Tawil – Vielleicht), du ein Mädchen aus der Stadt Zwischen Dreck und Gesocks, wo die 

Sonne niemals lacht (Olexesh, Edin – Magisch). 

У сучасних німецькомовних піснях регулярно використовують підрядні речення 

причини (36% випадків). Наприклад, Findest mich nicht komisch, weil ich ständig mit mir Krieg 

hab’, Weil du die ganze Nacht wartest, wenn ich draußen bin (Capital Bra, Samra, LEA – 110), Fragen, 

ob ich glücklich bin, Weil ich leiser bin (LEA – Leiser), Weil es sich lohnt, du bist nicht wie anderen 

(Leon Machere – Copacabana).  

Підрядні речення умови зафіксовано в 36% текстів пісень, як-от: Warum stell ich mir die 

Fragen, wenn’s mich gar nicht interessiert? Ist mir egal, wenn du’ne Andere küsst (Anstandlos, 

Durchgeknallt, Jasmiina – Egal), Denn wenn es überhaupt mal schlägt, Schlägt es nur für dich (Knappe 

– Herz mit der Post), Ich lass sie schmelzen, wenn du weißt, was ich mein, Auch wenn es keine Liebe 

ist, ich liebe es (Bausa – Was du Liebe nennst).  

Підрядні речення порівняння зустрічаються у досліджуваному корпусі в 30% випадків, 

як-от: Bis dahin bleibt’s, wie es war (Max Giesinger – Irgendwann ist jetzt), Ich kann nicht so tun, als 

wär’n wir Freunde (Celine – Tränen aus Kajal), Und seh’eine Schlange, als wären wir Kunden (Mero 

– Wolke 10). 

Найменші показники частоти (3%) зафіксовано для підрядних речень підметових, 

наприклад, Wer gern erzählt, braucht Geduld; підрядних речень наслідку, як-от: Wenn sie so satt 

sind, dass sie platzen (Kontra K – Warnung), підрядних речень мети, наприклад, Du willst meine 

Flügel brechen, damit ich nicht fliege, aber (Jeje, Loredana – Kein Wort). 

Серед проаналізованих пісень трапляються поодиноко й номінальні конструкції, 

наприклад, у пісні «Deutschland» рок-гурту Rammstein: Deutschland! Mein Herz in Flammen. 

З частиномовної точки зору в досліджуваних текстах домінують іменники та дієслова, 

наприклад: 

Es gibt laute Redner, es gibt laute Dichter, Autoren und Sänger 

So viele Propheten, die Zuspruch suchen 

Und dann gibt es auch noch stille Poeten 

Ein kleiner Junge, ist groß für sein Alter 

Schlecht in der Schule, die Hefte zerknickt 

Man fühlt schon die Blicke der 

Mütter ihn werten, er geht immer gebückt 

(Julia Engelmann – Stille Poeten) 

Die Bilder sind zerrissen, hab die Scherben aufgekehrt 

Will nichts mehr von dir wissen, bist mir keine Träne wert 
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Vielleicht hast du 'ne Neue, ach das geht mich gar nichts an 

Will nicht mehr von dir träumen, doch ich weiß nicht ob ich's kann 

(Anstandlos, Durchgeknallt, Jasmiina – Egal) 

На третій позиції за частотою йдуть займенники, серед яких трапляються особові, 

присвійні, питальні, безособові, неозначено-особові, зворотні, вказівні, неозначені та заперечні. 

Wie kann man jemand so krass hassen wie ich dich? 

Du dachtest, wird 'n Liebessong, ich brech' dir dein Genick 

Du redest von den Chicks, doch sie supporten mich 

Ich geh' einfach Gold, guck, mein Erfolg – kein Ende ist in Sicht 

Bitte sag mir nicht, dass du mich nicht mehr brauchst, Baby 

Ich kauf' dein Auto, deine Ehre und dein Haus, Baby 

Wir wissen beide ganz genau, wie gut ich aussehe 

Mach nicht auf cool, wir beide kenn'n den Chatverlauf, Baby 

(Jeje, Loredana – KeinWort) 

Далі за частотою слідують прислівник і прикметник, як-от: 

Ich denke viel zu oft an morgen 

Wo will ich hin und wer will ich sein? 

Ist meine Zukunft schon geschrieben? 

Treff‘ ich dich oder bleib’ ich doch allein? 

Es sind die immer gleichen Fragen 

Ich schlafe wieder mal nicht ein 

Ey, find‘ ich Liebe? Find’ ich Frieden? 

Was ich weiß? Dass ich gar nichts weiß 

(Wincent Weiss, Johannes Oerding – Die guten Zeiten) 

Hey Bella Donna! 

Du bist heißer als der Sommer 

Deine Haut ist braun wie Mokka 

Bist gefährlich wie 'ne Kobra 

(Pietro Lombardi – Bella Donna) 

У 58% вибірки зафіксовано вигуки, як-от: Ist es für mich hart, ja, ja, ja, Was hab’n wir uns 

gedacht, ey? (Jamule – Liege wieder wach) Hab 120 Fragen, bin scheiß verwirrt (MaxGiesinger – 

Irgendwann ist jetzt), Aha, hab’ schon verstanden (LEA - Leiser), So süß wie ’n Glas Honig, yeah 

(Miwata - Honig). 

У проаналізованих текстах трапляються звертання Baby, Mann, Mädchen, наприклад: 

Aber, Baby, ich bin good, glaub mir, das ist alles taff (Pashanim – Sommergewitter), Mann, ich kann 

dich einfach nicht vergess’n (Celine – Tränen aus Kajal), Steh auf, Mädchen, steh auf (EULE – 

Stehaufmädchen). 

У 15% текстів сучасних німецькомовних пісень зафіксовано вживання прямої мови, як-

от: Und wenn sie sagen, „Scheiß auf ihn, er hat ’n Schaden!“ (Capital Bra, Samra, LEA – 110), Die 

Leute fragen: „Wieviel Extrameter gehst du?” (Tim Bendzko – Hoch), Von: „Abends noch im Park 

und dann Arm in Arm nach Haus geh’n“ Zu: „Nerv mich bitte nicht“ (Samra, Elif – Zu Ende). 

Стилістичний аналіз вибірки зафіксував численні метафори, як-от: Doch du gabst mir 

keine Ruh, dass du der Fehler in meinem Leben bist, Wegen dir trag’ ich tief in mir ein Loch (Lune – 

Du bist der Fehler), meine Seele blutet (Celine – Tränen aus Kajal), Minuten aus der Ewigkeit, Große 

Augen aus Smaragden (Clueso – Erinnerungen).  

У більшості текстів (82%) трапляються запозичення з англійської і французької мов, 

наприклад: Girl, Oh my God, Bubble-Butts, Shots (Kasimir1441, Badmomzjay – ohne dich), Et là tu 

reviеns, Tu me fais (Lune – Du bist der Fehler), Kids (Kinder), Drinks (Getränke), Shawty (Kleine) 

(Kayef – ich würd’ lügen).  

Варто зазначити, що у 33% вибірки виявлено вживання абревіатури, як-от: IG 

(Instagram), RB (Regionalbahn), KaDeWe (Kaufhaus des Westens) (Pashanim – Sommergewitter), 

https://genius.com/18855168/Juju-and-loredana-kein-wort/Wie-kann-man-jemand-so-krass-hassen-wie-ich-dich-du-dachtest-wird-n-liebessong-ich-brech-dir-dein-genick
https://genius.com/18855168/Juju-and-loredana-kein-wort/Wie-kann-man-jemand-so-krass-hassen-wie-ich-dich-du-dachtest-wird-n-liebessong-ich-brech-dir-dein-genick
https://genius.com/18974799/Juju-and-loredana-kein-wort/Du-redest-von-den-chicks-doch-sie-supporten-mich
https://genius.com/18974799/Juju-and-loredana-kein-wort/Du-redest-von-den-chicks-doch-sie-supporten-mich
https://genius.com/18863933/Juju-and-loredana-kein-wort/Ich-kauf-dein-auto-deine-ehre-und-dein-haus-baby
https://genius.com/18863933/Juju-and-loredana-kein-wort/Ich-kauf-dein-auto-deine-ehre-und-dein-haus-baby
https://genius.com/18870638/Juju-and-loredana-kein-wort/Mach-nicht-auf-cool-wir-beide-kennn-den-chatverlauf-baby
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Louis-V (Louis Vuitton) (Samra, Elif – Zu Ende), Kita (Kindertageseinrichtung) (Kerstin Off, Helene 

Fischer – Regenbogenfarben).  

Сучасні німецькомовні пісні містять назви відомих брендів одягу, машин, напоїв та 

соціальних платформ: Gucci, Fendi, Louis (Jeje, Loredana – KeinWort), Tonic mit Gin, Spotify, Benz 

(Bausa – Was du Liebe nennst). 

У 21% проаналізованих текстів зафіксовано вживання топонімів. Так, лише в одній пісні 

«Copacabana» von Leon Machere використана ціла низка географічних назв: Rio de Janeiro, Rom, 

Paris, New York, Wien, Shanghai, Abu Dabi – міста, Hawaii, Bali – острови, Copacabana – район 

Rio de Janeiro. 

Контент-аналіз корпусу досліджуваних пісень виявив, що темою більшості пісень (61 %) 

є любов, на другому місці (30 %) – життя. В решті (9 %) текстів пісень торкаються тем 

патріотизму, сили жінки тощо. 

Тема любові подається в різних проявах цього поняття. У таблиці 1 (див. табл. 1) 

наведено ключові групи цієї семантичної царини: 

Таблиця 1 

Тематичне поле«любов» 

Семантичні 

групи 

Приклади 

Туга  die letzte Zeit zwischen uns, letzte Nacht, spür deine Liebe nicht (Montez – Auf und 

Ab), keine Wahl, ein Schritt zurück, ohne dich (Kazimir 1441 х BADMóMZJAY 

– ohne dich) 

Розбите серце vergisst uns, schmeck' noch immer, wie ein Psychopath, keinen Schlaf (Jamule – 

Liege wieder wach) 

Залежність wie 'ne Sucht, hast mich erdrückt, aus meinem Kopf, keine Kraft (Lune – Du bist 

der Fehler) 

Біль tun wir uns weh, Herz ist gebrochen (Capital Bra, Samra, Lea – 110), vermiss 

wegen dir, Zeit gestohlen, tust mir nicht gut (Knappe – Herz mit der Post), keine 

Träne wert, nicht mehr Träumen, alleine, haben uns geliebt (Anstandlos, 

Durchgeknallt, Jasmiina – Egal), Herz zerbricht, nur Liebe und da … keine 

Medizin, Hochzeit, Haus und Kind (Sarah Connor – Vincent) 

Неочікувана 

любов 

wie ’n Paar, irgendwie passiert, mehr als, mein Herz verlor’n (Kayef – ich würd 

lügen), park’ mein Herz bei dir, wir werden high (Bausa – Was du Liebe nennst) 

Кінець 

стосунків 

wirklich zu Ende, hass’ jeden, hab’ dich sogeliebt (Samra, Elif – Zu Ende) 

Самотність nicht mehr da, Nacht leuchtet schwarz, ein’ für dich Trän’n, bin so allein(Celine – 

Tränen aus Kajal), fühl mich einsam, bei dir bin ich nie wie ich bin (LEA – Leiser) 

Захоплення Ihre Augen zu schön und ihr Körper perfekt, sie ’ne Prinzessin, Richtung Wolke 

zehn (Mero – Wolke 10),  

Признання Du bist heißer, besser, schön, gefährlich, klug, kein Standard (Pietro Lombardi – 

Bella Donna), alles dreht sich nur um dich, du bist so magisch, verzauberst, 

hypnotisierst, berührst mich (Olexesh, Edin – Magisch) 

  

Тематичне поле «життя» можна представити в таких семантичних групах: 

Таблиця 2 

Тематичне поле «життя» 

Семантичні 

групи 

Приклади 

Відпустка Meine Gegend, meine Stadt, Sommergewitter in mei’m Block, hör’ den Regen 

ganze Nacht (Pashanim - Sommergewitter), Spüre die Sonne, das Meer, pack 

deine Koffer, wir nehmen den Flieger (Leon Machere - Copacabana) 
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Прагнення до 

щасливого 

майбутнього 

Ein Stückchen weiter gehen, lass uns die Welt bemal’n (Kerstin Ott, Helene 

Fischer - Regenbogenfarben), es wird gut, blick nach vorn, ’ne neue Tür (Mark 

Forster - Sowieso) 

Досягнення мети Stolperst in diesen Tag, trittst neben den Takt, Steh auf! (EULE - 

Stehaufmädchen), Mach’ mehr als genug, tausend Schritte mehr, gehen immer 

weiter, aufgeben darf ich nicht, geh’ nicht zurück (Tim Bendzko - Hoch) 

Цінність життя Denke viel an morgen, ist Zukunft geschrieben (Wincent Weiss, Johannes 

Oerding – Die guten Zeiten), Familie über allem, lieber alte Freundschaft 

(Kontra K - Warnung), denk’ an all die schönen Dinge, feier’ uns so, wie wir 

sind (Glasperlenspiel, Summer Cem – Royals and Kings) 

Жага до свободи nicht allem hinterher, hör nur auf mich selbst, In ein paar Jahren pack’ ich 

alles anders an (Max Giesinger – Irgendwann ist jetzt) 

  

Як показав контекстуальний аналіз, тексти сучасних популярних німецькомовних пісень 

наповнені мотивацією, жагою до життя, закликають адресатів цінувати кожну мить життя, 

спонукають не зупинятись на шляху до своїх мрій, щоб й надалі відчувати себе вільними у 

цьому житті. Саме завдяки таким актуальним темам та їх смислу сучасна молодь залучається 

до активної суспільної позиції. 

Висновки. Сучасна німецькомовна пісня, як домінуючий жанр у популярній музичній 

культурі, вважається не лише видом мистецтва, а й індикатором актуального стану мови і 

суспільства. Для німецькомовної пісні 2017–2021 років притаманні такі характеристики: 

редукція словоформ у дієслів і артиклів, опущення одного з головних членів речення, часте 

вживання питальних речень, а також наказового й умовного граматичних способів дієслова. 

Зазначені особливості зумовлені, на нашу думку, як впливом розмовного варіанту сучасної 

німецької мови, так й ритмомелодійними властивостями цього жанру. У сучасній 

німецькомовні пісні активно послуговуються теперішнім та минулими часовими формами 

дієслова. Серед 14 типів складнопідрядних речень зафіксовано 11, з яких найчастіше 

трапляється підрядні додаткові. У частиномовному аспекті домінують дієслово й іменник. 

Задля більшої емоційності в більшості текстів пісень вживають вигуки та звертання. У лексико-

семантичному аспекті сучасна німецькомовна пісня характеризується наявністю запозичень з 

англійської мови, абревіатур, топонімів, онімів відомих світових брендів одягу, машин, напоїв 

та соціальних мереж. У семантичному аспекті домінують теми «життя» та «любов». 

Перспективним напрямом подальших досліджень вважаємо зіставлення пісень різних 

часових зрізів для встановлення діахронічних змін німецькомовного суспільства. 
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The article describes the metaphorical representation of the image of Ukraine in the mass media 

discourse. A conceptual metaphor is the main form of expression of the metaphorical embodiment of the image 
of Ukraine in the English-language media. Particular attention is paid to the definition of conceptual metaphor 

and its classification. The essence of conceptual metaphors is to represent complex and abstract areas of human 

experience through simpler and more specific ones. According to G. Lakoff and M. Johnson, conceptual 
metaphors are divided into traditional and image metaphors. Traditional metaphors, in turn, are divided into 

ontological, orientational and structural ones. Traditional metaphors are commonly used in everyday language 

and culture, and are perceived as common ways of conceptualizing reality. Image metaphors reproduce an 

individual worldview of a subject of discourse and are context-dependent. Conceptual metaphor is a means of 
creating and presenting the assessment of the image of Ukraine in foreign English-language newspaper articles 

based on its similarity to things in the real world. The analysis of metaphorical statements taken from the articles 

of modern English-language online mass media, namely The Atlantic, The Boston Globe, London Free Press, 
The L.A. Times, MSN UK, The Washington Post, Tribune Online, The Bangor Daily News, StarTribune, New 

York Post, The Daily Item, Wales Online, The New York Times, Fox News for February−March 2022, showed 

that the image of Ukraine is presented in the English-language media discourse through the following metaphors: 

UKRAINE IS A LIVING CREATURE/ORGANISM, UKRAINE IS AN EXPLORER, UKRAINE IS AN 
INSPIRER, UKRAINE IS A VICTIM, UKRAINE IS A WARRIOR, UKRAINE IS A HUNTER, UKRAINE 

IS A COMPETITOR, UKRAINE IS A LOCATION, UKRAINE IS A POLLUTED PLACE, UKRAINE IS A 

SUBSTANCE, UKRAINE IS AN OBJECT OF EXTERMINATION, UKRAINE IS AN EMPLOYER (related 
to ontological), UKRAINE IS A TRAVELLER, UKRAINE IS A MOVING FORCE, UKRAINE IS A 

SPREADER (orientational metaphors), UKRAINE IS AN INTEGRAL PART, UKRAINE IS AN OBJECT, TO 

WHICH THE FORM CAN BE GIVEN (structural metaphor), UKRAINE IS A PROTECTIVE AGENT, 
UKRAINE IS A THREAT, UKRAINE IS A CHOICE, UKRAINE IS A KILLING FIELD, UKRAINE IS A 

TESTING GROUND, UKRAINE IS AN OBJECT OF SACRIFICE, UKRAINE IS A POWERHOUSE, 

UKRAINE IS HOME, UKRAINE IS LIFE, UKRAINE IS A TARGET, UKRAINE IS A PAWN, UKRAINE 

IS A STEP, UKRAINE IS A GATEWAY (image metaphors).  
The identification of the above-mentioned conceptual metaphors outlined the peculiarities of the 

perception of Ukraine by the English-speaking communities and allowed us to assess the events taking place in 

the country. 
Keywords: conceptual metaphor, mass media discourse, image metaphor, ontological metaphor, 

structural metaphor, orientational metaphor. 

 
Стаття присвячена опису метафоричного представлення образу України в мас-медійному 

дискурсі. Основною формою вираження метафоричного втілення образу України в англомовних засобах 

масової інформації виступає концептуальна метафора. Особливу увагу звернено на визначення поняття 

концептуальної метафори та її класифікацію. Суть концептуальних метафор полягає у представленні 
складних і абстрактних областей людського досвіду через більш прості й конкретні. За Дж. Лакоффом 

і  М. Джонсоном, концептуальні метафори поділяють на традиційні та образні. Традиційні, в свою чергу, 

діляться на онтологічні, просторові та структурні метафори. Традиційні метафори зазвичай 
використовується в повсякденній мові та культурі, і сприймаються як звичні способи концептуалізації 

дійсності. Образні метафори відтворюють індивідуальний погляд на світ суб’єкта дискурсу і є 

залежними від контексту. Концептуальна метафора виступає засобом творення та подання оцінки образу 

України в іноземних англомовних газетних статтях на основі її подібності з речами реального 
світу.  Аналіз метафоричних висловлювань, дібраних із публікацій сучасних англомовних онлайн 

видань The Atlantic, The Boston Globe, London Free Press, The L.A. Times, MSN UK, The Washington Post, 

Tribune Online, The Bangor Daily News, StarTribune, New York Post, The Daily Item, Wales Online, The New 
York Times, Fox News за лютий-березень 2022 року, показав, що образ України представлений в 

англомовному мас-медійному дискурсі такими метафорами: УКРАЇНА−ЖИВА ІСТОТА/ОРГАНІЗМ, 

УКРАЇНА−ДОСЛІДНИК, УКРАЇНА−ЛЮДИНА, ЩО НАДИХАЄ, УКРАЇНА−ЖЕРТВА, 
УКРАЇНА−ВОЇН, УКРАЇНА–МИСЛИВЕЦЬ, УКРАЇНА−СУПЕРНИК, УКРАЇНА−МІСЦЕ, 

УКРАЇНА−ЗАБРУДНЕНЕ МІСЦЕ, УКРАЇНА−РЕЧОВИНА, УКРАЇНА−ОБ’ЄКТ ВИНИЩЕННЯ, 

УКРАЇНА–РОБОТОДАВЕЦЬ (які відносимо до онтологічних), УКРАЇНА – ПОДОРОЖУЮЧИЙ, 

УКРАЇНА–РУХОМА СИЛА, УКРАЇНА−ПОШИРЮВАЧ (просторові метафори), 
УКРАЇНА−ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА, УКРАЇНА–ОБ’ЄКТ, ЯКОМУ МОЖНА НАДАТИ ФОРМУ 

(структурна метафора), УКРАЇНА−ЗАХИСНИЙ БУФЕР, УКРАЇНА−ЗАГРОЗА, УКРАЇНА–ВИБІР, 
УКРАЇНА–ПОЛЕ ВБИВСТВА, УКРАЇНА–ПОЛІГОН ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ, УКРАЇНА–ОБ’ЄКТ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ, УКРАЇНА–ДВИГУН, УКРАЇНА−ДІМ, УКРАЇНА–ЖИТТЯ, 
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УКРАЇНА−ЦІЛЬ, УКРАЇНА−ПІШАК, УКРАЇНА−КРОК, УКРАЇНА–ВОРОТА (образні метафори). 

Виокремлення вище згаданих концептуальних метафор окреслило особливості сприйняття сучасної 
України англомовними спільнотами та  дало характеристику подіям, які відбуваються в країні. 

Ключові слова: концептуальна метафора, мас-медійний дискурс, образна метафора, 

онтологічна метафора, структурна метафора, просторова метафора. 
 

Вступ. Останні дослідження концептуальної метафори підкреслюють, що метафора є не 

лише явищем та питанням мови та мислення, а й спілкування, і тому вимагає по відношенню до 

себе соціального підходу (Steen, 2011, c. 27).  У нашій статті, ми досліджуємо метафоричне 

представлення образу України в сучасному мас-медійному дискурсі. Актуальність дослідження 

полягає в тому, що, у світлі останніх подій на території України, в сучасних англомовних 

газетних виданнях дуже часто можна натрапити на різноманітні публікації, які висвітлюють і 

детально описують те, що відбувається в державі. Україна постійно перебуває у центрі уваги 

країн світу. Механізм формування сприйняття країни англомовними культурними спільнотами 

знаходить своє віддзеркалення в закордонних засобах масової інформації. Створення образу 

України в англомовному сучасному мас-медійному дискурсі відображено за допомогою 

концептуальної метафори. Вживання концептуальних метафор у засобах масової інформації 

має на меті глибше зрозуміти і розкрити прихований зміст, продемонструвати механізми 

відображення реальності у свідомості мільйонів людей і народів, створити оцінку події чи 

людини. Низка вчених займалися питаннями дослідження метафори в когнітивній лінгвістиці, 

а саме  Дж. Лакофф і  М. Джонсон,  В. Еванс, З. Ковечес, Дж. Жинкен, А. Баранов, Ю. Караулов, 

А. Мартинюк, О. Морозова, Т. Павлович, які розвинули і описали їхні ідеї у своїх наукових 

працях. Мета статті – метафорично представити образ України у сучасному англомовному мас-

медійному дискурсі. До основних завдань відносимо: а) уточнити поняття концептуальної 

метафори в когнітивній лінгвістиці; б) виокремити поняття традиційної та образної метафор;  в) 

проаналізувати вживання онтологічних, просторових, структурних та образних метафор, що 

репрезентують образ України в сучасних англомовних газетних статтях. Матеріалом 

дослідження послугували статті про Україну із періодичних англомовних онлайн видань The 

Atlantic, The Boston Globe, London Free Press, The L.A. Times, MSN UK, The Washington Post, 

Tribune Online, The Bangor Daily News, StarTribune, New York Post, The Daily Item, Wales Online, 

The New York Times, Fox News за період лютий-березень 2022 року.  

Методи дослідження. У нашій статті ми спираємось на теорію концептуальної 

метафори, засновниками якої вважають Дж. Лакоффа та його співавтора М. Джонсона (Lakoff 

and Johnson, 1980). Зміст концептуальної теорії метафори полягає у визнанні метафори 

когнітивним феноменом, який структурує мовленнєво-розумову діяльність людини: «Наша 

повсякденна концептуальна система, терміни якої нас спонукають одночасно до мислення та 

дій, метафорична за своєю природою» (Lakoff, с. 3). Концептуальна метафора дає змогу уявити 

одну сутність за допомогою іншої сутності, що належить до іншої сфери досвіду (Lakoff, с. 203). 

Для виявлення метафоричного вираження України в дискурсі використовуємо метод 

дискурсного аналізу.  

Результати та обговорення. Зміст метафори, за Дж. Лакоффом і  М. Джонсоном, 

полягає в розумінні й переживанні сутності одного виду через сутність іншого (Lakoff and 

Johnson, 1980). Вона є єдиним способом осмислення складних абстрактних сутностей за 

допомогою простих і конкретних (Арутюнова, c. 336). Дане  визначення характеризує 

концептуальні метафори і як процес, і як продукт. Когнітивний процес розуміння предметної 

області є аспектом процесу метафори, тоді як отриманий концептуальний зразок є аспектом її 

продукту (Kövecses, 2020). Працю «Метафори, якими ми живемо», написану Дж. Лакоффом і 

М. Джонсоном (Lakoff and Johnson, 1980) розглядали як «інтуїтивний» підхід до вивчення 

метафори. Вважалося, що вчені та їхні послідовники покладалися виключно на власну інтуїцію 

при ідентифікації метафоричних моделей (Navarro, Ferrando, 2019, с. 34). 

У когнітивній лінгвістиці в межах концептуальних метафор виокремлюють традиційні 

та образні метафори. Традиційні метафори поділяються на онтологічні, просторові та 

структурні. За допомогою традиційної метафори, номінативні концептуальні лакуни 
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заповнюють шляхом дескриптивного опису феномена (Lakoff and Johnson, 1980, с. 102). 
Традиційні метафоричні дескрипції, як правило, імпліцитні, оскільки для їх 

розуміння  необхідно здійснити процедуру інференції – виведення нового знання на підставі 

інтерпретації значення мовних виразів. Онтологічна метафора − це метафора, в якій 

абстракція, така як діяльність, емоція чи ідея, представлена як щось конкретне, наприклад, 

об’єкт, речовина, вмістилище чи особа. Структурна метафора − це метафорична система, в 

якій одне складне поняття (як правило, абстрактне) представлено в термінах іншого (зазвичай 

більш конкретного) поняття. До просторових метафор відносимо метафори, в основі яких 

лежать просторові опозиції типу «верх – низ», «усередині – зовні», «передня сторона – задня 

сторона», «глибокий – дрібний», «центр − периферія» (Lakoff and Johnson, 1980). 

Уявлення про людину, місце, річ чи ідею за допомогою образу, який відображає певну 

асоціацію чи точку подібності лежить в основі образної метафори. 

При визначенні метафор, відбуваються лінгвокогнітивні процедури розширення та 

комбінування. Процедура розширення пов’язана із введенням нового елемента, який не 

«висвітлюється» в базовій метафоричній кореляції. Процедура комбінування активує декілька 

концептуальних метафор, об’єктивованих у дискурсі одним образним метафоричним виразом 

(Lakoff and Johnson, 1980, с.67). 

Розглянемо імпліцитно виражені традиційні метафори, з яких виокремлюємо 

онтологічні метафори.  

У контексті Ukraine is bleeding. Foreign Minister Dmytro Kuleba said in a video released 

Saturday, "but Ukraine has not fallen" (The Boston Globe), УКРАЇНА уподібнюється до ЖИВОЇ 

ІСТОТИ, яка здатна кровоточити, проте, незважаючи на це, вона не здається і не падає. 

Мовними засобами утілення метафори є дієслова to bleed − to lose blood (втрачати кров) і to fall 

− to suddenly go down onto the ground or towards the ground without intending to or by accident 

(Cambridge Learner’s Dictionary online) (раптово падати на землю або в напрямку землі без 

наміру чи випадково). 

Наступна ситуація також є яскравим прикладом опису України як ЖИВОГО 

ОРГАНІЗМУ, який здатний страждати від результатів діяльності того чи іншого законодавчого 

органу чи країни: 

The parallel scenarios he sets out for each individual legislature and country around the world 

causes us to see what Ukraine is suffering in very personal and meaningful ways  (London Free Press). 

Метафора актуалізується за допомогою дієслова to suffer − to experience physical or mental 

pain (Cambridge Learner’s Dictionary online) (відчувати фізичний або душевний біль), подібно 

людині чи живій істоті.  

Метафора УКРАЇНА−ДОСЛІДНИК виражена в такому дискурсивному фрагменті:  But 

it is right that Ukraine is exploring diplomatic options (The Boston Globe). Засобом вербалізації 

метафори виступає предикат to explore − to think or talk about something in order to find out more 

about it (Cambridge Learner’s Dictionary online) (думати або говорити про щось, щоб дізнатися 

більше інформації). Україна досліджує і розглядає різноманітні дипломатичні варіанти, які 

можуть бути вигідними для неї.  

Вважаємо доцільним подати приклад ототожнення УКРАЇНИ з ЛЮДИНОЮ, ЩО 

НАДИХАЄ, оскільки в сучасному світі саме так її зараз бачать і сприймають в США на тлі 

російського вторгнення, яке вважають жахливою помилою президента Росії:  "President Putin 

made a horrific, terrible mistake," Blinken told a small group of priests, Ukrainian diplomats and 

ordinary parishioners seated in the pews at the church. Ukraine is inspiring the world, he assured 

them (The L.A. Times).  

Метафорична дескрипція реалізується за допомогою предиката to inspire −  

to make someone feel that they want to do something and can do it (Cambridge Learner’s 

Dictionary online) (змушувати когось відчувати, що він хоче щось зробити і може це зробити), 

яке має розширення у вигляді іменника world (світ). 

Оскільки в Україні ведуться активні бойові дії, ми виокремили низку онтологічних 

метафор, які характеризують Україну, як активного учасника військового конфлікту.  
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Розглянемо дискурсивні фрагменти, де УКРАЇНА уподібнюється ЖЕРТВІ: 

1. Ukraine is under attack. The values we profess to hold dear are under attack. There are 

often few clear cut cases of good and evil in our complicated and messy interconnected world  (Tribune 

Online); 

2. Linda Thomas-Greenfield, the US ambassador to the United Nations, accused Vladimir Putin 

of having a plan "to brutalize Ukraine", as the UN tries to negotiate evacuation corridors (MSN UK); 

3. After hanging up, Macron − one of the few world leaders still taking the Russian leader's 

calls − felt simply, "the worst is yet to come". The call came as a cavalcade of increasingly crazy 

stories emerged from Moscow which signaled Putin was becoming ever more isolated and willing to 

lash out at Ukraine and his opponents (The Atlantic). 

Засобами об’єктивації метафори виступають фрази to be under attack − subjected to enemy 

attack (підданий ворожому нападу), to lash out at − to suddenly attack someone physically or 

criticize him, her, or it in an angry way (раптово фізично напасти на когось або розкритикувати в 

гнівний спосіб), а також дієслово to brutalize − to treat someone in a cruel and violent way 
(Cambridge Learner’s Dictionary online) (жорстоко поводитися з кимось), які підкреслюють 

насильницьке відношення до України, бажання її знищити і зруйнувати.  

Метафора УКРАЇНА−ВОЇН відображена у наступних дискурсивних фрагментах:  

1. Shocked out of its post-World War II pacifist zeitgeist by Russia's invasion of Ukraine, 

Germany was transforming itself with breathtaking speed Sunday to be among the leaders in arming 

Ukraine with weaponry and boosting its own defense spending (The L.A. Times); 

2. For all those who question why Ukraine is fighting back, it must be clear by now that 

nationalism is alive and well in Europe despite the scars of the two World Wars and it is likely to get 

even more entrenched after the Russian assault (Tribune Online). 

Засобами вербалізації метафори постають предикат to arm − to provide yourself or others 

with a weapon or weapons (забезпечити себе чи інших зброєю), фразеологічне словосполучення 

to fight back − to defend yourself when someone attacks you physically (Cambridge Learner’s 

Dictionary online) (захистити себе, коли хтось нападає фізично), які характеризують Україну, як 

озброєного бійця, який може себе захистити і зробить все можливе для цього. 

Метафору УКРАЇНА–МИСЛИВЕЦЬ яскраво зображує наступний приклад:  

But the NSC official said a plane is much more complicated − you would have to take it apart, 

put it on a truck, then have trained technicians reassemble it in the middle of a war zone. It's just not 

practical, he said, especially when U.S. officials think Ukraine is shooting down Russian warplanes 

using ground-based missiles (The Washington Post). Фразове дієслово to shoot down−to destroy an 

aircraft or kill a person with guns (знищити літак або вбити людину зі зброї) є мовним втіленням 

метафори і інтенсифікує опис України як успішного стрільця, який виконує свою роботу дуже 

добре, знищуючи російські ракети. 

Розглянемо дискурсивні фрагменти, в яких УКРАЇНУ уподібнюють CУПЕРНИКУ, 

наприклад: 

Balakrishnan may well be right even if the Berlin wall sparked the end of communism as an 

ideology rather than a power-driven political system, while Ukraine is taking Russia out of the race 

for global power in an emerging bi- or multipolar world order (New York Post); 

Greene isn't really making that case though. She's just making a general case against doing 

anything, in part because it's government spending, which she's against when she's against it. The 

argument for inaction, though, is a truly bizarre one: Ukraine is going to lose, and the sooner the 

better. Arming their defense just means Russia will kill more Ukrainians (The Washington Post). 

В наведених прикладах метафорична дескрипція здійснюється за допомогою 

предикативних словосполучень  to be going to lose, що має значення програти і to take out of the 

race  (вивести з гонки). В боротьбі за свою незалежність і свободу, Україна виявилася гідним 

конкурентом і суперником Росії, яка в змозі похитнути російський вплив на глобальну владу в 

багатополярному світовому порядку.  

Метафора УКРАЇНА−МІСЦЕ виражена в наступних прикладах: 
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Currently, a mobilisation order reportedly stops men aged 18-60 from leaving Ukraine so it is 

unclear how Maksim was allowed to do so, however the dancer admitted the experience of getting to 

Poland was like out of a movie (London Free Press); 

On Tuesday, the comptroller applauded the move by McDonald's and other companies to 

withdraw from Ukraine (MSN UK). 

Дієслова to withdraw − to remove or take something away  (забрати щось) і to leave − to go 

away from the place, for a short time or permanently (Cambridge Learner’s Dictionary online) 

(залишити місце, на короткий час або назавжди) є мовним засобом втілення даної метафори. 

Люди, особливо чоловіки, не можуть покидати місце свого проживання, а саме Україну, під час 

воєнного стану. Україна, також, є місцем функціонування безлічі іноземних компаній, котрі 

можуть припинити своє існування і залишити країну в будь-який момент.  

Ми виокремили випадки вживання метафори, яка ототожнює УКРАЇНУ з 

ЗАБРУДНЕНИМ МІСЦЕМ, оскільки російське вторгнення на її територію було заплановане з 

метою «очищення» областей країни і «наведення порядку на її території»: 

….This theory is being posited in combination with the idea that, just as Ukraine is being 

"cleansed" by the Russian invasion, Taiwan needs to be "cleansed" by a Chinese invasion (London 

Free Press); 

On Russian TV sets, people, walls, and floors are decked out in the " Z " marking that Russian 

troops paint on their tanks. I saw it used to mean za pobedu (for "victory") and za mir (for "peace"), 

even though that's not how you write the letter Z in Russian. Throughout, I heard references to Ukraine 

being "cleaned out" and "brought to order," and that Ukrainians will only understand the truth about 

their country once it's liberated (The Atlantic). 

Засобами вербалізації метафори є фразові дієслова  to clean out − an act of removing the 

people and parts of an organization that are not needed, wanted, or that are causing problems 

(вилучення людей і частин організації, які не потрібні або створюють проблеми), to bring to 

order − to formally begin or restore the orderly functioning of (офіційно розпочати або відновити 

впорядковане функціонування), а також дієслово to cleanse − to make something completely 

clean  (зробити щось абсолютно чистим) (Collins English Dictionary). 

Метафора УКРАЇНА−РЕЧОВИНА виражена словосполученнями Ukraine is exploding і 

Ukraine is on fire актуалізується у наступних прикладах: 

He scathed: "At the same time as these three supremely rich, famous, entitled imbeciles are 

trading stupid insults, Ukraine is exploding with horrifying scenes of murder and mayhem (The L.A. 

Times); 

 Guterres reiterated his call for an immediate cessation of hostilities and serious negotiations 

toward peace. "Ukraine is on fire" he said, adding that "the impact on civilians is reaching terrifying 

proportion" (StarTribune). 

В першому прикладі, Україна постає як вибухова речовина і втілюється за допомогою 

дієслова to explode − to burst violently and usually with a loud noise, (сильно вибухнути і зазвичай 

з гучним шумом) (Collins English Dictionary) в той час як другий дискурсивний фрагмент 

зображує Україну як горючу речовину, що виражена словосполученням to be on fire зі 

значенням «бути у вогні, палати». 

Метафорична дескрипція УКРАЇНА−ОБ’ЄКТ ВИНИЩЕННЯ уподібнює Україну 

об’єкту, який має зрівнятися з землею, бути знищеним і повільно спаленим, а також 

неодноразово зазнавати ударів від ворогів:  

According to Russia's ambassador to the U.N., this war will not stop until all of Putin's special 

military operations are achieved. In other words, until all of Ukraine is smoldering and leveled to the 

ground. That appears at this hour to be the goal (Fox News); 

Then he referred to − then he forgot the name of his U.N. n ambassador at a time when we're 

− the Ukraine is being pummeled, scorched-earth as you say. Forgot his U.N. ambassador's name, 

forgotten the state in which his energy secretary had been governor, it's just terrible (Fox News). 

Засобами мовної об’єктивації метафори у першому фрагменті виступають предикативні 

словосполучення  to smolder − to burn slowly with smoke but without flames (горіти повільно з 
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димом, але без полум'я), to level to the ground − to completely destroy a building or area (повністю 

знищити будівлю або територію), а також to pummel − to hit someone or something repeatedly, 

especially with your fists (Cambridge Learner’s Dictionary online) (вдаряти когось або щось 

неодноразово, особливо кулаками), та атрибут scorched-earth (випалений до землі), вжиті у 

другому прикладі. 

Наступна ситуація відображає метафору УКРАЇНА−ПОДОРОЖУЮЧИЙ, яку відносимо 

до просторових метафор, з-поміж традиційних: 

Rebekah Koffler, a former DIA intelligence officer and Author of Putin's Playbook: Russia's 

Secret Plan to Defeat America, told Fox News Digital that the tweet from Harris' account "simply 

confirmed to the Russians what they suspected all along − and that is that Ukraine is de facto already 

halfway into NATO (Fox News). 

Метафоричну дескрипцію передає атрибут halfway − in the middle of something, or at a 

place that is equally far from two other places (Cambridge Learner’s Dictionary online) (посередині 

чогось або в місці, однаково віддаленому від двох інших місць). Україна є де-факто вже на 

півдорозі до НАТО, незважаючи на всі труднощі, що, звичайно, не до вподоби росіянам, в яких 

є секретний план захопити Америку.  

Прикладом просторової метафори вважаємо УКРАЇНУ як РУХОМУ СИЛУ: Under siege 

by its much larger and more powerful neighbor, Ukraine has been so far able to slow down Russia's 

attack, a senior U.S. defense official said Sunday morning (The Boston Globe). Фразове дієслово to 

slow down − to move slower, or to cause someone or something to move slower (Cambridge Learner’s 

Dictionary online) (рухатися повільніше або змушувати когось чи щось рухатися повільніше) є 

засобом вербалізації метафори. Україна стримує атаки Росії, проявляючи мужність і стійкість у 

веденні бойових дій.  

Структурна метафора УКРАЇНА–ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА проявляється в 

контексті:  “I think it's a question of how much slaughter and how much violence against civilians in 

Ukraine the world community will tolerate," Lynch said. "I understand that Ukraine cannot become a 

part of NATO, but they are part of the human race, and there is a wider and deeper obligation that we 

have to protect innocent children and families (The Bangor Daily News). 

Мовним засобом вербалізації виступає денотат part ‒ an element or constituent (елемент 

чи складник чогось), що підкреслює важливість членства України в НАТО, для того, щоб 

уникнути кровопролиття і отримати гарантії безпеки.  

У сучасному мас-медійному дискурсі знаходимо вживання й образних метафор, які 

виражені експліцитно (сенс є очевидним й не потребує процесу декодування інформації). 

Розглянемо їх у наступних дискурсивних фрагментах: 

1. УКРАЇНА−ЗАХИСНИЙ БУФЕР: 

Both the West and Russia see Ukraine to be a strategic buffer against each other (Tribune 

Online). 

Засобом актуалізації метафори виступає іменник buffer − something or someone that helps 

protect from (Cambridge Learner’s Dictionary online) (щось або хтось, що допомагає захистити), 

із атрибутивним розширенням strategic ‒ helping to achieve a plan (допомагає досягти плану). 

Західні країни Європи і Росія сприймають Україну як бар’єр, який розділяє їх один від одного.  

2. УКРАЇНА−ЗАГРОЗА: 

Grossi said earlier Russian claims that Ukraine is a proliferation threat and that nuclear 

material in the country was accounted for (The Bangor Daily News). 

Мовним втіленням метафори виступає іменник threat − a suggestion that something 

unpleasant or violent will happen, especially if a particular action or order is not followed 

(припущення, що станеться щось неприємне або насильницьке, особливо якщо не буде 

дотримано певної дії або наказу) з денотативним розширенням proliferation − the fact of 

something increasing a lot and suddenly in number or amount (факт значного і раптового 

збільшення чогось в кількості).  

3. УКРАЇНА–ВИБІР: 
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1. Because of its lower cost of living and lower cost of medical care, Ukraine is also one of the 

most cost-effective surrogacy options in the world, Horton told "Good Morning America" (Tribune 

Online). 

2. This was Zelenskyy's latest visit as he uses the West's great legislative bodies in his appeals 

for help. He invoked Shakespeare's Hamlet last week at the British House of Commons, asking whether 

Ukraine is "to be or not to be" and telling Congress that people in his country want the same as 

Americans: "Democracy, independence, freedom." (StarTribune). 

Засобами мовної об’єктивації метафори у першому прикладі виступає денотат option − 

one thing that can be chosen from a set of possibilities, or the freedom to make a choice (Cambridge 

Learner’s Dictionary online) (річ, яку можна вибрати з набору можливостей, або свобода вибору) 

з атрибутивним уточненням cost-effective (економічно ефективний) та іменниками surrogacy 

(сурогатне материнство) і world (світ), в той час як у другому дискурсивному фрагменті дана 

метафора втілюється через словосполучення «to be or not to be» (бути чи не бути), взяте з 

відомого монологу Гамлета.  

4. УКРАЇНА–ПОЛЕ ВБИВСТВА: 

Putin's depraved bombardment has transformed Ukraine into a killing field of death and 

destruction (New York Post). 

Метафора вербалізована словосполученням a killing field − a dangerous place where an 

excessive number of people have died, as by murder, riots, or drug overdose (Cambridge Learner’s 

Dictionary online) (небезпечне місце, де загинула велика кількість людей, наприклад, внаслідок 

вбивства, заворушень або передозування наркотиками), яке має розширення у вигляді денотатів 

death (смерть) і destruction (знищення). Україна перетворилася на поле невимовної смерті і 

руйнувань внаслідок нещадного бомбардування її території.  

5. УКРАЇНА–ПОЛІГОН ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ:  

Ukraine is a perfect real life testing ground for Western military equipment against Russian 

forces with zero Western lives lost (The Washington Post). 

В даному прикладі метафора втілена словосполученням testing ground, що має значення 

place or situation for testing products, weapons etc − місце або ситуація для випробування 

продукції, зброї тощо, яке має розширення у вигляді атрибутів perfect (ідеальний), real life 

(реальний), Western (західний), military (військовий), і іменника  equipment (обладнання). 

Україна є ідеальним місцем для випробування західної військової техніки проти російських 

військ.  

6. УКРАЇНА–ОБ’ЄКТ ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ: 

My cynical nature is that the USA is quite comfortable with letting Russia bleed figuratively 

and literally on this war and the Ukraine is the sacrificial lamb (The Daily Item). 

 В цьому контексті, метафора вербалізується денотатом lamb − a young sheep (молода 

вівця) з уточненням sacrificial у значенні жертовний. Війна в Україні перетворила її на 

беззахисне ягня, яке приносять в жертву на очах у США і всього світу.  

7. УКРАЇНА–ДВИГУН: 

As has been widely reported, Ukraine is a major agricultural powerhouse. Between 2018 and 

2020, it produced 49.6% of global sunflower oil, 10% of global wheat, 12.6% of global barley, and 

15.3% of global maize (The Daily Item). 

Даний дискурсивний фрагмент репрезентує метафору за допомогою денотата 

powerhouse − a country, organization, or person with a lot of influence, power, or energy  used for 

farming or relating to farming (країна, організація або особа з великим впливом, владою або 

енергією, що використовуються для ведення сільського господарства або пов'язані з сільським 

господарством), який має розширення у вигляді двох атрибутів major (значний) agricultural 

(сільськогосподарський). Україна є впливовим сільськогосподарським рушієм в цілому світі, 

завдяки виробництву і вирощуванню пшениці, ячменю, соняшникової олії і кукурудзи. 

8. УКРАЇНА−ДІМ: 

The fact that Ukraine is home to 350,000 Jews and a Jewish President intent on establishing 

democracy and ties with the West, is for Putin as good a reason as any to invade  (The Daily Item). 
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Засобом вербалізації метафори є іменник home − the house or flat where people live (Collins 

English Dictionary) (будинок, квартира, де проживають люди). Україна є домівкою для мільйонів 

людей різних національностей, особливо євреїв, оскільки вона є демократичною і вільною 

країною, що не дуже влаштовує президента Російської Федерації.  

9. УКРАЇНА–ЖИТТЯ: 

We feel this land. For us, Ukraine is our life, and that is why millions of people have come to 

the defense of our state today. That is why today we are all volunteers. All those who defend Ukraine, 

our children, those who defend our future (Wales Online). 

У наведеному прикладі, метафора виражена іменником life − the period between birth and 

death, or the experience or state of being alive (Cambridge Learner’s Dictionary online) (період між 

народженням і смертю, або досвід чи стан перебування живим). Мільйони людей стали на 

захист України в теперішні дні, бо вони її відчувають і уособлюють. Вона є життям їхніх 

батьків, пращурів, дітей і правнуків. Усі, хто боронить Україну, захищають майбутнє 

українського народу. 

10. УКРАЇНА−ЦІЛЬ: 

But Ukraine is not the political target it once was. In a September 2019 poll by YouGov, 36 

percent of registered voters in the United States were not sure whether Ukraine was friendly or 

unfriendly (The New York Times). 

Now, Baltic leaders say NATO troops should be stationed here permanently with more and 

better equipment as they fear Putin's ultimate goal lies beyond seizing power in Ukraine. Merilo said 

he believes taking Ukraine is "an intermediate goal" for Putin and that NATO needs to be prepared 

for him to go further (The Washington Post). 

Мовними втіленнями метафори постають денотати target − something at which someone 

is aiming a weapon or other object (щось, на що хтось спрямовує зброю чи інший об’єкт) з 

атрибутивним розширенням political (політичний), і goal − something that you hope to achieve, 

especially when much time and effort will be needed (Cambridge Learner’s Dictionary online) (те, що 

ви сподіваєтесь досягти, особливо коли потрібно докласти  багато часу та зусиль) з 

розширенням за допомогою прикметника intermediate (проміжний). На жаль, не лише Україна 

є політичною мішенню для Росії. На думку лідерів Балтійських країн, вона постає «проміжною 

метою» для російського президента.  

11. УКРАЇНА−ПІШАК: 

They knew if they poked the bear often enough they could get Putin to launch an attack. 

Ukraine is the sacrificial pawn in all this while the west cheers the brave Ukranians on to fight for 

their freedom. It's sickening to watch (New York Post). 

У наведених висловлюваннях метафорична дескрипція виражена денотатом pawn − the 

smallest and least valuable playing piece (найменша і найменш цінна ігрова фігура в шахах) 

(Collins English Dictionary) з атрибутивним розширенням sacrificial (жертовний).  

12. УКРАЇНА−КРОК, яка ототожнює нашу країну зі стартом для Володимира Путіна, 

оскільки його територіальні амбіції не відомі нікому. 

Now, sadly, Ukraine is just step one for Vladimir Putin. Who knows what his territorial 

ambitions hold? But he has them (Fox News). 

Засобом вербалізації виступає денотат step − an action in a series of actions taken for a 

particular purpose (Cambridge Learner’s Dictionary online) (одна з низки дій, які ви виконуєте, 

щоб чогось досягти). 

Розглянемо дискурсивний фрагмент, де об’єднано просторову метафору 

УКРАЇНА−ПОШИРЮВАЧ та онтологічну метафору УКРАЇНА– РОБОТОДАВЕЦЬ: 

Clips and photos which may or may not be related to the war are taken out of context and used 

to say that Ukraine is spreading fake news or employing crisis actors. The posts are often tagged with 

phrases like "debunked" and "see it for yourself" (The Atlantic).  

Україна розповсюджує фейкові новини про війну та наймає кризових акторів, що грають 

жертв розстрілів чи бомбардувань. Метафора  УКРАЇНА−ПОШИРЮВАЧ об’єктивується 

предикатом to spread – to cover or reach a wider or increasing area (охопити чи досягти ширшої 
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чи зростаючої території), а, відповідно, уособлення України роботодавцю представлене 

дієсловом to employ − to pay someone to work or do a job for you (Cambridge Learner’s Dictionary 

online) (платити комусь за роботу чи виконання роботи за вас).  

Яскравим прикладом комбінування  структурної і образної метафор є: Situated between 

Europe, Russia and the Middle East, Ukraine is uniquely positioned to be shaped and exploited by 

nations and is a strategic gateway, Plokhy writes (MSN UK). Дієслова to position − to put something 

or someone in a particular position or situation (поставити щось чи когось у конкретне положення 

чи ситуацію), to shape − to decide or influence the form of something, especially a belief or idea, or 

someone's character (вирішувати чи впливати на форму чогось, особливо на переконання чи ідеї, 

або людський характер), to exploit − to use something in a way that helps you (Cambridge Learner’s 

Dictionary online) (використовувати щось у вигідний для вас спосіб) та іменник  gateway − an 

entrance where there is a gate (Collins English Dictionary) (вхід, де є ворота) є засобами мовного 

втілення метафор УКРАЇНА–ОБ’ЄКТ, ЯКОМУ МОЖНА НАДАТИ ФОРМУ та УКРАЇНА–

ВОРОТА.  

Висновки. Метафоричні образи уподібнюють Україну іншим сутностям, 

репрезентованим у мас-медійному дискурсі, засобами традиційної та образної метафори. Ми 

виокремили низку онтологічних метафор, які належать до традиційних, а саме 

УКРАЇНА−ЖИВА ІСТОТА/ОРГАНІЗМ, УКРАЇНА−ДОСЛІДНИК, УКРАЇНА−ЛЮДИНА, ЩО 

НАДИХАЄ, УКРАЇНА−ЖЕРТВА, УКРАЇНА−ВОЇН, УКРАЇНА–МИСЛИВЕЦЬ, 

УКРАЇНА−СУПЕРНИК, УКРАЇНА−МІСЦЕ, УКРАЇНА−ЗАБРУДНЕНЕ МІСЦЕ, 

УКРАЇНА−РЕЧОВИНА, УКРАЇНА−ОБ’ЄКТ ВИНИЩЕННЯ, УКРАЇНА–РОБОТОДАВЕЦЬ. В 

сучасних англомовних засобах масової інформації також трапилися випадки вживання 

просторової метафори (УКРАЇНА–ПОДОРОЖУЮЧИЙ, УКРАЇНА–РУХОМА СИЛА, 

УКРАЇНА−ПОШИРЮВАЧ) та структурної (УКРАЇНА−ІНТЕГРАЛЬНА ЧАСТИНА, 

УКРАЇНА–ОБ’ЄКТ, ЯКОМУ МОЖНА НАДАТИ ФОРМУ). Образні метафори, виявлені в 

англомовних газетних статтях, характеризують УКРАЇНУ як ЗАХИСНИЙ БУФЕР, ЗАГРОЗУ, 

ВИБІР, ПОЛЕ ВБИВСТВА, ПОЛІГОН ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ, ОБ’ЄКТ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ, ДВИГУН, ДІМ, ЖИТТЯ, ЦІЛЬ, ПІШАК, КРОК, ВОРОТА. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у зіставних дослідженнях образу сучасної 

України в різних картинах світу. 
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the set tasks in the research, the following classification of classical (analytical/articulatory, imitative/acoustic, 

analytical-imitative/combined) and innovative (communicative, personal-activity, competence, level, reflexive 
and cultural) methodological approaches to the development of learners' phonetic competence is suggested. It is 

proved that currently, the use of the stated methods in the educational process is of the great interest in the 

methodology of teaching foreign languages i.e. the combination of classical methods with innovative techniques 
and Internet resources that, in their turn, contain a huge amount of additional information in various forms. In 

practice, it was confirmed that the use of innovative techniques and Internet resources in foreign language classes 

develops learners' competence in listening, helps to increase their motivation and success along with creating 

favourable conditions for their active self-development.  
The paper describes and analyzes modern educational and informational Internet resources in terms of 

their relevance to the research issue and different levels of foreign language proficiency. The effectiveness of 

the suggested set of exercises is proved as they provide practice, development and achievement of the new level 
of learners' listening skills. Pertinent interactive sites and YouTube channels, offering teaching materials and 

audio samples relevant to the topic of the lesson and the level of learners' foreign language proficiency, are used 

to create assignments within the frameworks of classical and innovative approaches to the study of a foreign 

language. It has been shown that the presentation of audio material in a Podcast format is currently the most 
modern as a Podcast enables practicing and improved comprehension of the German-language interviews on 

various interesting topics in free time. 

It is also proved that the use of mnemonic, multisensory techniques as well as mental maps while doing 
listening comprehension exercises significantly contributes to the development of learners' competence in 

listening. 

Keywords: competence in listening, phonetic competence, innovative methods/ techniques, Internet 
resources, associative communication, visualisation. 

 

У статті розглядаються особливості опанування мовленнєвої компетентності в аудіюванні при 

вивченні німецької мови у ЗВО. Здійснено аналіз основних досліджень вітчизняних та зарубіжних 
науковців в цьому напрямі. Для вирішення поставлених завдань запропоновано таку класифікацію 

класичних (аналітичного/артикуляторного, імітативного/акустичного, аналітико-імітативного/ 

комбінованого) та інноваційних (комунікативного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 
рівневого, рефлексивного та культурологічного) підходів у вивченні фонетичної компетентності 

здобувачами освіти. Встановлено, що при впровадженні в навчальний процес зазначених вище методик, 

актуальним в умовах сучасної освіти постає поєднання класичної методології з інноваційними 
технологіями та інтернет-ресурсами, які містять, у свою чергу, велику кількість допоміжної інформації 

різного формату. Практично виявлено, що використання на заняттях з ІМ інноваційних ресурсів під час 

опанування мовленнєвої компетентності в аудіюванні сприяє зростанню мотивації та успішності 

студентів, а також створює умови  для їх активного саморозвитку. В роботі описано та проаналізовано 
сучасні освітні та інформаційні Інтернет ресурси з проблеми дослідження для різного рівня володіння 

іноземною мовою. Ефективність використання запропонованих прикладів завдань сприяє тренуванню, 

вдосконаленню та досягненню нового рівня  аудіальних навичок. При розробці завдань до 
проаналізованих підходів задіяно актуальні інтерактивні сайти та YouTube канали, які пропонують 

навчально-методичний матеріал і аудіо-зразки відповідно до теми заняття та рівня володіння іноземною 

мовою. Досліджено, що подання аудіоматеріалу у форматі Podcast є найсучаснішим, тому що Podcast 

уможливлює  тренування та покращення розуміння почутого німецькомовного інтерв’ю на різноманітні 
цікаві теми у вільний від навчання час. Встановлено, що використання мнемонічних, мультисенсорних 

технік, а також ментальних карт при виконанні вправ на розуміння почутого іншомовного мовлення 

сприяє результативності навчання мовленнєвої компетентності в аудіюванні.  
Ключові слова: мовленнєва компетентність в аудіюванні, фонетична компетентність, 

інноваційні методи/технології, інтернет-ресурси, асоціативний зв'язок, візуалізація.  

 

Вступ. Процес формування фонетичної компетентності (далі ФК) під час вивчення 

іноземної мови (ІМ) є одним з найскладніших і водночас найцікавіших етапів. Аналізуючи 

методики формування ФК у закладах вищої освіти (ЗВО), а також беручи до уваги стрімке 

зростання ролі інноваційних технологій та інформаційних інтернет-ресурсів під час 

навчального процесу, зростає необхідність у аналізі, розробці та вдосконаленні навчально-

методичної бази для опанування ІМ та формування іншомовних мовленнєвих компетентностей 

здобувачами освіти (ЗО), яка буде актуальною та відповідати вимогам сучасності. Для того, щоб 
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процес формування ФК у ЗВО відбувався динамічно, цікаво, а також структуровано, поєднуючи 

в собі традиційні та сучасні методики, необхідно методично правильно організовувати 

навчальний процес, а також вчасно і доцільно застосовувати інноваційні підходи під час занять. 

Питання формування ФК у ЗВО неодноразово ставало предметом досліджень великої 

кількості вітчизняних (А.В. Долини, Н.К. Скляренко, Ю.А. Надольської, О.А. Чухно, 

О.В. Ланової, В.В. Перлової, В.М. Гутник та ін.) та зарубіжних (H. Elsen, L. Sommer, H. Funk, 

Ch. Kuhn, J. Mertens, H. Rossa та ін.) науковців. Що стосується сучасних підходів до вивчення 

та викладання ІМ, вони були висвітлені у працях Г. Задільської «Сучасні педагогічні технології 

формування фонетичної компетенції студентів-філологів ЗВО в умовах комунікативно-

орієнтованого навчання англійської мови», С. Куцої «Сучасні методики викладання іноземних 

мов», М.О. Скуратівської «Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у вищій 

школі України», Ю.В. Коваленко «Ефективність сучасних підходів у процесі вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ», О.В. Найдеш «Інноваційні підходи 

навчання іноземних мов у ЗВО», Л.І. Даниленко «Інноваційні технології в сучасній освіті», 

Л.І. Скалій «Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції 

майбутнього вчителя іноземних мов». Ґрунтовне вивчення мовленнєвої компетентності в 

аудіюванні знаходимо в роботах Р.Б. Коцюби, І.Н. Верещагіної, Г.В. Рогової, Є.І. Пассова, 

Я.А. Крапчатової, Л.А. Єпіфанцевої та ін. Нами здійснюється аналіз та розробляються нові 

підходи щодо формування ФК, мовленнєвої компетентності в аудіюванні при вивченні 

німецької мови із застосуванням інноваційних технологій та Інтернет платформ, що сприяють 

ефективності навчання та процесу саморозвитку, самовдосконалення в ЗВО.  

Метою нашого дослідження постає визначення теоретичних концепцій та їх інтеграції, 

доцільних у процесі опанування ФК здобувачами освіти у ЗВО з огляду на відповідність 

вимогам сучасності, а саме комплексне поєднання класичних методів з інноваційними 

технологіями сьогодення при навчанні ІМ, що сприяє ефективності навчального процесу і 

зумовлює актуальність даної наукової розвідки. Для реалізації цієї мети поставлені наступні 

завдання: дослідити використання інноваційних методів та технологій під час формування ФК, 

проаналізувати їх на предмет результативності та доцільності використання на різних етапах 

оволодіння мовленнєвою компетентністю  в аудіюванні при вивченні німецької мови, а також 

розробити відповідні вправи на основі проаналізованих методик. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених нами завдань застосовувалася 

комплексна методика дослідження матеріалу, що включає: аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення та аналогію. За допомогою вище перелічених методів ми проаналізували класичні 

та сучасні підходи щодо формування мовленнєвої компетентності в аудіюванні ЗО в ЗВО. 

Порівнявши наявну навчально-методичну базу, ми систематизували та об’єднали  сучасні 

інтернет-ресурси та інноваційні технології, які сприяють опануванню ФК з німецької мови. 

Аналогію запропонованих нами платформ ми відобразили на прикладах завдань для розвитку 

аудіальної компетентності. Матеріалом для нашого дослідження слугували інтернет-сайти 

(Deutsche Welle/DW, SIMSALABIM, Deutsch-Perfekt, Deutsch Training, Vitaminde), а також канали 

YouTube (fröhlich Deutsch, Learn German). 

Результати та обговорення. Фонетична компетентність розглядається нами як 

здатність мобілізувати знання звукової будови мови з огляду на акустичну, артикуляційну 

природу одиниць мовленнєвого потоку та інтонаційних засобів їхнього функціонування в 

поєднанні із системними явищами фонетичного рівня мови. А мовленнєва (комунікативна) 

компетентність в аудіюванні демонструє вміння подальшого втілення набутих знань з ФК у 

виборі мовних і паравербальних засобів комунікації, в ситуаціях, спілкуваннях в соціумі при 

виконанні певних комунікативних завдань. 

Проаналізувавши різні методи у формуванні ФК, нами виявлені такі основні (класичні) 

підходи, як: аналітичний (артикуляторний), імітативний (акустичний) та аналітико-імітативний 

(комбінований) (Бігич, Бориско, Борецька та ін., 2013, с. 200).  

Методика аналітичного підходу охоплює два основні етапи: ознайомлення ЗО із 

характеристикою кожного звука та його артикуляцією та поетапна робота над звуком (над 
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вимовою окремих звуків, звукосполучень, слів, словосполучень і речень). Розглянемо приклади 

розроблених нами вправ даного артикуляторного підходу, а саме при вивченні німецького 

фонемного сполучення ch: [ç], [χ]. 

Завдання 1. Ознайомтесь із характеристикою звукосполучення ch. 

Дане фонемне сполучення має дві варіації звучання: ich-лаут [ç] – глухий, 

м'якопіднебінний, фрикативний приголосний звук, що зустрічається в словах  ich, nicht, dich, 

wichtig, schlecht, möchten u.s.w. та ach-лаут [χ] – глухий, твердопіднебінний, фрикативний 

приголосний звук, який демонструється у таких німецьких словах machen, doch, Buch, auch, ach 

u.s.w. 

Завдання 2. Прослухайте аудіоматеріал із поясненням варіацій вживання 

фоносполучення ch https://www.youtube.com/watch?v=pxF4suDh8Vs та після прослуховування 

повторіть за мовцем наступні речення: 

Beispiel 1. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich solche Bücher wirklich durchlesen 

möchte. 

Beispiel 2. Achim sucht die ganze Nacht nach seinem Buch, das er am Mittwoch um acht Uhr 

braucht.  

Яка варіація звучання буквосполучення ch присутня в цих варіантах? 

Щодо поданого нами до розгляду імітативного (акустичного) підходу, який базується 

на усвідомленому сприйнятті іншомовного мовлення та відповідно його імітації, то фонетичні 

навички формуються не ізольовано, а в мовленнєвих зразках. Прикладами можуть виступати 

розроблені нами вправи на диференціацію слів, груп слів за допомогою акцентуації та ритму. 

Завдання 1. Прослухайте аудіо матеріал та позначте, який варіант є правильним 

http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion02/aufgabe_d.html:  

Ein Fach – einfach, mehr Wasser – Meerwasser, vor Mittag – Vormittag,  

umfahren – umfahren, jeder Mann – jedermann.  

Завдання 2. Відтворіть акустично правильний варіант.  

Аналітико-імітативний (комбінований) підхід містить в собі принципи двох попередніх, 

а саме аналіз та імітацію. Продемонструємо його на конкретному прикладі наступного аудіо 

завдання для розрізнення довготи та короткості голосного звука ü та для його подальшої 

імітації, а саме: [yː] – довгий, огублений голосний, переднього ряду, високого піднесення 

передається буквами ü, üh у словах müde, küh, а [ʏ] – короткий, огублений голосний, переднього 

ряду, високого піднесення передається буквою ü як у слові Mütze. 

Завдання 1. Прослухайте аудіо матеріал http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion04/aufgabe_ 

g.html, відзначте в тексті слова з короткими [ʏ] та довгими [yː] голосними звуками: 

Verrücktes Ü-Gedicht 

Zum Ü sprach einmal früh das U: „ Grüß dich und hör mir bitte zu. Ich finde deine Pünktchen 

süß! Was glaubst du, warum ich dich grüß?“ Das Ü sprach: „Was soll das Getue? Lass meine 

Pünktchen bloß in Ruhe. Ich wünsch dir noch viel Glück im Lebe. Bemüh dich nicht, so ist das 

eben.“Das U begriff: „Das Ü ist kühl. Vielleicht gelingt`s mir mit Gefühl.“ So hat das U sich hingekniet 

und sang dem Ü ein Liebeslied. Jetzt war das Ü völlig entzückt und hat das U vergnügt gedrückt. Die 

Pünktchen gab`s nun gerne her. Das U war glücklich umso mehr. Dann lebten sie in aller Ruh. Seitdem 

ist U Ü und Ü ist U. 

Завдання 2. Порівняйте результати у групі та прочитайте текст з правильною вимовою. 

Проаналізувавши дослідження вітчизняних науковців, ми виокремлюємо наступну 

класифікацію методичних підходів щодо формування ФК, а саме: комунікативний, особистісно-

діяльнісний, компетентнісний, рівневий, рефлексивний та культурологічний. Розглянемо їх 

коротку характеристику. 

Важливу роль в комунікативному підході до вивчення ФК відіграє комунікація. Він є 

успішним саме з огляду практичного оволодіння ЗО мовленнєвою компетентністю в 

аудіюванні. Вагомим на даному етапі є моделювання навчально-мовленнєвих ситуацій 

реального спілкування, в яких ЗО самотужки або ж, працюючи в парі чи групі, засвоюють 

https://www.youtube.com/watch?v=pxF4suDh8Vs
http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion02/aufgabe_d.html
http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion04/aufgabe_%20g.html
http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion04/aufgabe_%20g.html
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навчальний матеріал і відразу ж його застосовують на практиці (Євдокімова-Лисогор Л. А., 

2013). 

Опираючись на особистісно-діяльнісний підхід під час формування ФК, варто 

акцентувати увагу на особистості, її цілях, мотивах та потребах. З огляду на вже зазначене вище 

доцільним буде використовувати в межах даного підходу індивідуалізоване або ж 

диференційоване навчання (Корницька Ю.А., 2014). З власного досвіду прослідковуємо прояв 

даної методики в умовах студентоцентризму, який і акумулює мотивацію саморозвитку ЗО.  

Компетентнісний підхід має на меті зміну вектору під час навчання з процесу на 

результат. Такий підхід дає можливість ЗО не тільки оперувати отриманими знаннями, а й 

пристосовуватись до нових вимог, потреб. Таким чином ЗО вчаться практично застосовувати 

фонетичні знання під час іншомовної мовленнєвої діяльності (Панасюк, 2015, с. 198). Зокрема, 

наприклад, при вже вивченій темі "Im Supermarkt" (рівень В1.1), нами підібраний та 

розроблений матеріал щодо закріплення та додаткової інформативності по заданій темі, 

використовуючи аудіоматеріал (рівня В1.2) з метою реалізації подальшої мовленнєвої 

компетентності в аудіюванні. Ми пропонуємо розглянути наступний приклад вправ на основі 

компетентнісного підходу: 

Мета: закріплення теми "Im Supermarkt" 

Завдання 1. Прослухайте діалог на тему "Im Supermarkt" 

https://www.youtube.com/watch?v=B7hBOzGoHDk&list=PLXquLwDbNqi8BB2JprhjuAfyAOmno

hw-X&index=29 та зверніть увагу на фрази, що стосуються теми. 

Завдання 2. Складіть власний діалог у парі до теми "Im Supermarkt", використовуючи 

опорні фрази (Entschuldigen Sie bitte/ Können Sie mir helfen?/ Wo finde ich…?/ Ich brauche…/ Ich 

suche…/ Wo findet man…?/ Tut mir Leid, das weiß ich nicht./ Hier vorne links/ da hinten rechts/ hier 

unten/ oben/ im nächsten Gang links) з прослуханого матеріалу. 

Цікавим, на наш погляд, виявився рівневий підхід, що пов'язаний із рівнями 

сформованості ФК, якими має володіти ЗО після проходження навчального матеріалу. ІМ 

поділяється на три глобальні рівні (А, В, С), кожен з яких містить два підрівні (А1, А2, В1, В2, 

С1, С2). До прикладу, при вивченні такої популярної теми як "Reise/Подорож" навчальний 

матеріал (тематичний, лексичний, граматичний) в поєднанні з диференційовано підібраною 

аудіоопорою створюють рівневу ієрархію в опануванні заданої теми. 

Щодо запропонованого нами до розгляду рефлексивного підходу,то він передбачає, 

насамперед, формування у ЗО фонетичної усвідомленості. Застосовуючи цей підхід в навчанні, 

ЗО моделюють навчальні та мовленнєві дії, самотужки аналізують успішність їхнього 

володіння ФК, знаходять альтернативні рішення, а також формують власні стратегії досягнення 

фонетичних цілей. Рефлексивну методику для ФК можна розглянути на прикладі вивчення 

"німецького приступу", який реалізується підтягнутою діафрагмою при вимові довгого та 

короткого голосного на початку слова (auch, also, und, Aal,über, Irrtum…); "німецького придиху" 

при вимові приголосних (дзвінких, глухих) в парах [b,d,g – p,t,k], що супроводжується щільним 

потужним поштовхом повітря при вимові даних звуків; а також прикладом ФК може слугувати 

правильне творення "німецького gurgeln-R" (ніби полокаючи горло ковтком молока). При цьому 

ФК формується шляхом впровадження рефлексивної методики до створення фонетичної 

усвідомленості. 

Культурологічний підхід передбачає тісну взаємодію культур рідної мови та іноземної, а 

також взаємодію їх носіїв. Саме тому культурологічний підхід у формуванні ФК формує 

одночасно лінгвосоціокультурну компетентність. Реалізується мета такого підходу саме на 

початку заняття за допомогою фонетичної зарядки, яка, зазвичай, складається із прислів’їв, 

приказок, пісень, говірок, скоромовок чи віршів, які містять відомості про культуру мови, яка 

вивчається. 

Пропонуємо як варіант фонетичної зарядки та одночасне формування 

лінгвосоціокультурної компетентності наступні вправи на основі культурологічного підходу:  

Завдання 1. Прослухайте аудіоматеріал та заповніть пропуски в німецьких приказках 

http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion03/aufgabe_g.html  

https://www.youtube.com/watch?v=B7hBOzGoHDk&list=PLXquLwDbNqi8BB2JprhjuAfyAOmnohw-X&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=B7hBOzGoHDk&list=PLXquLwDbNqi8BB2JprhjuAfyAOmnohw-X&index=29
http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion03/aufgabe_g.html
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Das Tr_nkgesch_rr,  sob_ld  es  l__r,  m_cht  keine r_chte Freude m__r. 

_ft  tr_fft man wen, der B_lder m_lt, v__l s_ltener wen, der s__ bez__lt. 

Bem__ dich n_r  und sei h_bsch fr__, der _rger k_mmt sch_n s_w__s_.  

Завдання 2. Поєднайте німецькі прислів’я та приказки з українськими еквівалентами. 

Arbeit gibt Brot, Faulheit bringt Not/ Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige/ Morgenstund 

hat Gold im Mund/ Der Fisch stinkt vom Kopf her/ Wer zwei Hasen hetzt, fängt keinen/ Hunger ist der 

beste Koch/ Für jeden Topf findet sich ein Deckel/ Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul. 

Риба гниє з голови!/ Хто два зайці гонить, той жодного не зловить/ Дарованому коневі 

в зуби не дивляться./ Праця чоловіка годує, а лінь марнує/ Хто рано встає – тому Бог дає!/ Був 

би горщик, а покришка найдеться/ Пунктуальність – ввічливість королів!/ Голодному все до 

смаку. 

Проаналізувавши методи формування ФК у ЗВО, ми прослідковуємо тенденцію щодо 

використання класичної методології при опануванні компетентності в аудіюванні з німецької 

мови. Варто зазначити, що через стрімкі зміни у сучасному світі, глобальну діджиталізацію та 

активне використання ЗО новітніх технологій, постає необхідність в активному впровадженні 

інноваційних технологій в заняття. Враховуючи ті можливості, які сьогодні пропонують 

Інтернет ресурси, опанування ФК з ІМ може відбуватись швидше, цікавіше та продуктивніше. 

Окрім того, в умовах сьогодення необхідність застосування інновацій при вивченні ІМ у ЗВО 

стає актуальною, адже навчальні заклади дедалі більше поєднують різні традиційні форми 

очного та дистанційного навчання, курси, які читаються у вузах переводять у віртуальну форму, 

використовуючи при цьому наступні центри дистанційного навчання: Zoom, Moodle, Classroom, 

Google Class та ін. (Найдеш, 2021, с.136). 

Нами були виявлені та проаналізовані наступні Інтернет ресурси. Їх можна активно 

використовувати на всіх етапах опанування мовленнєвої компетентності в аудіюванні, адже 

вони пропонують навчальний матеріал для різного рівня знань від А1 до С1.  

Одним із найпопулярніших ресурсів, яким користуються при вивченні німецької мови є 

Deutsche Welle/DW https://www.dw.com/de/deutschkurse/s-2068 – сайт, який містить 

найактуальніші новини сьогодення, вправи для вивчення німецької мови, відео- та 

аудіоматеріал, вправи та манускрипти до нього, а також новини в аудіоформаті, які можна 

прослуховувати в сповільненому темпі. DW пропонує навчальний матеріал від рівня А1 до С1. 

Розглянемо підібраний нами приклад такого формату завдань: 

Рівень: А1  

Тема: Verschiedene Arten der Vorstellung, freundschaftliche und förmliche Begrüßung 

Опис завдання: ЗО прослуховують аудіо про Філіпа, який їде в аеропорт Мюнхена та 

виконують вправи до нього 

Посилання на вправи до аудіо матеріалу: 

https://static.dw.com/downloads/26129590/radiod1lektion03.pdf  

Наступним серед досліджених нами сайтів для покращення навичок аудіювання є 

Deutsch Perfekt https://www.deutsch-perfekt.com/. Тут можна переглянути та прослухати короткі 

відео/аудіо на різні теми, ознайомитись із манускриптами до них, знайти пояснення слів, а 

також вправи. На сайті можна знайти матеріал рівнів від А1 до С1. Розглянемо одне із можливих 

аудіозавдань рівня B1 на тему "die Kraft des Optimismus", де подається наступний опис завдання, 

а саме: ЗО спочатку прослуховують важливі слова, які стосуються теми (aufgeben, der Mut, 

zuversichtlich bleiben, nach vorne schauen), потім вирази, в яких ці слова можуть застосовуватись 

(wer zuversichtlich bleibt, verliert nicht die Hoffnung), після чого вони слухають діалог і 

відповідають на питання до нього (Wie zeigt Ingo, dass er optimistisch bleibt? Mit welchem Satz 

bittet Kiara ihren Freund, den Mut nicht zu verlieren?). 

Посилання на вправи до аудіоматеріалу: 

https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-hoeren/die-kraft-des-optimismus 

Цікавою в нашому дослідженні виявилась YouTube-платформа, де можна тренувати 

мовленнєву компетентність в аудіюванні. Прикладом для цього слугує канал Learn German 

https://goo.gl/KXHKRp, який пропонує безліч діалогів різних рівнів складності (А1 – С1). 

https://www.dw.com/overlay/media/de/p%C3%BCnktlichkeit-ist-die-h%C3%B6flichkeit-der-k%C3%B6nige/37916043/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/p%C3%BCnktlichkeit-ist-die-h%C3%B6flichkeit-der-k%C3%B6nige/37916043/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/morgenstund-hat-gold-im-mund/18797495/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/morgenstund-hat-gold-im-mund/18797495/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/der-fisch-stinkt-vom-kopf-her/19054191/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/morgenstund-hat-gold-im-mund/18797495/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/morgenstund-hat-gold-im-mund/18797495/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/morgenstund-hat-gold-im-mund/18797495/18777107
https://www.dw.com/overlay/media/de/morgenstund-hat-gold-im-mund/18797495/18777107
https://www.dw.com/de/deutschkurse/s-2068
https://static.dw.com/downloads/26129590/radiod1lektion03.pdf
https://www.deutsch-perfekt.com/
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-hoeren/die-kraft-des-optimismus
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVUzU3pBbUt3R1lJbTlxSlNQR0NLc1A0UzVhQXxBQ3Jtc0ttSS1fNGVjYXJIdjJsOHFwT0xfSW1pMnFHQUNKell3QUJHVmo4eFRvd1FTQ0xNWllsdmEtUHZKTTZxMDdCTHJhTWp0b19SdVpJR0RyYURpV0gwWTM5b3RVTFd1WWlPSkxJd09PbndRZ1ZDUFV1ZnFVOA&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FKXHKRp


 

 
99 

Переглянемо, до прикладу, аудіоматеріал для рівня С1 до теми "Im Hotel" 

https://www.youtube.com/watch?v=KguX7BQH9lk&list=PLXquLwDbNqi8BB2JprhjuAfyAOmnoh

w-X&index=7. В свою чергу канал на платформі YouTube 

https://www.youtube.com/user/froehlichDeutsch допомагає ЗО покращити свою вимову 

завдяки  чисельним відео, потренувати акцент, навчитись вимовляти з правильною інтонацією 

різні типи речень (розповідні, спонукальні, питальні), а також потренувати вимову окремих 

німецьких звуків. 

В ході нашого дослідження ми спостерігали за актуальністю Podcast як цікавого формату 

для покращення аудіальної компетенції та феноменому сьогодення. На сайті Deutsch-Training 

https://deutschtraining.org/deutsche-grammatik/ можна знайти Podcasts на різні теми від рівня В1 

до С1, а також манускрипти до них і короткі вправи на розуміння почутого. Розглянемо 

можливий варіант завдання такого формату для рівня знань С1 на тему "Gesundheit", в якому 

ЗО мають прослухати Podcast та дати відповіді на питання https://deutschtraining.org/gesundheit-

deutsch-lernen-podcast-008/. 

Серед сучасних методів та технік, які сприяють ефективнішому опануванню аудіювання 

ми хотіли б відзначити мнемонічні техніки, ментальну карту, мультисенсорну техніку.  

Під час вивчення німецької мови пам'ять відіграє ключову роль, адже вона виконує 

найважливіше завдання – опрацювання величезної хвилі інформації, яка включає в себе звукові 

та буквенні образи, невідому раніше морфологію, синтаксис та граматичні конструкції. Для 

того щоб процес запам’ятовування відбувався легко, ефективно та невимушено, доцільним є 

використання мнемонічних прийомів. Мнемотехніка має на меті засвоєння великого обсягу 

інформації за досить короткий час, а також збереження її в пам’яті (Зиганов, 2000). 

Мнемотехніка послуговується можливостями будувати асоціації, а також спроможністю 

уявлення. З її допомогою ЗО можуть легко пов’язувати певний навчальний матеріал із 

асоціаціями, застосовуючи метод асоціацій, зв'язок, місць, метод ключових слів, візуалізації, 

графемних асоціацій. При використанні мнемотехнічних прийомів активізуються всі види 

пам’яті (когнітивна, емоційна, особистісна) з візуальною, акустично-вербальною базами та 

моторними опорами (Sommer, 2003).  

Цікавою технікою при опануванні аудіювання є ментальна карта (MindMapping). З її 

допомогою ЗО роблять помітки під час прослуховування аудіоматеріалу набагато ефективніше. 

Ці нотатки, в свою чергу, підкріплюються асоціативним зв’язком і утворюють логічну, 

ієрархічну послідовність мислення – від загального до конкретного (Гордєєва, 2012, с. 51).  

Розглянемо приклад завдань до аудіо матеріалу з використанням техніки MindMap: 

Завдання 1. Прослухайте аудіо текст на тему "Sind die Deutschen wirklich so pünktlich?" 

https://www.vitaminde.de/arbeitsblaetter-und-audiodateien/46-audiodateien-arbeitsblaetter-50.html 

перший раз та занотуйте послідовність викладу інформації на платформі 

https://app.diagrams.net/, після другого прослуховування доповніть основну інформацію, 

дотримуючись ієрархічної послідовності. При цьому ментальна карта (або прийом Fishbone) 

допомагає встановити причинно-наслідковий зв'язок у логічному розумінні та сприйнятті 

запропонованого матеріалу. 

Завдання 2. Презентуйте свою MindMap та на її основі резюмуйте почуте.  

Наочно продемонструємо покрокове виконання даних завдань при створенні даної 

ментальної карти у вигляді поданого нижче рисунку 1.  

https://www.youtube.com/watch?v=KguX7BQH9lk&list=PLXquLwDbNqi8BB2JprhjuAfyAOmnohw-X&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=KguX7BQH9lk&list=PLXquLwDbNqi8BB2JprhjuAfyAOmnohw-X&index=7
https://www.youtube.com/user/froehlichDeutsch
https://deutschtraining.org/deutsche-grammatik/
https://deutschtraining.org/gesundheit-deutsch-lernen-podcast-008/
https://deutschtraining.org/gesundheit-deutsch-lernen-podcast-008/
https://www.vitaminde.de/arbeitsblaetter-und-audiodateien/46-audiodateien-arbeitsblaetter-50.html
https://app.diagrams.net/
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Рис. 1 Приклад створеної MindMap до аудіо тексту на тему: 

 "Sind die Deutschen wirklich so pünktlich?" на платформі app.diagrams.net 

Мультисенсорний метод пропонує під час вивчення ІМ задіяти всі канали сприйняття, а 

саме слух, зір, нюх, дотик. Цей метод є цікавим під час аудіювання, адже завдання можна 

оформити так, щоб ЗО під час прослуховування акцентували увагу на певній інформації, яка 

стосується, наприклад, якогось одного або декількох каналів сприйняття. Таким чином 

виокремлюються з потоку інформації найважливіші моменти, розуміння яких допомагає у 

виконанні завдань до аудіювання. До прикладу, можна поєднувати аудіювання із презентацією 

почутого, одночасно задіявши слуховий та зоровий канал, що сприяє ефективнішому 

виконанню вправ.  

Висновки. Підсумовуючи вище наведений матеріал, можна стверджувати, що для 

цікавішого, легшого та ефективнішого опанування мовленнєвої компетентності в аудіюванні 

для ЗО в ЗВО при вивченні німецької мови в розпорядженні викладачів є доступними чисельні 

новітні методики та технології, застосовуючи які можна підвищити інтерес ЗО до навчального 

матеріалу, а також покращити значно їх результати, адже ФК є однією чи не з найскладніших 

під час вивчення ІМ, а її тренуванню варто приділяти увагу на всіх рівнях оволодіння ІМ. 

Проаналізовані нами сучасні інноваційні технології та Інтернет ресурси сприяють процесу 

опанування мовленнєвої компетентності в аудіюванні з німецької мови. Перспективним 

вбачається для нас розгляд мовленнєвої компетентності в аудіюванні при вивченні ІМ із 

застосуванням звукосимволічних технологій. 
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The article deals with the analysis of the language representation of the concept LOVE in the modern 
English TV scripts. The main theoretical and methodological approaches to the study of the concept were 

systematized in modern cognitive linguistics and lingo culture. It’s aimed at developing the complex 

methodology of the analysis of the concept LOVE, actualized in the modern English TV scripts. The methods 
of research have become the basis of the conceptual analysis that includes dictionary definitions, synonymous 

rows of the concept’s name and also frame analysis which treats concept as a form of the ordered structure. The 

focus of the research deals with the analysis of the frame structure of the concept LOVE. The concept is viewed 

as a unit of mental process which is coded in the language. The survey was made concerning the explicit means 
of realization of the thing frame, the action frame, the possession frame, the identification frame, and the 

comparison frame of the concept as well as the conceptual metaphors. Verbal content of the frame structure 

represents the variety of lexico-semantic classes. Action schemas of state / process, of contact action as well as 
a causative schema are outlined and described. The possession frame elucidates two specifications: the part-

whole schema and the inclusion schema. The thing frame is connected with the qualitative schema, existence 

schema and the locative schema. The identification frame comprises several classifiers and it’s found to be least 
representative. The comparison frame integrates the entities which are based on their sameness or likeness. As 

a result of the study, the frame analysis of the concept LOVE has been outlined and structured. 

Key words: concept, frame, frame structure, conceptual metaphor, schema. 

 
Статтю присвячено дослідженню фреймової репрезентації концепту LOVE у сучасних 

англомовних скриптах серіалів. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення концепту у 

сучасній когнітивній лінгвістиці та лінгвокультурології систематизовано з метою розробки комплексної 
методики аналізу фреймів  концепту LOVE, актуалізованого у скриптах. Методи дослідження стали 

основою концептуального аналізу, що розглядає словникові дефініції та синонімічні ряди імені 

концепту, а також фреймовий аналіз для розгляду концепту LOVE у вигляді впорядкованої структури. 
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Мета даної розвідки проаналізувати фреймову структуру концепту LOVE. Концепт розглянуто як 

одиницю ментального плану, що кодується у мові. Досліджено експліцитну реалізацію предметного, 
акціонального, поссесивного, ідентифікаційного та компаративного фреймів концепту, виділено 

концептуальні метафори в його структурі. Кожен з зазначених фреймів формує відповідні схеми, що 

демонструють наповнення концепту LOVE. Вербальне наповнення фреймової моделі репрезентує 
варіативність дієслівної лексики, що належить до різних лексико-семантичних класів. З’ясовано та 

описано акціональні схеми стану / процесу, контактної дії і каузації. Посесивний фрейм предствалено у 

двох специфікаціях: партитивності та інклюзивності. Предметний фрейм репрезентує кваліфіковану, 

темпоральну та буттєву схеми. Ідентифікаційний фрейм охоплює декілька класифікаторів і є найменш 
частотним. Компаративний фрейм об’єднує сутності на основі їхньої тотожності або подібності. В 

результаті дослідження окреслено та структуровано фреймовий аналіз концепту LOVE. 

Ключові слова: концепт, фрейм, фреймова структура, концептуальна метафора, схема.   

 

Вступ. Одним із базових методів аналізу механізмів взаємодії вербальних та когнітивних 

структур є фреймовий аналіз. Вивчення фреймів дозволяє зрозуміти механізми концептуалізації 

об’єктивованих у мові понять та явищ дійсності, саме тому фреймовий аналіз стає актуальним 

не лише серед учених-лінгвістів, але й серед літературознавців та представників інших галузей 

знань. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що фокус уваги сучасних науковців 

все більше зосереджений на вивченні концептів у фреймовому аспекті. Проте в науковій 

літературі немає ґрунтовних праць, присвячених аналізу базисних фреймів концепту LOVE на 

матеріалі скриптів сучасних серіалів, що й зумовило вибір теми нашого дослідження. Новизна 

одержаних результатів зумовлюється тим, що в ній уперше побудована фреймова структура 

концепту LOVE, актуалізованого у скриптах сучасних серіалів. 

Постановка проблеми. Концепт LOVE постає як індивідуальне знання, що віддзеркалює 

особистісну інтерпретацію соціокультурного досвіду й актуалізується у скриптах сучасних 

серіалів як динамічний набір аксіологічних асоціацій, а одним із провідних напрямів сучасних 

когнітивних досліджень є вивчення структурованих знань, які подаються у вигляді особливих 

когнітивних моделей – фреймів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як один із базових концептів лінгвокультури, 

концепт LOVE було розглянуто у таких напрямках: структурування способів адекватного 

тлумачення любові за допомогою метамови (Вежбицкая, 1996), аналіз словникових дефініцій 

лексичних одиниць концепту LOVE в англійській мові (Перфильева, 2001). Сучасні лінгвістичні 

студії досліджували специфіку вербалізації любові у наступних аспектах: аналіз 

концептуальних метафор, що лежать в основі типових метафоричних виразів на матеріалі однієї 

і більше мов (Потапчук, 2013; Lakoff, 1994; Koevecses, 1991), моделювання прототипу концепту 

LOVE (Shmelev, 2003), особливості представлення любові у пареміології (Martinek, 2003). 

Мета пропонованої наукової розвідки полягає в побудові фреймової моделі концепту 

LOVE. Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: 1) змоделювати 

фреймову структуру концепту LOVE; 2) проаналізувати складники фреймової моделі шляхом 

виявлення основних елементів базових фреймів; 3) визначити ключові схеми зазначеної 

фреймової моделі; 4) структурувати метафоричні репрезентації фреймової структури концепту 

LOVE.  

Методи дослідження розвідки ґрунтуються на методиці фреймового аналізу, що є 

однією з найвагоміших серед методологічного інструментарію концептуального аналізу. 

Матеріалом даної статті слугували скрипти сучасних серіалів, а саме: “You”, “Belgravia”, 

“Riverdale”. 

Дефінітивний аналіз імені концепту LOVE свідчить про те, що його семантичний простір 

містить наступні ознаки: 1) а strong feeling of deep affection for smb/smth, especially a member of 

your family or a friend; 2) а strong feeling of affection for smb that you are sexually attracted to; 3) a 

strong feeling of enjoyment that something gives you; 4) a word used as a friendly name of addressing 

somebody. Іменем аналізованого концепту вважаємо лексему love. Підставами для такого 
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висновку є її значно більша частотність порівняно з синонімічними їй лексемами: affection, 

appreciation, devotion, fondness, infatuation, tenderness, passion, lust, yearning й, відповідно, 

прогнозовано більша кількість вільних словосполучень, утворених на її основі, що свідчить про 

її полівалентність та поліфункціональність, яка, відповідно, проявляється в більшому 

різноманітті ситуацій, в яких концепт LOVE актуалізується. 

Слід відзначити, що основним інструментом дослідження фреймової семантики 

вважається фреймовий аналіз, що спрямований на виявлення та виділення фрейму або 

сукупності фреймів, що структурують концепт LOVE. 

Термін “фрейм” був введеним М. Мінським, який визначав його як певну систему даних, 

призначених для представлення стереотипної ситуації (Мінський, 1979, c. 120).  

Ч. Філлмор запропонував розглядати фреймову семантику як лінгвістичну концепцію, 

яка досліджує взаємодію системи мовних значень і структур знання, що орієнтована на 

виявлення причин, що призводять до формування і використання категорії, яка репрезентує 

лексичні одиниці та на пояснення лексичного значення на основі експлікації даних причин 

(Fillmore, 1982, c. 76). Окрім того, багаточисленні роботи дослідників (Fillmore, 1982; ван Дейк, 

1995; Шейгал, 2004;  Жаботинська, 2004; Макаров, 2003; Карасік, 2002) вказують на ефективні 

прийоми вивчення принципів організації подання знань у мовній системі за допомогою 

“фрейму”.  

Результати та обговорення. Ми розглядаємо фреймову структуру концепту LOVE як 

таку, що структурується на підставі побудови концептуальних мереж на основі базових фреймів, 

методика якого детально описана С.А. Жаботинською (2004, c. 81), яка узгоджується з 

основними дисциплінами когнітивної науки і має міждисциплінарну перспективу, необхідну 

для сучасних лінгвістичних досліджень. На нашу думку, базові фрейми мають здатність 

утворювати концептуальні мережі завдяки різноманітним комбінаціям пропозиціональних 

схем, що мають найвищий рівень узагальнення (схемності) та являють собою первинні категорії 

мислення і типи реляцій між ними. Тип пропозиційної схеми визначаємо за її приналежністю 

до одного з п’яти базових фреймів, які комбінуються один з одним, утворюючи інтегративні 

концептуальні моделі. Відповідно до типу фрейму характеризуємо концепт LOVE за його 

кількісними, якісними, буттєвими, локативними та темпоральними параметрами (предметний 

фрейм), з позицій дій, що ним виконуються (акціональний фрейм), за його ідентифікаційними і 

посесивними характеристиками (ідентифікаційний і посесивний фрейми), а також за участю 

концепту LOVE у міжпросторових зв’язках подібності, що найчастіше реалізуються на рівні 

метафори (компаративний фрейм). Структурно фрейми організовані за допомогою схем, що є 

взаємозалежні і взаємопов’язані. 

1. Акціональний фрейм характеризує об’єкт з погляду його діяльності, а досліджуваний 

дискурс фрейму виявляє такі ознаки любові, як здатність виконувати дії, спричиняти вплив, а 

також зазнавати впливу, що відображено у схемах акціонального фрейму, наведених нижче.  

Схема процесу [LOVE-агенс діє] репрезентує ситуацію, де дія агенса (не спрямована на 

інший об’єкт або предмет: Sometimes...we don’t understand the one we love…however painful love 

may seem, there is always something you cherish… (You). Дія агенса демонструє мовні одиниці, що 

включають, дієслова мовлення як наприклад: Sometimes I wonder if I understand your actions at 

all. But love says: be patient, be brave (You). 

Схема контактної дії [LOVE-агенс) діє на ХТОСЬ/ЩОСЬ (афектив)] виявляє взаємодію 

агенса та іншої людини або предмета – афектива. У результаті дії агенса афектив набуває нової 

якості. Cлід відзначити, що дана схема дії акціонального фрейму представлена як 

малефактивним типом (малефактив – той, хто зазнає шкоди від дії) – It’s a cut, it’s nothing. What 

do you want to talk to me about? You lied to me. Your love killed me (You), так і бенефактивним 

типом (бенефактив – той, хто зазнає покращення) – Love turned me into something else back then 

with Beck. My hope now... is that you can turn me into something better (You). 

Окрім того, схема контактної дії [ХТОСЬ/ЩОСЬ-агенс діє на LOVE-пацієнс] 

демонструє, що LOVE може виступати не лише агенсом дії, але і пацієнсом, а саме, зазнавати 

впливу: She really hurt you, huh? Mm. No. Her love is a huge influence on my life (You); So, what I’m 
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hearing is that two adults...both knowing the risks...but they don’t know the impact it has on their love 

(You). 

2. Цікавим виявився ідентифікаційний фрейм досліджуваного концепту, оскільки роль 

любові охоплює певний спектр класифікаторів [LOVE є класифікатором] відображена такими 

прикладами: love is a connection (зв’язок) – Did that awful adultery ruin the connection of love? 

(You); love is a great strength (велика сила) – People are predictable. I can’t afford to be predictable. 

My life depends on that. But love, love is a great strength that kept me open, alive, different, real (You); 

love can be a little forthright сompliment (прямолінійний комплімент) – Okay, or maybe he’s shy. 

Love can be a little forthright сompliment (You); love is a blessing (благословіння) – Edmund found 

a parson to marry us in a little chapel near the city. I now pronounce you man and wife. May we kiss? 

With my blessing. Are we truly married? Most definitely. love is a blessing (Belgravia); love is a true 

feast (справжнє свято) – My late nephew was in love with your daughter. Perhaps. She was certainly 

in love with him. Their love was a true feast (Belgravia). 

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє дійти висновку, що фрейм формується між 

просторовими зв’язками тотожності: дещо-референт є дещо-корелят, або схожості: дещо 

референт нагадує дещо-корелят, тож, процес метафоризації будується на основі декількох 

пропозиціональних схем: схеми інклюзивності посесивного фрейма, схеми процесу, схеми 

афективного процесу, а також схеми дії, де концептуальний референт LOVE репрезентує 

семантичну роль суб’єкта або об’єкта дії. Розглянемо їх більш детально. 

3. Посесивний фрейм конкретизується у двох специфікаціях: партитивності [ЩОСЬ: 

LOVE-ціле має ДЕЩО-частину] та інклюзивності [LOVE-контейнер має ДЕЩО-вміст]. 

Реалізація посесивних відношень може втілюватися як словосполученнями з конструкціями з 

of, так і іншими прийменниками або імплікуватися контекстом висловлення. 

Cхема партитивності структурує значення словосполучення a piece of, який уподібнює 

ЛЮБОВ ПРЕДМЕТУ. Наприклад: How is she today? She’s not come down. She’s still in her room. 

Last piece of devotion has been ruined (Riverdale).  У цьому фрагменті концептуальний референт 

LOVE вербалізується синонімом його імені, лексемою devotion.  

Розглянемо схему інклюзивності [ЩОСЬ-вміст: LOVE (референт метафори має ЩОСЬ-

контейнер: ПОЛЕ] представлене словосполучення a field of love, де LOVE асоціюється з 

ПОЛЕМ: He may not be crushing on you, but he feels a field of love (Riverdale).  

На основі інклюзивної специфікації метафори уподібнюють концептуальний референт 

LOVE, позначений синонімом імені концепту, номінацією passion, ВМІСТУ КОНТЕЙНЕРА: 

You know, I’ve heard a lot about you. Archie says you’re great, his eyes are full of passion and he’s 

miserable without you, if it’s any consolation (Riverdale). Очі одного з головних героїв, Арчі, 

порівнюються з КОНТЕЙНЕРОМ, наповненим пристрастю.  

Наступний приклад репрезентує мовний вираз, що уподібнює LOVE ПРИРОДНОМУ 

ОБ’ЄКТУ. Наприклад: Even people like Cheryl Blossom and Veronica Lodge and Archie Andrews. 

What about your peak of love? When they betrayed you this weekend, you saw their true colors, didn’t 

you? (Riverdale). У наведеному висловленні концептуальний корелят ПРИРОДНИЙ ОБ’ЄКТ 

специфікується як ВЕРШИНА. Метафора тут втілена іменником a peak, що має значення the top 

of a hill or mountain ending in a point (вершина пагорбу чи гори, що закінчується вершиною).  

Таким чином, у контексті посесивної конструкції, референт LOVE уподібнюється 

ВЕРШИНІ. Вважаємо, що підставою для розглянутої метафори є така ознака денотата LOVE, 

як інтенсивність, тобто здатність зростати та досягати своєї найвищої точки. 

Схема процесу [ЩОСЬ: LOVE-пацієнс (референт метафори) є об’єктом змін] структурує 

значення, що уподібнює любов РОСЛИНІ. But how do you tell if the passion's faded in a good, long-

term-commitment way or in a crap, we-don’t-fancy-each-other-any-more way… (Riverdale). У цьому 

фрагменті LOVE порівнюється з РОСЛИНОЮ за допомогою предиката to fadе – to lose vigour  and 

freshness, or youth; wither  (втрачати свіжість, силу чи молодість; в’янути). 

Одним із корелятів метафор, утворених за схемою неконтактної дії [ХТОСЬ: LOVE-

агенс (референт метафори діє] уподібню LOVE ЛЮДИНІ: But luckily, I have been percolating on 

an idea, hellishly simple in its conception…devotion goes away… (Riverdale). Метафора 
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репрезентована дієсловом to go away (відходити, зникати), агенсом дії якого є референт лексеми 

devotion, синонімічної імені концепту LOVE. 

Схема неконтактної дії складає схемy РУХ: What was she meant to do at his funeral, not 

cry? Love comes softly and love goes (Riverdale). Метафора LOVE є ЛЮДИНОЮ, що приходить 

та відходить, актуалізується дієсловами руху to come (приходити) та to go (іти). 

За схемою афективного процесу [ЩОСЬ: LOVE-пацієнс є об’єктом змін, які 

спричиняють зміни інших об’єктів], є ПРИРОДНА СТИХІЯ, а саме специфікація ВОДНА 

СТИХІЯ: And I’m ready to go on record about how much my mom and dad love me. Their love flooded 

me (Riverdale). Засобом об’єктивації метафори тут є дієслово to flood – to pour forth, go, or come 

in a flood (заливати, затоплювати). Відповідно, асоціюється LOVE з ВОДНОЮ СТИХІЄЮ.  

Схема контактної дії, де LOVE є суб’єктом [ХТОСЬ: LOVE-агенс (референт метафори) 

діє на ЩОСЬ/ХТОСЬ-пацієнс], наприклад:  Does he know you’re calling me? No. I thought maybe 

I’d surprise him. Infatuation grabbed him(Riverdale).  Засобом вербалізації метафори у даному 

прикладі є дієслово to grab, що має значення  to take or seize by or as if by a sudden motion or 

grasp (швидко заволодіти, захопити) й у наведеному контексті виражає дію агенса, позначеного 

cинонімом лексеми love, а саме infatuation. Об’єктом дії агенса-любові виступає хлопець. Таким 

чином, LOVE уподібнюється ЛЮДИНІ, що може заволодіти іншим.  

4. Предметний фрейм вказує на кількісні, якісні, буттєві, локативні і темпоральні ознаки 

та об’єктивується в аналізованих скриптах кваліфікативною схемою [LOVE є ТАКИМ-якість], 

де можна виділити наступні ознаки: 

 а) негативні – faked (фальшива) Love can be faked, you know… (You); disheartening 

(гнітюча) I’m sure that’s not true. It is even more true...It is my fate to disappoint him. Love is 

disheartening (You); 

 б) позитивні  – great (велика) Everyone claims to understand what you’re going through, but 

I do. The necessity of great love is important (Belgravia); benevolent (великодушна) I see that you 

can be rewarded with benevolent love and grace (Belgravia). 

Наступним кроком буде розгляд метафоризиції, що базується на пропозиціональній 

схемі предметного фрейма, а саме, кваліфікативної схеми, де прикметник у функції означення 

приписує референту love певну ознаку [ХТОСЬ/ЩОСЬ: LOVE (референт метафори) є ТАКИМ-

якість]: And Forty’s fragile. Life just keeps kicking the shit out of him. He’s immune to appreciation 

(You). У даному прикладі метафора любов є ХВОРОБА представлена словосполученням 

immune to appreciation де immune має значення protected against a specific disease by inoculation 

or as the result of innate or acquired resistance – захищений від певної хвороби прививкою або як 

результат вродженого чи набутого опору. 

Темпоральна схема [LOVE існує ТОДІ-час] вказує, що любов існує майбутньому – She 

can’t expect his approaching passion (Riverdale) та минулому – I found them lunching together today. 

Suddenly my devotion was in the past (You). 

Буттєва схема [LOVE існує ТАК-спосіб] представлена двома позиціями, а саме 

початковою стадією:  I can’t expect the initial passion to last (Riverdale) та завершальною стадією: 

My heart kept urging me that he should hear it from me, rather than have it whispered on every street 

corner.…her love was at an end (Riverdale); And when love dies, it really hurts. The bottom line is... 

She couldn’t love me back. And our love died. I thought that was the end. A sad story (You). Слід 

відзначити, що даний фрагмент висловлювання репрезентує метафору LOVE є ЛЮДИНА, 

виражену предикатом to die – to pass out of existence (перестати існувати). 

5. Компаративний фрейм ілюструє відносини подібності, які ґрунтуються на зближенні 

концептів у сприйнятті людини та репрезентує порівняння любові з іншими об’єктами 

дійсності, що в свою чергу, є проявом концептуальної метафори, оскільки ґрунтується, 

зазвичай, на метафоричному перенесенні. Метафоричний образ любові структурують 

порівняння з: 

a) серпанком – Has she said what’s wrong? Not a word. Her love was like a daze (Riverdale); 

б) водою – You sound astonished. Why shouldn’t I marry Maria Grey? Well, no reason. Her 

love is like a soft water (Belgravia); 
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в) чашкою міцної кави – You’re being ridiculous! The thing is settled! His love is like a cup 

of strong coffee! You are ridiculous to pretend that I will marry John Bellasis, when you know very 

well I will not! (Belgravia); 

г) блискавкою – You’ll worry the young ones if you’re not careful. Love is like the lightning, and 

your maturity is signaled by the extent to which you can accept the dangers and the power of love (Belgravia); 

д) небезпечним вірусом – That’s what I was afraid of. His love is a dangerous virus…(You); 

e) мелодією – Love is like a melody that has taken me to dark places (You). 

Висновки. Структура концепту LOVE, представлена п’ятьма фреймами, репрезентованими 

за тематичним принципом, висвітлює три його основні аспекти: атрибутивний (що розкриває 

сутнісні ознаки референта), акціональний (діяльнісний аспект) та екзистенційний (форма буття 

референта). Аналіз фактичного матеріалу показав, що найбільш поширеним із виділених фреймів є 

акціональний фрейм, а найменшим ідентифікаційний. Акціональний фрейм репрезентовано 

схемою процесу [LOVE-агенс діє], схемою контактної дії [LOVE-агенс) діє на ХТОСЬ/ЩОСЬ 

(афектив)], яка представлена як малефактивним типом, так і бенефактивним типом та схемою 

контактної дії [ХТОСЬ/ЩОСЬ-агенс діє на LOVE-пацієнс]. Кваліфікативна схема предметного 

фрейму представлена наступними позиціями LOVE є ТАКЕ [FAKED, DISHEARTENING, GREAT, 

та BENEVOLENT]. Темпоральна схема [LOVE існує ТОДІ-час] вказує, що любов існує 

майбутньому (approaching passion) та минулому (my devotion was in the past). Буттєва схема [LOVE 

існує ТАК-спосіб] представлена початковою стадією (the initial passion) та завершальною стадією 

(her love was at an end). Посесивний фрейм конкретизується у двох специфікаціях: партитивності 

[ЩОСЬ: LOVE-ціле має ДЕЩО-частину] та інклюзивності [LOVE-контейнер має ДЕЩО-вміст]. 

Cхема партитивності уподібнює ЛЮБОВ ПРЕДМЕТУ [PIECE OF DEVOTION]. Концептуальний 

референт LOVE вербалізується синонімом його імені, лексемою devotion. Схема інклюзивності 

[ЩОСЬ-вміст: LOVE (референт метафори має ЩОСЬ-контейнер: ПОЛЕ] представлене 

словосполучення [FIELD OF LOVE] та концептуальною метафорою LOVE є ПРИРОДНИЙ 

ОБ’ЄКТ специфікується як ВЕРШИНА [PEAK OF LOVE]. Схема процесу [ЩОСЬ: LOVE-пацієнс 

(референт метафори) є об’єктом змін] структурує концептуальну метафору LOVE є РОСЛИНА 

[PASSION’S FADED]. Схема неконтактної дії [ХТОСЬ: LOVE-агенс (референт метафори діє] 

об’єктивує концептуальну метафору LOVE є ЛЮДИНА [DEVOTION GOES AWAY]. Схема 

неконтактної дії відображає концептуальну метафоризацію схеми РУХУ [LOVE COMES SOFTLY 

AND LOVE GOES]. Метафора LOVE є ЛЮДИНОЮ, що приходить та відходить. Cхема 

афективного процесу [ЩОСЬ: LOVE-пацієнс є об’єктом змін, які спричиняють зміни інших 

об’єктів] висвітлює метафору LOVE є ПРИРОДНА СТИХІЯ, а саме специфікація ВОДНА СТИХІЯ 

[LOVE FLOODED]. Схема контактної дії, де LOVE є суб’єктом [ХТОСЬ: LOVE-агенс (референт 

метафори) діє на ЩОСЬ/ХТОСЬ-пацієнс] репрезентує концептуальну метафору LOVE є ЛЮДИНА 

[INFATUATION GRABBED HIM]. Компаративний фрейм представлений схемою / субфреймом 

схожості-метафори LOVE-референт є наче ЩОСЬ-корелят [DAZE, SOFT WATER, CUP OF 

STRONG COFFEE, LIGHTNING, DANGEROUS VIRUS, MELODY]. Перспективами подальших 

досліджень є вивчення метафоричного компоненту концепту LOVE на рівні всіх фреймів. 
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structural method, a group of polysemant terms of the German professional language of architecture and construction 

is distinguished, the nature of polysemic relations in the studied terminological system is outlined, and the 
etymological status of proposed polysemants and their morphological indicators are established. 

The comprehensive analysis of GLSPAC polysemants showed that out of about 35,000 terms, 1,343 terms 

are polysemic and belong to different types of polysemy (intra-industry, inter-industry and external industry) 
based on the transfer of names by similarity, function and contiguity. The most common catalysts for the 

emergence of polysemy in the GLSPAC are metaphorical and functional transfer of the name. The study presents 

typical metonymic models of polysemy in the GLSPAC terminology: action – process – result, (final) stage – 

result, process – result, building structure – material, part – whole, property – object, founder's name – subject. 
The proposed terminology is characterized by an area of active polysemy (971 terms have 2 meanings, 

372 terminological units – from 3 to 8). The overall rate of polysemy is low. Polysemous relations are also 

formed by borrowed terms and internationalisms (91 terms in total) from Greek, Latin, French, Spanish, Italian, 
Irish, Semitic and ancient Indian languages. We have identified cases of interlingual polysemants and 

interlingual homonyms. 

According to the morphological structure, the most frequent in the GLSPAC terminology are nouns (1036 

terms), followed by verbs (202 terms) and adjectives (66 terminological units). Participles and terminological 
compounds are sporadically presented in the sample. 

The results of the study represent the state of polysemous relations at the present historical stage and will 

help in the retrospective analysis of the stages of formation and development of the GLSPAC. 
Key words: term-polysemant, polysemic relations, professional language, terminological system of the 

German professional language of architecture and construction. 

 
Стаття висвітлює основні аспекти дослідження парадигматичних (полісемічних) відношень, 

наявних у терміносистемі німецької фахової мови архітектури та будівництва. Завдяки використанню 

комплексних методик структурного методу виокремлено групу термінів-полісемантів німецької фахової 

мови архітектури та будівництва, окреслено характер полісемічних відношень у досліджуваній 
термінологічній системі, а також встановлено етимологічний статус розглянутих полісемантів та їх 

морфологічні показники.  

Комплексний аналіз полісемічних термінів НФМАБ показав, що з близько 35 тис. лексем 
досліджуваного корпусу – 1343 термінологічних одиниці є полісемічними і належать до різних типів 

полісемії (внутрішньогалузевої, міжгалузевої та зовнішньогалузевої) на основі перенесення назв за 

схожістю, функцією та суміжністю. Найчастіше факторами виникнення полісемії в термінологічній 
системі НФМАБ є метафоричне та функційне перенесення назв. У дослідженні представлено типові 

метонімічні моделі полісемії у термінології НФМАБ: дія – процес – результат, (кінцевий) етап – 

результат, процес – результат, будівельна конструкція – матеріал, частина – ціле, властивість – об'єкт, 

прізвище засновника – предмет.  
Для запропонованої терміносистеми характерна зона активної полісемії (971 термін має 2 

значення, 372 термінологічні одиниці – від 3 до 8). Загальний коефіцієнт полісемії у терміносистемі 

НФМАБ є незначним. Полісемічні відношення утворюють також запозичені терміни та 
інтернаціоналізми (всього 91 термін). Етимологічний аналіз показав, що джерелами запозичень є 

грецька, латинська, французька, іспанська, італійська, ірландська, семітська та давньоіндійська мови. 

Виявлено випадки міжмовних полісемантів та міжмовних омонімів. 

За морфологічною структурою в термінології НФМАБ найчастіше зустрічаються іменники (1036 
термінів), далі слідують за спадом дієслова (202 терміни) та прикметники (66 термінологічних одиниць). 

Дієприкметники та термінологічні сполуки представлені у вибірці спорадично. 

Результати дослідження репрезентують стан полісемічних відношень у терміносистемі НФМАБ 
на сучасному історичному зрізі та допоможуть у ході проведення ретроспективного аналізу етапів 

становлення та розвитку НФМАБ. 

Ключові слова: термін-полісемант, полісемічні відношення, фахова мова, терміносистема 
німецької фахової мови архітектури та будівництва. 

 

Вступ. Проблематика сучасної термінознавчої науки охоплює широке коло питань, 

пов’язаних не тільки з характером виникнення, особливостями континуального розвитку, 

закономірностями існування фахових мов, а й їх корективами мовних і концептуальних картин 

світу як наслідку науково-технічної революції. Зміна вектору лінгвістичних студій 

обґрунтована, насамперед, кількістю термінологічних одиниць, зафіксованих у терміносферах 
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фахових мов, число яких значно перевищує кількість загальновживаних слів у словнику 

загальнонаціональних мов (Дʼяков, Кияк і Куделько, 2000, с. 9). Важливим, при цьому, є опис 

цих пластів фахової лексики крізь призму трансдисциплінарних досліджень.  

У руслі інтенсифікації інформаційно-технологічного прогресу постає потреба детальної 

розробки і вдосконалення алгоритму детермінації процесів термінотворення, аналізу ступеня 

кореляції структурно-семантичних характеристик галузевих терміносистем та специфіки 

функціювання їх термінологічних одиниць у процесі фахової комунікації. Саме тому наша 

лінгвістична розвідка спрямована на вивчення особливостей парадигматичних відношень у 

терміносистемі німецької фахової мови архітектури та будівництва (далі – НФМАБ), що є 

невід’ємною складовою загальнотехнічної лексики.  

Оскільки проблема опису парадигматичних відношень між одиницями різних рівнів 

ускладнюється їх чисельністю та різноманітністю, ми вирішили обмежити спектр питань 

студіями такої закономірної і універсальної властивості будь-якої мови, і, зокрема, фахової 

мови в галузі архітектури та будівництва, як полісемія.  

Диспути щодо характеру і ролі полісемії в термінології не вщухають і досі. Свідченням 

цього є численні праці вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, серед них: 

О. С. Ахманова, М. Т. Вереш, Б. М. Головин, С. В. Кійко, О. Д. Огуй, Н.О. Школьна та ін.  

Метою нашої статті є детермінація полісемічних відношень у терміносистемі НФМАБ, 

визначення коефіцієнта полісемії в досліджуваній терміносфері, аналіз генетичних джерел 

полісемічних термінів та реконструкція морфологічного статусу досліджуваних 

термінологічних одиниць. Реалізація поставленої мети можлива лише за умови 

розв'язання  таких завдань: 

 висвітлити теоретичні аспекти дослідження полісемічних відношень у терміносферах 

фахових мов; 

 встановити та описати парадигматичні відношення у терміносистемі НФМАБ; 

 випрацювати класифікаційну сітку полісемантів НФМАБ; 

 проаналізувати етимологічні характеристики полісемічних запозичень у 

запропонованій галузі; 

 охарактеризувати морфологічні особливості полісемічних термінів НФМАБ. 

Матеріалом дослідження є всі багатозначні слова НФМАБ (загалом –  1343 терміни та 

терміносполуки або 3,8% всіх термінів НФМАБ), дібрані із розробленого нами «Німецько-

українського словника термінів архітектури та будівництва», а також тлумачних словників 

німецької мови Duden (2007) та DWDS методом суцільної вибірки.  

Методи дослідження. Комплексне вивчення особливостей полісемічних відношень у 

терміносистемі НФМАБ ускладнюється багатогранністю об'єкта  дослідження і зумовлює 

використання як загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, дедукції та індукції), так і базових 

лінгвістичних методів, а саме численних методик структурного методу: компонентного, 

дефініційного, семантичного, етимологічного аналізів та аналізу за безпосередніми 

складниками.    

Результати та обговорення. Відповідно до постулатів термінологічної школи Д.С. 

Лотте поняття «термін» характеризується такими ознаками: однозначністю, точністю, 

нейтральністю, системним характером, а також відсутністю синонімічних відповідників 

(Лотте, 1961, с. 75). Ми ж трактуємо поняття «термін НФМАБ» як лексичну одиницю, що 

вербалізує поняття або процес культуротехнічного циклу у сфері архітектури та будівництва, 

входить до складу тезаурусу запропонованої сфери знань, а також є засобом акумуляції та 

трансляції науково-технічної інформації. Запропоноване визначення піддає критиці 

загальновідому дефініцію терміна як спеціального слова чи словосполучення, 

що  протиставляється у процесі порівняльного аналізу граматичних і семантичних складників 

загальновживаній лексиці. Така дефініція, на наш погляд, підтверджує гіпотезу Г.О. Винокура, 

що «терміни ˗ це не особливі слова, а слова в особливій функції» (Винокур, 1939 процитований 

у праці Кійко і Боштан, 2004, с. 244). З іншого боку, трактування терміна як складової тезаурусу 

НФМАБ передбачає наявність системних відношень, зокрема, й семантико-парадигматичних 
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зв'язків (синонімічних, антонімічних, полісемічних, омонімічних), що є хоча й небажаним, але 

досить поширеним явищем у низці терміносистем фахових субмов.   

Субстратом для виникнення полісемії, без сумніву, є спроба урізноманітнення способів 

вживання слова, адже потреба номінації нових для певної мовної традиції понять чи явищ часто 

супроводжується вживанням відомих словникових одиниць в новому контексті. Багатозначність 

лексем виступає такою «лінгвістичною універсалією», що запобігає як надмірному збільшенню 

словникового складу мов, так і виникненню труднощів у процесі оволодіння певним мовним кодом 

(Будагов, 1971 процитований у праці Кійко і Боштан, 2004, с. 244).   

У своєму дослідженні ми керуємося думкою Т.І. Панько щодо статусу термінологічної 

полісемії як закономірного семасіологічного процесу розвитку термінологічних систем, який 

характеризується континуальністю свого існування (Панько, 1979, с. 21). Загальновизнаним є 

розподіл термінологічної полісемії на 3 категорії: внутрішньосистемну, міжсистемну та 

зовнішньосистемну полісемію (Краснопольська, 2010, с. 362-371). Виокремлення цих видів 

полісемії актуальне і для термінології НФМАБ.  

Внутрішньосистемною або внутрішньогалузевою полісемією позначають наявність 

кількох значень терміна в межах однієї і тієї ж терміносистеми. Цей вид полісемії є 

консеквенцією розвитку семантики вузькоспеціалізованих термінів. Прикладом 

внутрішньогалузевої полісемії у терміносистемі НФМАБ є, зокрема, і запозичений з іспанської 

мови термін – das Karnies, що є інтернаціоналізмом (грец. κορωνίς, укр. карниз, анг. cornice, рос. 

карниз), і має наступні значення: 1) карниз або ґзимс (застарілий термін, що запозичено з 

німецької мови через польську – нім. das Gesims, пол. gzyms, і досі вживається в буковинських 

діалектах); 2) викружка; 3) іонічний кіматій або так званий «каблучок». При цьому, два останніх 

значення вживаються для позначення архітектурних обломів, але належать до двох 

протилежних груп. У першому випадку мова йде про прості архітектурні обломи, у другому – 

про складні.  Серед прикладів внутрішньогалузевої полісемії є такі терміни, як от: die Baufuge: 

1) монтажний шов; 2) стик; 3) робочий шов; 4) деформаційний шов; der Alkoven: 1) альков; 2) 

кругла ніша; das Fachwerk: 1) фахверкова конструкція з балок, проміжки між якими заповнені 

кладкою (цеглою чи глиною); 2) каркасна конструкція з брусів, призначена для зведення дахів 

чи мостів тощо (Кійко і Пинтюк, 2020).  

Зовнішньосистемна полісемія стосується термінологічних одиниць, які є складовою 

одразу кількох терміносистем, проте об'єднані спільним прямим чи опосердкованим зв'язуючим 

компонентом (спільною семою). Яскравим прикладом цього виду полісемії є міжмовний омонім 

die Konstruktion (лат. constructio, укр. конструкція, пол. konstrukcja, рос. конструкция; франц.  la 

construction і анг. construction детермінують процес будівництва (нім. das Bauwesen) (Пинтюк, 

2021, с. 165)), який має такі значення: 1) будівництво, конструювання; 2) результат 

конструювання, сконструйована модель; 3) мат. побудова (проекцій); 4) лінгв. (мовна) 

конструкція; 5) психоан. конструкція; 6) компонування (у військовій справі); 7) хім. структура; 

будова. Сюди ж відноситься термін die Membran, який першопочатково виник у фаховій мові 

біології та анатомії (lat. membrana – «шкіра, плівка») для позначення перетинки або мембрани. 

У фаховій мові архітектури та будівництва ця лексема має значення: 1) покриття споруди; 2) 

мембранний дифузор (використовується для створення дифузної системи аерації) (Кійко і 

Пинтюк, 2020). У фаховій мові хімії ця лексема набуває значення фільтрувальної перетинки, а 

у фаховій мові техніки – діафрагми мікрофона чи гучномовця.  

Міжсистемна полісемія характеризується використанням однієї і тієї ж термінологічної 

одиниці в різних галузях наукового знання з незмінним семантичним ядром і змінними 

периферійними семами. Історія становлення термінології НФМАБ має багатовікову традицію, 

що пов'язано з виникненням цієї галузі знань:  «Архітектура виникла тоді, коли пралюдина 

вперше збудувала собі примітивну хижу» (Summerson, 1983, с. 93). Терміносистема НФМАБ є 

яскравим прикладом симбіозу різних пластів лексики досліджуваної сфери знань з поняттями 

суміжних наук, що демонструє власне градація дефініції поняття «архітектура» – від науки до 

мистецтва. Наприклад, термін der Asphalt, який має значення: 1) бітум; 2) асфальт; є одиницею 

терміносистем у галузі архітектури та будівництва, хімії, фізики та геології. Чимало суміжних 
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багатозначних термінів знаходимо і на межі перетину досліджуваної сфери знань з 

автоматизацією, електрикою, лісівництвом – з одного боку, і декоративно-прикладним 

мистецтвом (ковальством, різьбярством і т.д.), мистецтвознавством – з іншого. Прикладом 

останнього є міжсистемна полісемія терміна italienische Renaissancearchitektur із наступними 

значеннями: 1) кватроченто; 2) чинквеченто (Кійко і Пинтюк, 2020). Це поняття є об'єктом 

зацікавлення архітекторів, зодчих та істориків мистецтва.   

Дослідження полісемічних зв'язків у терміносистемі НФМАБ передбачає також 

розуміння полісемії як явища, що виникає на основі зіставлення об'єктів і пошуку аналогій між 

ними, унаслідок чого назва одного предмета вербалізує поняття іншого. Таким чином, 

розрізняють перенесення назв за подібністю, за функційною складовою та за суміжністю.  

Перший тип має ще назву «метафоричне перенесення». Цей тип перенесення особливо 

чітко прослідковується у ході вивчення групи термінів, що виявляють схожість з частинами тіла 

людини. Наприклад, der Fuß (1) цоколь; 2) основа (колони); 3) плоска підошва димової 

труби),  die Nase (1) виступ; 2) слід від фарби, що потекла), die Zahnplatte (1) зубна рейка; 2) 

зубний модуль). Схожість за розташуванням спостерігається у метафоричних перенесеннях 

назв термінів НФМАБ, що також співвідносяться з частинами тіла людини: das Haupt (1) 

головна частина споруди; 2) начальник), der Kopf (1) вершина; 2) головка), die Wange (1) тятива 

сходів; 2) стінка димової труби). Прикладом метафоричного перенесення назви є також терміни 

die Trommel: 1) барабан стержня колони; 2) барабан купола та die Haube: 1) купольна форма 

даху із зігнутим контуром; 2) ковпак. 

Перенесення назв за функційною складовою є різновидом першого типу, але базовою 

характеристикою є не схожість за зовнішніми ознаками, а функція, яка закладена в основі 

терміна. Наприклад, першопочаткове значення поняття schwitzen – потіти, але у НФМАБ термін 

набуває таких значень: 1) утворення конденсату; 2) виділення цементного молока на поверхні 

бетону. Іншим прикладом є термін der Strom з наступними значенням: 1) потік; струмінь, 2. 

електричний струм; електрика 3) течія; велика ріка. Два згадані вище різновиди перенесення 

назв поєднує, наприклад, такий багатозначний термін, як: der Flügel (1) дверне полотно, стулка 

дверей; 2) прибудова; 3) крило будівлі). Перше значення передбачає перенесення назви за 

функцією, друге та третє – за схожістю розташування.  

Останній тип перенесення назв за суміжністю, відомий як метонімія, теж репрезентує 

семантичні зміни і об'єднує різні типи перенесення назв. Аналіз полісемантів терміносистеми 

НФМАБ підтвердив наявність типових метонімічних моделей (див. табл. 1):  

Таблиця 1 

Метонімічні моделі полісемії у терміносистемі НФМАБ 

Метонімічна 

модель 

Дія –   процес 

–  результат 

(Кінцевий) 

етап –

результат 

Процес 

–  результат 

Будівельний 

матеріал 

–  конструкція 

Полісемант die Abdichtung der Aufbau die Einfassung der Balken 

Значення 

полісеманта 

1) ущільнення (напр. 

швів);  

2) тампонаж;  

3) герметизація;  

4) гідроізоляція;  

5)водонепроникність 

(бетону);  

6)ущільнююча деталь 

1) скріплення 

елементів 

споруди;  

2) вертикальне 

членування 

споруди;  

3) будова, 

споруда 

1) облицювання, 

обкладання, 

огорожа  

2) фартух; 

1) балка;  

2) брус;  

3) ферма 

У таблиці наведено приклади найбільш типових метонімічних моделей. Варто 

зауважити, що у терміносистемі НФМАБ трапляються і загальновідомі метонімічні моделі:  

1) частина –  ціле. Наприклад, die Architektur: 1) мистецтво проєктування і спорудження 

будівель (галузь науки); 2) зведення і мистецьке оформлення споруд та будівель; 3) будівельна 

конструкція; 4) надбання архітектурної спадщини певного народу; стиль будівництва.  

2) властивість – об'єкт. Наприклад, das Gefälle зі значеннями: 1) похилість; 2) схил; спуск.  
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3) власне прізвище дослідника/засновника – предмет, знак. Наприклад, поняття Knauf 

вживається для позначення: 1) Кнауф (прізвища засновників фірми); 2) міжнародної групи 

КНАУФ; 3) товарного знаку. Цей термін входить до складу понад 38 термінів-композитів та 

юкстапозитів у сфері НФМАБ, тому ця група полісемічних термінів-епонімів потребує 

детального вивчення у майбутньому. 

Своєрідність полісемантів НФМАБ слід розглядати і під кутом зору міжмовної полісемії. 

Серед запозичених понять НФМАБ з французької мови знаходимо такі багатозначні терміни: 

die Trasse (з фр. tracé = Spur, Umriss) зі значеннями: 1) запланований маршрут пересування 

транспорту, лінія постачання або прилягання чогось; 2) залізничні колії; die Traverse (фр. 

traverse): 1) траверса; поперечина; поперечна балка; 2) тятива; 3) архітрав; 4) дамба та ін. Проте 

найбільше багатозначних термінів НФМАБ було запозичено з латинської та грецької мов, що 

ми пов'язуємо з багатовіковою традицією Стародавніх Греції та Риму у галузі архітектури та 

будівництва. Серед них: die Inkrustation (длат. incrustatio = das Überziehen mit Marmor) із такими 

значеннями: 1) інкрустування; 2) витвори мистецтва, виконані за допомогою техніки 

інкрустування; das Kolumbarium (лат. columbarium): 1) римські поховальні камери з рядами 

напівкруглих ніш, в підлозі яких зберігалися урни з прахом; 2) колумбарій (місце для поховання 

урн з прахом після кремації) (Duden, 2007). Названі терміни є прикладом звуження і розширення 

значень. Загалом зафіксовано  91 полісемант НФМАБ, генетичним джерелом яких є як класичні 

європейські мови: грецька, латинська, італійська, французька, іспанська мови, так і семітські, 

кельтські (ірландська мова) та давньоіндійська мови.  

Розвиток семантики термінологічних одиниць спричиняє інколи набуття терміном 

нетермінологічного значення, таким чином, стаючи одиницею загальновживаної лексики і, 

навпаки, лексеми загального вжитку в деяких випадках набувають термінологічного значення. 

Так, слово das Nest увійшло до складу термінологічного тезаурусу НФМАБ з загальновживаної 

мови і мало значення: 1) гнізда (місця, облаштованого птахами, комахами чи невеликими 

ссавцями за допомогою гілок, трави, моху чи глини, для існування і виведення потомства); 

2) ліжка (familiär); 3) невеличкого, облаштованого місця (umgangssprachlich) (Duden, 2007). У 

терміносфері НФМАБ термін має наступне визначення: 1) порожнеча (в бетоні); 

2) інноваційний екобудинок; 3) будівля, споруджена у формі пташиного гнізда.  

Варто зазначити, що деякі полісемічні терміни у галузі архітектури та будівництва 

німецького походження, хоча й не стали одиницями загальновживаної лексики, проте у 

результаті мовної інтерференції (1849–1918 рр.) і зараз функціонують в місцевих діалектах 

України, зокрема, у галицьких діалектах (Пинтюк, 2021, с. 165). До них належать: пляц (нім. der 

Platz: 1) велика рівна площа; 2) огороджений майданчик або поле; 3) місце; 4) склад (з 

деревиною)); шубер (нім. der Schieber: 1) заслінка для димоходу; 2) шибер; 3) шиберна засувка 

(люка) 4) висувна дошка (деталь мебелі); 5) шпінгалет); шуфля (нім. die Schaufel: 1) ківш 

екскаватора; 2) лопата; 3) лопатка для насоса); шнур (нім. die Schnur: 1) мотузка; 2) шпагат, 

шворка; 3) будівельна нитка) та ін. Більшість понять вживаються у процесі комунікації лише в 

одному з перелічених значень. 

Кількісне співвідношення полісемантів у терміносистемі НФМАБ відображено у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Полісемічні відношення у терміносистемі НФМАБ 

К-сть 

значень 

К-сть термінологічних 

одиниць 

Відсоткове 

співвідношення 

Загальна кількість значень 

у терміносистемі 

2 971 72,3%  1942 

3 249 18,5%  747 

4 72 5,4% 288 

5 34 2,5% 170 

6 12 0,9% 72 

7 3 0,2% 21 

8 2 0,2% 16 

Разом 1343 100% 3256 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 

 
114 

Завдяки отриманим даним визначаємо коефіцієнт полісемії. Для цього використовуємо 

формулу:  

к=Ріt 

де Σ Pi – кількість значень термінів, t – загальна кількість термінів, K – коефіцієнт 

полісемічності (Левицкий, 2007, с. 178).  

Отож, середня кількість значень полісемантів у терміносистемі НФМАБ складає 2,42 

значення на один термін. Отриманий коефіцієнт показує незначний індекс полісемії у 

терміносфері НФМАБ. При цьому, закономірним є спад кількості термінів відповідно до 

зростання їх значень, що відповідає принципу концентрації і розсіювання лінгвістичних 

одиниць (Тулдава, 1987, с. 134).  

Ще одним важливим аспектом нашого дослідження є вивчення структурно-семантичних 

характеристик полісемічних термінів НФМАБ. Нами встановлено морфологічний статус 

полісемантів НФМАБ (див. рис. 1). 

 
Рис. 1.  Морфологічний статус полісемічних термінів НФМАБ 

Кругова діаграма демонструє співвідношення морфологічних підкласів термінів-

полісемантів у терміносистемі НФМАБ, згідно з яким 1036 термінів є іменниками, 202 

термінологічні одиниці – дієсловами, 66 – прикметниками, 21 – дієприкметниками, 18 – 

терміносполуками.  

 Проаналізувавши структурні характеристики полісемічних термінів та терміносполук 

НФМАБ, ми зафіксували загалом 1325 синтетичних термінів-полісемантів (98,7%) та лише 18 

полісемічних терміносполучень (1,3% всіх полісемантів).  

Чимало науковців стверджують, що прості слова, які є одним з трьох структурних 

різновидів однослівних термінів або як їх ще називають у лінгвістиці термінів-однословів, є 

найкращим матеріалом для студій полісемічних відношень, адже складні за морфологічною 

структурою слова потребують додаткового вивчення лексичної інформації кожного компонента 

(Дребет, 1998, с. 1). Крім згаданих вище структурних підтипів виокремлюють ще й афіксальні 

однослівні терміни.  

Розподіл за названими підгрупами має такий вигляд: 388 одиниць НФМАБ – прості 

однослівні терміни (29%), основа яких і є коренем слова; 551 термін (41%) складає групу 

афіксальних синтетичних термінів, характерною ознакою якої є наявність крім кореня ще й 

словотвірних афіксів; 386 (28,7%) термінів – це складні терміни, які мають дві (терміни-

композити) та більше основ (терміни-юкстапозити). Виявлено 349 двокомпонентних термінів 

(26%),  36 термінів-юкстапозитів (2,7%) (з трьома компонентами), 1 термін (0,1%) –  das 

Gegengewichtshubfenster (з 4 компонентами) (див. рис. 2). 



 

 
115 

 
Рис. 2. Кількісно-якісна характеристика однослівних полісемантів НФМАБ 

Графік унаочнює кількісно-якісні показники синтетичних полісемічних термінів 

НФМАБ. Більшість однослівних термінів є іменниками. Ця закономірність пояснюється тим, 

що іменники є основним засобом акумуляції та ретрансляції інформації і вживаються для 

позначення культоротехнічних циклів у галузі архітектури та будівництва, їх програмного 

забезпечення та обслуговування, теоретичних наробок, планів, ескізів, креслень і т.д. Далі 

слідують за спадом дієслова, які позначають організацію будівельних процесів архітекторами 

та зодчими, а також безпосередньо – ведення будівельних робіт. Прикметники та 

дієприкметники трапилися у вибірці однослівних термінів значно рідше – всього було 

нараховано 66 і відповідно 21 архітектуронімів.  

Висновки. У результаті проведеного дослідження ми дійшли наступних висновків:  

1) кількість полісемічних термінологічних одиниць у термінології НФМАБ складає 1343 

терміни (3,8% від усієї кількості термінів досліджуваного корпусу); 

2) середній коефіцієнт полісемічності у терміносистемі НФМАБ становить К=2,42, що є 

показником незначного рівня полісемії; переважає зона активної полісемії (971 термін має 2 

значення, 372 терміни – 3-5 значень); 

3) у терміносистемі НФМАБ виявлено всі три типи полісемії: внутрішньосистемну, 

міжсистемну і зовнішньосистемну; 

4) основними факторами появи полісемічних одиниць у фаховій термінолексиці є 

метафоричне та функційне перенесення; 

5) детерміновано типові метонімічні моделі: дія – процес – результат, (кінцевий) етап – 

результат, процес – результат, будівельна конструкція – матеріал, частина – ціле, властивість – 

об'єкт, прізвище засновника – предмет; 

6) у ході дослідження встановлено генетичні джерела запозичених полісемантів у сфері 

НФМАБ (загалом налічується 91 запозичений полісемічний термін); 

7) вивчено структурні характеристики полісемантів НФМАБ: 1036 термінів – іменники, 

202 – дієслова, 66 – прикметники, 21 – дієприкметники, 18 – терміносполуки.  

Перспективним вважаємо подальший комплексний аналіз полісемічних термінів 

НФМАБ у синонімічних, антонімічних та омонімічних відношеннях, студії функціювання 

полісемантів досліджуваної галузі у процесі фахової комунікації, а також дослідження полісемії 

і, зокрема, міжмовної полісемії НФМАБ з урахуванням постулатів лінгвоекології.  
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The article attempts to develop an indicative outline of poetry analysis at the stage of pre-translation 

analysis and to formulate the criteria for the analysis of the quality of translation of German-language poetry 

into Ukrainian using a polysystem approach. The poems of G. Trakl and their translations by Ukrainian 

translators — T. Gavrilov, M. Fishbein and D. Nalyvayko were chosen as the material of the research. The study 
was conducted in three phases. In the first phase, the life and creative path of G. Trakl was analyzed; the thematic 

direction of his work and the factors that influenced the formation of his poetry idiostyle were determined; the 

history of writing of poetry and creation of the collection Sebastian im Traum was investigated; the leading 
motives and ideas of G. Trakl's poetry, compositional features, key images, symbolism, peculiarities of 

versification were determined; the artistic and expressive means of the German language in the author's poetry 

were characterized. The recent analysis resulted in the formulation of the features of G. Trakl's idiostyle and its 
presentation in the form of a word cloud. In the second phase, the article conducts analysis of the quality of G. 

Trakl's poetry translation into Ukrainian on the example of the poems Grodek, Kindheitserinnerung and 

Begegnung. Since the object of the research is poems, each of which is a distinctive alternative to objective 

reality and describes in detail a specific situation or event as a fragment of the author's worldview by verbal 
means, we analyze the quality of translation at phonetic, syntactic and functional levels. The analysis of the 

translation of G. Trakl's poetry shows that translators successfully reproduce in their translations the stanzas and 

formal peculiarities of each poem, achieve the effect of cacophony, as the author, through the use of dissonance, 
anaphora and alliteration. As for the syntactic and functional levels, the translators, following the author, use 

various stylistic means in their translations, among which epithet, rhetorical question, inversion, metaphor, 

hyperbole, metonymy and personification are predominant. This variety of stylistic means is explained by the 
fact that the poetic language of G. Trakl is extremely rich, it astonishes with depth and accuracy of images, a 

wide range of connotation shades and symbolism. In the third phase of the research, an algorithm for analyzing 

G. Trakl's poetry at the stage of pre-translation analysis was developed and criteria for the analysis of the quality 

of translation of German-language poetry into Ukrainian using a polysystem approach were formulated. 
Key words: polysystem approach, translation criticism, poetic translation, stanza, metre, artistic image, 

artistic means. 

 
У статті реалізується спроба розробити орієнтовну схему аналізу поезії на етапі 

доперекладацького аналізу та сформулювати критерії аналізу якості перекладу німецькомовної поезії 

українською мовою з застосуванням полісистемного підходу. Матеріалом дослідження обрано вірші Ґ. 

Тракля та їхні переклади українськими перекладачами – Т. Гавриловим, М. Фішбейном та 

mailto:l.tomniuk@chnu.edu.ua
https://orcid.org/0000-0002-7971-780X


 

 
118 

Д. Наливайком. Дослідження проведено у три етапи. На першому етапі проаналізовано життєвий та 

творчий шлях Ґ. Тракля; визначено тематичне спрямування його творчості та фактори, які вплинули на 

формування його ідіостилю як поета; досліджено історію написання віршів та створення збірки 
«Sebastian im Traum»; визначено провідні мотиви та ідеї поезії Ґ. Тракля, композиційні особливості, 

ключові образи, символіку, особливості віршування; охарактеризовано художні та виражальні засоби 

німецької мови у поезії автора. В результаті проведеного аналізу сформульовано особливості ідіостилю 
Ґ. Тракля і представлено у вигляді word cloud. На другому етапі здійснено аналіз якості перекладу поезії 

Ґ. Тракля українською мовою на прикладі віршів «Grodek», «Kindheitserinnerung» і «Begegnung». 

Оскільки об’єктом дослідження є вірші, кожен з яких є самобутньою альтернативою об’єктивній 

реальності та детально змальовує конкретну ситуацію чи подію як фрагмент авторської картини світу за 
допомогою вербальних засобів, здійснюємо аналіз якості перекладу на фонетичному, синтаксичному та 

функціональному рівнях. Аналіз перекладу поезії Ґ. Тракля показав, що перекладачі успішно 

відтворюють у своїх перекладах строфіку та формальні особливості кожного вірша, досягають ефекту 
какофонії, як і автор, шляхом застосування дисонансу, анафори та алітерації.  Щодо синтаксичного та 

функціонального рівнів, то тут перекладачі вслід за автором використовують у своїх перекладах 

різноманітні стилістичні засоби, серед яких домінують епітет, риторичне питання, інверсія, метафора, 
гіпербола, метонімія та персоніфікація. Таке різноманіття стилістичних засобів пояснюється тим, що 

поетична мова Ґ. Тракля надзвичайно багата, вражає глибиною і влучністю образів, широким спектром 

конотативних відтінків та символікою. На третьому етапі дослідження розроблено алгоритм аналізу 

поезії Ґ. Тракля на етапі доперекладацького аналізу та сформульовано критерії аналізу якості перекладу 
німецькомовної поезії українською мовою з застосуванням полісистемного підходу.  

Ключові слова: полісистемний підхід, критика перекладу, поетичний переклад, строфіка, 

метрика, художній образ, художній засіб. 
 

Вступ. Швидкі темпи науково-технічного прогресу трансформують всі сфери людської 

діяльності, перекладацька галузь – не виключення. Так, переклад поступово перетворився з 

екзотики на щоденність, а професія перекладача набула правового і суспільного статусу. Втім, 

донедавна вся робота перекладача зводилася лише до перекладу художньої літератури. 

Безумовно, художній переклад є найважчим видом перекладу, оскільки у художньому творі 

репрезентовані всі комунікативні функції мови (Doerr, 2019, с. 4). Втім, поетичний переклад як 

підвид художнього перекладу є надзавданням для фахівця з художнього перекладу, оскільки 

мовна дійсність у поетичному творі не розкладається на пазли, це «дійсність цілісного 

художнього світу, де мовні та позамовні фактори спаяні значно міцніше, ніж в інших 

функціональних стилях» (Гольтер, 2018, c. 57). 

З розвитком поетичного перекладу постала нагальна потреба у розробленні алгоритму 

здійснення доперекладацького аналізу поетичного твору та уніфікованих критеріїв щодо оцінки 

якості його перекладу, що є безпосереднім завданням критики художнього перекладу. 

Допомагаючи читачу і перекладачу порозумітися на теренах поетичного твору, критика 

художнього перекладу сприяє також покращенню якості перекладу шляхом «встановлення 

золотої середини між читацьким очікуванням та його професійним втіленням в перекладі» 

(Мазур & Оришечко-Бартоха, 2018, с. 183). Актуальність цього дослідження зумовлена тим, 

що у сучасній критиці художнього перекладу алгоритм здійснення доперекладацького аналізу 

поетичного твору та критерії оцінювання якості перекладу німецькомовної поезії засобами 

української мови залишається відкритим питанням. Тому метою дослідження обрано виявлення 

й аналіз закономірностей під час перекладу поезії Ґ. Тракля українською мовою шляхом 

застосування полісистемного підходу, опис поетапності здійснення доперекладацького аналізу 

поетичного твору та розроблення об’єктивних критеріїв щодо аналізу поетичного перекладу. 

Методи дослідження. Матеріалом дослідження обрано збірку Ґ. Тракля «Sebastian im 

Traum» та її переклади українською мовою, виконані Т. Гавриловим, Д. Наливайком та 

М. Фішбейном. Для досягнення мети дослідження визначено відповідний методологічний 

інструментарій, який охоплює застосування полісистемного підходу та низки методів: методу 

індукції, контекстуального аналізу, інтерпретації, узагальнення, а також методу порівняльного 

аналізу. 
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Слід зауважити, що серед множини підходів до критичного аналізу перекладу (текстово-

типологічна теорія К. Райс, прагмалінгвістична теорія Ю. Хаус, теорія Р. В. ден Брока) обрано 

теорію Р. В. ден Брока (див. Рис. 1), яка отримала назву полісистемного підходу, оскільки 

охоплює аналіз поетичного перекладу на всіх мовних рівнях (фонетичному, лексичному, 

синтаксичному і функціональному) (Broeck, 2014, c. 58). 

 
Рис. 1. Теорія Р. В. ден Брока 

Оскільки кожній поезії притаманна цілісність, яка полягає у взаємодії окремих елементів 

образу за принципом органічної системи та набутті лише в контексті цілого поетичного твору 

функціональної наповненості та естетичної доцільності, вважаємо за необхідне аналізувати 

переклад поезії Ґ. Тракля на фонетичному, синтаксичному та функціональному рівнях, 

опускаючи лексичний рівень, оскільки під час поетичного перекладу фокус з лексичних засобів 

вираження переходить на функціональний рівень – втілення задуму та всіх інтенцій автора у 

тексті перекладу. 

Результати та обговорення. Київська поетка, перекладачка Н. Бельченко ототожнює 

поетичний переклад з «перекладом дихання поета» (Бельченко, 2018). Саме тому вважаємо за 

потрібне розпочати аналіз якості перекладу поезії Ґ. Тракля українською мовою з детального 

ознайомлення з ідіостилем автора, а вже тоді безпосередньо досліджувати текстову площину 

віршів та їх перекладів українською мовою на різних мовних рівнях, в результаті чого можна 

отримати «обґрунтоване уявлення про характерні риси ідіостилю поета» (Зайченко & 

Паламарчук, 2020, с. 151) та про ступінь його відтворення в перекладі. 

Проаналізувавши життєвий і творчий шлях Ґ. Тракля, виокремлюємо основні 

особливості його ідіостилю та представимо у вигляді хмари слів (див. Рис. 2). 

 
Рис. 2. Особливості ідіостилю Ґ. Тракля 

Отже, духовний і художній досвід Ґ. Тракля має неординарний, типологічно-

універсальний характер. Його життя повністю вписується у добу на зламі століть, а творчість 
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не вписується у жодний з тодішніх літературних напрямків і течій. Він нехтує правилами 

синтаксису та красномовністю на користь детального опису палітри почуттів, націлених на 

читача. За життя Ґ. Тракля вийшла збірка поезій «Вірші» (1913), збірка «Себастьянові сни» 

опублікована посмертно (1915). 

Для аналізу якості перекладу поезії Ґ. Тракля обрано вірші «Гродек», «Спомин 

дитинства» та «Зустріч» із збірки «Себастьянові сни» у перекладах Т. Гаврилова, Д. Наливайка 

та М. Фішбейна (див. Табл. 1): 

1. G. Trakl «Grodek» «Городок» у перекладі 

Т. Гаврилова  
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder  

Von tödlichen Waffen, die goldnen Ebenen  

Und blauen Seen, darüber die Sonne  

Düstrer hinrollt; umfängt die Nacht  

Sterbende Krieger, die wilde Klage  

Ihrer zerbrochenen Münder.  

Doch stille sammelt im Weidengrund  

Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt  

Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle;  

Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.  

Unter goldnem Gezweig der Nacht und Sternen  

Es schwankt der Schwester Schatten durch den 

schweigenden Hain,  

Zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden 

Häupter;  

Und leise tönen im Rohr die dunklen  

Flöten des Herbstes. 

O stolzere Trauer! ihr ehernen Altäre  

Die Heiße Flamme des Geistes 

nährt heute ein geweltiger Schmerz 

Die ungebornen Enkel (Trakl, 2016). 

Увечері бряжчать ліси осінні 

Зброєю смерти, злочені рівнини 

Й блакитяні озера, зверху сонце 

Хмурніше котиться; вгортає ніч 

Вмирущих воїв, дикий зойк 

Їх уст калічних. 

Та тихо збирається на  

верболознім тлі 

Червоне хмарʼя, де гнівливий Бог,  

Пролита кров, схолода місяцева; 

Усі шляхи ведуть у чорний тлін. 

Під злоченим гіллям зірок і ночі 

Сестрина тінь іде німотним гаєм 

Звитяжців духи, їх криваві глави 

вітати; 

І зглушено звучать в очеретах флояри 

осени. 

О гордший смутку! Крицевий олтаре, 

Днесь живить біль огненний пломінь 

духу,  

Ненароджених онуків (Тракль, 2004).  
«Гродек» у перекладі Д. Наливайка «Ґродек» у перекладі М. Фішбейна  
Смертоносний гул вечорами повнить  

Осінні ліси, золотисті рівнини  

І сині озера, від них понуре сонце  

Тікає геть; сповиває ніч  

Умираючих вояків і дикий крик  

Їхніх розірваних ротів.  

Клубочиться на дні безлюдних долин  

Руда хмара пролитої крові, оселя лютого бога  

І холодне місячне світло.  

Під злотистим віттям ночі та зірок  

Блукає тінь сестри мовчазними гаями,  

Приголублює душі героїв, скривавлені голови.  

І ледь звучать в комишах печальні флейти 

осені.  

О, горда скорбото! на твоїх олтарях  

Пломінь духу сповняє сьогодні 

безмежним болем  

Серця ненароджених онуків (Тракль, 2002). 

Надвечір осінні ліси стугонять  

Од убивчих гармат, золотаві рівнини  

Й блакитні озера, понад ними сонце  

Котиться млисте; ніч огортає  

Вояків, що конають, дикі волання  

Їхніх роздертих ротів.  

Але тихо назбирує в пeрсті  

Хмаровище червоне, де мешкає 

гнівний Господь,  

Кров забуту, місячний холод;  

Всі дороги – у чорне гниття.  

Під золотим галуззям ночі й зірок  

Тінь сестри колихлива в завмерлім 

гаю  

Вітає душі героїв, закривавлені 

голови;  

Й тихенько звучать в очереті темні 

осінні флейти.  

О горда скорбото! Її вівтарі залізні,  

Пекуче полум’я духу нині живить 

нестерпний біль,  
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Ненароджені внуки (Тракль, 2009). 

2. «Kindheitserinnerung» G. Trakl «Спомин дитинства» у перекладі Т. 

Гаврилова  
Die Sonne scheint einsam am Nachmittag, 

Und leise entschwebt der Ton der Immen. 

Im Garten flüstern der Schwestern Stimmen - 

Da lauscht der Knabe im Holzverschlag, 

  

Noch fiebernd über Buch und Bild. 

Müd welken die Linden im Blau versunken. 

Ein reiher hängt reglos im Äther 

ertrunken, 

Am Zaun phantastisches Schattenwerk spielt. 

 

Die Schwestern gehen still ins Haus, 

Und ihre weißen Kleider schimmern 

Bald ungewiß aus hellen Zimmern, 

Und wirr erstirbt der Büsche Gebraus. 

 

Die Schwestern gehen still ins Haus, 

Der Knabe streichelt der Katze Haar, 

Verzaubert von ihrer Augen Spiegel. 

Ein Orgelklang hebt fern am Hügel 

Sich auf zum Himmel wunderbar (Trakl, 2016). 

Самотньо сяє сонце пополудні, 

Гудіння бджіл наповнює етер, 

В саду шепочуть голоси сестер –  

Хлопʼя з повітки чує їхні будні, 

 

Само в полоні книги та картини. 

Ген липи відцвітають у блакить 

І чапля знерухоміло стримить 

І тіні дня влаштовують фестин. 

 

Нечутно сестри входять до господи, 

І їхні білі сукні невбазар 

З ясних покоїв свій являють чар, 

І стигне у бентезі шум природи. 

 

Хлопʼя шерсть гладить киці в 

мертвій тиші, 

Задивлене в її очей вогні. 

Здіймається до неба вдалині 

Мелодія органа на узвишші (Тракль, 

2004). 

3. «Begegnung» G. Trakl «Зустріч» у перекладі Т. Гаврилова  
Am Weg der Fremde - wir sehn uns an 

Und unsre müden Augen fragen: 

Was hast du mit deinem Leben getan? 

Sei still! sei still! Laß alle Klagen! 

 

Es wird schon kühler um uns her, 

Die Wolken zerfließen in den Weiten. 

Mich deucht, wir fragen nicht lange 

Und niemand wird uns zur Nacht 

Geleiten (Trakl, 2016). 

Чужинний шлях – судилось стрітись 

нам, 

В утомлених очах питання: 

Що ти зробила зі своїм життям? 

Мовчи! Забудь про нарікання! 

 

Вже холоднішає круг нас, 

І хмари розтікаються у небі. 

Мені є так, немов минув наш час. 

І ніч прийшла по мене і по тебе 

(Тракль, 2004). 

Табл. 1. Ілюстративний матеріал дослідження 

Наскрізною темою вірша Ґ. Тракля «Grodek» є тема війни. Це останній вірш поета перед 

смертю, присвячений битвам на лінії австрійського фронту під Городком. Цей вірш написаний 

Ґ. Траклем під час перебування в Україні. Головною інтенцією автора є передача читачеві 

всього жаху, який він пережив під час війни, для того, щоб читач переосмислив цінність свого 

життя та переглянув життєві орієнтири. Ключовими мотивами вірша є смерть, образи страху, 

ненароджених немовлят, блідих тіней, які перекладачі адекватно відтворюють у перекладі: 

«Sterbende Krieger, die wilde Klage Ihrer zerbrochenen Münder» (Trakl, 2016) – 

«Умираючих вояків і дикий крик. Їхніх розірваних ротів» (Д. Наливайко) / «Вояків, що конають, 

дикі волання. Їхніх роздертих ротів» (М. Фішбейн) / «Вмирущих воїв, дикий зойк. Їх уст 

калічних» (Т. Гаврилів). Також перекладачам вдалося зберегти в перекладі кульмінацію вірша в 

останньому рядку – «серця ненароджених онуків». Про адекватне відтворення конотативних 

відтінків у перекладах свідчить вживання еквівалентних епітетів та метафор, які слугують 

основними засобами для передачі всієї гіркоти, жаху та всепоглинаючої пащі війни – 
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«смертоносний гул», «дикий крик», «хмара пролитої крові», «чорне гниття», «скривавлені 

голови», «безмежний біль». 

Оскільки це вільний вірш, визначення розміру, рими та ритму вірша «Гродек» і 

відповідно їх збереження в перекладі неможливі. Значну роль у створенні ефекту какофонії у 

вірші відіграють дисонанс та алітерація. М. Фішбейну вдалося відтворити ці художні засоби 

у перекладі. У вірші Ґ. Тракля яскраво виражена алітерація завдяки повтору таких приголосних, 

як: [d], [t], [h], [b], [g]. У перекладі найчастіше зустрічаються саме приголосні звуки [д] і [т], 

котрі мають схоже звучання до німецьких [d] та [t]. У перекладі Д. Наливайка простежується 

яскраво виражений дисонанс шляхом повтору голосних [и], [о], [у], як, власне, і в оригіналі 

часто повторюються фонеми [o] та [u]. У перекладі Т. Гаврилова можна простежити вираження 

асонансу завдяки повтору голосних [а], [і], [е]. Незважаючи на цю розбіжність з текстом 

оригіналу, перекладач вирішив застосувати фонетичні виражальні засоби для створення ефекту 

милозвучності тексту перекладу. 

Щодо характеристики художніх і виражальних засобів мови, то типовими для вірша 

«Гродек» є епітети, гіпербола та інверсія, які часто зустрічаються в оригіналі і збереженні у 

перекладах українською мовою, наприклад: 

«Durch den schweigenden Hain» (Trakl, 2016) – «В завмерлім гаю» (М. Фішбейн) / 

«Німотним гаєм» (Т. Гаврилів) / «Мовчазними гаями» (Д. Наливайко). Лише Т. Гаврилів зміг 

перекласти це словосполучення, не змінивши змісту. 

Приклади інверсії в тексті оригіналу та шляхи її відтворення в українських перекладах 

подаємо у таблиці 2: 

1. «umfängt die Nacht 

Sterbende Krieger, die wilde Klage 

Ihrer zerbrochenen Münder» (Trakl, 2016) 

«вгортає ніч 

Вмирущих воїв, дикий зойк 

Їх уст калічних» (Т. Гаврилів)  
«сповиває ніч 

Умираючих вояків і дикий крик 

Їхніх розірваних ротів» (Д. Наливайко) 

«ніч огортає 

Вояків, що конають, дикі волання 

Їхніх роздертих ротів» (М. Фішбейн) 

2. «Es schwankt der Schwester Schatten 

durch den schweigenden Hain, 

Zu grüßen die Geister der Helden, 

die blutenden Häupter» (Trakl, 2016) 

«Сестрина тінь 

іде німотним гаєм 

Звитяжців духи, 

їх криваві глави вітати» (Т. Гаврилів)  
«Тінь сестри колихлива 

в завмерлім гаю 

Вітає душі героїв, 

закривавлені голови» (М. Фішбейн) 

«Блукає тінь сестри 

мовчазними гаями, 

Приголублює душі героїв, 

скривавлені голови» (Д. Наливайко) 

Табл. 2. Приклади інверсії 

Отже, у обох прикладах найближче до оригіналу переклав Т. Гаврилів. Він цілком зберіг 

інверсію та конотативний компонент. М. Фішбейн і Д. Наливайко у своїх перекладах зберегли 

інверсію, проте їхні переклади звучать набагато милозвучніше ніж оригінал, тому читання 

перекладу їхніх фрагментів викликає інші враження та почуття від прочитаного. 

Ще один художній засіб, а саме гіперболу, знаходимо в словосполученнях «wilde Klage» 

та «gewaltiger Schmerz». Всім перекладачам вдалося адекватно відтворити в своєму перекладі 

гіперболу «wilde Klage»: «дикий зойк» (Т. Гаврилів), «дикі волання» (М. Фішбейн), «дикий крик» 

(Д. Наливайко). Щодо відтворення у перекладі гіперболи «gewaltiger Schmerz», то тут варто 

відзначити взірцевий переклад Т. Гаврилова, де перекладач зумів точно передати смислове 

значення словосполучення і водночас надати йому відповідного стилістичного забарвлення, 

якого бракувало б у випадку дослівного перекладу. Тут Т. Гаврилів замінив прикметник 

«gewaltig» (досл. сильний, могутній) на «огненний», саме цей прикметник найкращим чином 

описує той біль, який відчували воїни під час війни. Натомість, Д. Наливайко та М. Фішбейн 

вдалися до дослівного перекладу цієї гіперболи: «безмежним болем» та «нестерпний біль». 

Підсумовуючи, варто зазначити, що переклад вірша «Гродек» – справжній виклик для 

перекладача, оскільки у невеликому за розміром вірші автор влучно і детально зображує образи 
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війни, щоб читаючи цю поезію, читач міг одразу потрапити на поле бою, чути звуки гармат та 

дикі волання вояків, відчути на собі всю скорботу зловіщої війни. Адекватним перекладом слід 

вважати переклад Т. Гаврилова йому вдалося дотриматися формальних особливостей ліричного 

твору, влучно передати задум автора за допомогою стилістичних засобів вираження, передати 

настрій та атмосферу вірша. 

Про історію написання ліричного твору «Kindheitserinnerung» відомо мало. Наскрізною 

є тема дитинства. Вірш обраний для аналізу, оскільки тема дитинства не є однією з домінуючих 

в творчості Ґ. Тракля. У його поезії домінують похмурі фарби, опис смерті та страждань, втім 

цей вірш є проблиском світла, що зовсім нетипово для ідіостилю автора. Образи дітей, які 

постають у цьому ліричному творі, легкі наче вітер, непомітні і помітні водночас. Детальний 

опис природи гармонічно переплітається із описом дитячого щастя. Опис природи та дітей, мов 

веселка в тумані, переливається таємничими кольорами та якоюсь божественною силою літньої 

пори. Авторський задум криється у бажанні передати читачеві всю красу літньої пори, коли 

липи вже відцвітають, бджоли гудуть, а десь в саду сестри діляться своїми таємницями. Автор 

бажає, щоб кожний читач отримав крила, і зміг перенестися в минуле, у дитинство, забувши 

про стандарти і ту сірість, яка переслідує кожну людську душу, сковуючи всі почуття та емоції. 

У цьому вірші можна пізнати справжню насолоду від незрівнянних пейзажів, відчути на 

власному досвіді багатство та розкіш природи, велич лісу та опинитися в маленькому саду біля 

вбогої хатинки, де немає метушні та міського гамору. 

Переклад вірша «Kindheitserinnerung» виконав Т. Гаврилів. Проаналізуємо, чи вдалося 

перекладачеві зберегти авторський задум та адекватно відтворити глибину смислових образів 

засобами української мови. 

Щодо характеристики строфіки, то вірш «Kindheitserinnerung» складається з трьох 

строф, кожна з яких має свою мікротему і зображує певну мить теплого літнього дня у поєднанні 

із дитячими забавками. Щодо формальних особливостей поезії, то Ґ. Тракль використовує 

чотиристопний хорей. Натомість, Т. Гаврилів використовує чотиристопний ямб, який 

урізноманітнює багатство віршової ритмомелодики. Крім того, бачимо, що як в оригіналі, так і 

в перекладі присутня ненаголошена строфа – пірихій. Перекладач не цілком зберіг вихідний 

розмір вірша, втім це не завадило читачеві сприйняти написане за задумом автора. Строфічна 

будова вірша збережена Т. Гавриловим в перекладі, оскільки він, як і автор оригіналу, 

застосовує катрен. У нашому випадку це строфа з чотирьох рядків із кільцевим римуванням. 

Щодо збереження образності у перекладі, то перекладачеві вдалося відтворити цілісність 

смислової гами художніх образів. Вживання таких словосполучень, як «гудіння бджіл», «липи 

відцвітають», «шум природи», слугують основними засобами для створення образу мирного, 

наповненого спокоєм літнього дня. Читаючи переклад Т. Гаврилова, перед очима одразу постає 

маленька хатинка, від якої пролягає стежина до дрімучого лісу. Біля будинку сад і невеличка 

пасіка, а на оборі грається малеча. Цілісність образу літнього дня у тексті перекладу свідчить 

про збереження авторського задуму. 

Риму та римування Т. Гаврилів досить вдало зберіг в тексті перекладу. Так, кільцеве 

римування присутнє в обох віршах. Як в оригіналі, так і в перекладі, в усіх чотирьох строфах 

римуються перший і четвертий, другий і третій рядки. Не менш ретельно підійшов автор до 

підбору рими: в оригіналі спостерігаємо точну, бідну, просту, прикінцеву риму, яку Т. Гаврилів 

повністю відтворив у своєму перекладі. Ґ. Тракль використовує як іменникову, так і дієслівну 

та прикметникову рими, у Т. Гаврилова простежуємо тільки іменникову риму. В першому та 

четвертому рядках Ґ. Тракль використовує чоловічу риму, в другому та третьому – жіночу. У 

перекладі Т. Гаврилова ж навпаки: в першому та четвертому рядках – жіноча рима, в другому 

та третьому – чоловіча. У тексті перекладу усі слова, які завершують рядки з чоловічою римою, 

завжди мають наголос на останньому складі, а у вірші Ґ. Тракля в деяких випадках відбувається 

зміщення наголосу. Слід зауважити, що саме завдяки незначним відмінностям між текстами 

оригіналу та перекладу вірша Ґ. Тракля переклад вірша набуває тієї ж милозвучності, що й 

оригінал. 
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Не останню роль у створенні ефекту евфонії відіграють асонанс та алітерація. Так, у 

вірші «Kindheitserinnerung» яскраво виражена алітерація шляхом повтору приголосних [s], [l], 

[t], [b], [p]. У перекладі вірша найчастіше зустрічаємо приголосні [с], [б] і [т], котрі мають 

схоже звучання до німецьких звуків [s], [b] та [t]. У перекладі Т. Гаврилова також яскраво 

виражений асонанс, зокрема, завдяки повтору голосних [а], [о], [е], [і]. Це саме констатуємо у 

вірші Ґ. Тракля: лише дифтонг [еі] та фонеми [і], [а] та [о] повторюються більше п’яти разів. 

Щодо характеристики художніх засобів, то характерним для вірша «Kindheitserinnerung» 

є метафора, гіпербола та епітет. Особливу увагу звертаємо на епітети, що є основними носіями 

конотативного значення. У перекладі вірша в рядку «І тіні дня влаштовують фестин» 

зустрічаємо епітет «тіні дня», хоча в оригіналі, в цьому випадку, епітет відсутній – «Am Zaun 

phantastisches Schattenwerk spielt» (Trakl, 2016). Еквівалентний відповідник знайшов Т. Гаврилів 

для словосполучення «Schattenwerk spielt» – «тіні дня влаштовують фестин». Оскільки гра 

тіней нагадує народне гуляння, то слово фестин є, в цьому випадку, вдало підібраним 

еквівалентом. Ще один епітет фіксуємо в рядку: «Хлоп’я шерсть гладить киці в мертвій тиші», 

проте, як і в попередньому випадку, в оригіналі епітет відсутній: «Der Knabe streichelt der Katze 

Haar»(Trakl, 2016). Епітет, який додав Т. Гаврилів у своєму перекладі – «мертвій тиші» є 

доцільним і надає віршу душевного спокою та ефекту магічності. 

Наступний художній засіб, який зустрічаємо як в оригіналі, так і в перекладі, гіпербола: 

«Ein Reiher hängt reglos im Äther ertrunken» (Trakl, 2016), яку в перекладі Т. Гаврилів відтворив 

частково, опустивши другу частину рядка «im Äther ertrunken» – «чапля знерухоміло 

стримить». 

В обох віршах фіксуємо метафору: «Augen Spiegel» – «очей вогні». Розглянемо ще два 

приклади: „Die Schwestern gehen still ins Haus” (Trakl, 2016) – «Нечутно сестри входять до 

господи», «Bald ungewiß aus hellen Zimmern» (Trakl, 2016) – «З ясних покоїв свій являють чар». 

Про перекладацьку майстерність Т. Гаврилова свідчить також переклад 

загальновживаних слів «Haus» (досл. дім, будинок) та «Zimmern» (досл. кімнати) архаїзмами 

«господа» та «покої», які надають тексту перекладу особливого стилістичного забарвлення та 

колориту, якого бракувало би у випадку дослівного перекладу. 

Отже, переклад вірша Ґ. Тракля «Kindheitserinnerung» Т. Гаврилів виконав на високому 

рівні. Перекладачеві вдалося відтворити у перекладі всі дрібниці сільського життя (опис 

природи, гудіння бджіл, дитячі забавки, мелодія органа), які детально зображує автор у своєму 

ліричному творі задля створення можливості поринути під час читання у своє дитинство. 

Наскрізною темою в поезії Ґ. Тракля «Begegnung» є тема нещасливого кохання. Лише в 

останній строфі автор робить тонкий натяк на те, чому саме присвячений вірш. Словами «минув 

наш час» автор констатує, що вороття у цих відносин немає. Авторський задум: заклик молодих 

людей цінувати своє кохання, аналізувати свої вчинки і вчасно виправляти власні помилки. 

Вірш «Begegnung» складається з двох строф, кожна з яких має свою мікротему і зображує 

певну мить вечірньої пори, просякнуту людськими почуттями. Щодо формальних особливостей 

вірша, то Ґ. Тракль використовує двостопний хорей, а Т. Гаврилів надає перевагу двостопному 

ямбу. Строфічна будова вірша збережена Т. Гавриловим в перекладі – він застосовує катрен із 

перехресним римуванням. Як в оригіналі, так і в перекладі, в двох строфах римуються перший 

і третій та другий і четвертий рядки. Ґ. Тракль використовує в першому та четвертому рядках 

чоловічу риму, в другому та третьому – жіночу. Т. Гаврилів повністю відтворив оригінальну 

риму в своєму перекладі без жодного зміщення наголосу. Єдина відмінність між текстами 

оригіналу та перекладу полягає у тому, що Ґ. Тракль використав дієслівну риму, а Т. Гаврилів 

– іменникову. 

У вірші Ґ. Тракля «Begegnung» зустрічається алітерація – повтор приголосних [g], [n], 

[t], [d]. У перекладі Т. Гаврилів зберігає алітерацію через повторення приголосних звуків [д], 

[н] і [т]. І в оригіналі, і в перекладі присутній асонанс – використання повтору голосних [а], 

[о], [е]. 

Щодо характеристики художніх засобів та вербальних засобів вираження, то 

характерним для вірша «Begegnung» є епітет, риторичне питання, метонімія та персоніфікація. 
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Епітет «Weg der Fremde» (Trakl, 2016) Т. Гаврилів перекладає дослівно «Чужинний шлях», що 

доречно у цьому випадку. Риторичне питання «Was hast du mit deinem Leben getan?» (Trakl, 

2016) перекладач теж перекладає дослівно «Що ти зробила зі своїм життям?», зберігаючи 

інтенцію автора спонукати читача до роздумів про своє життя в ретроспективі. Втім, 

перекладачеві не вдалося зберегти в перекладі рефрен з анафорою: «Sei still! sei still!» (Trakl, 

2016), переклавши як «Замовкни», що звучить значно категоричніше, ніж в оригіналі. Ще одним 

цікавим фрагментом для аналізу є метонімія: «Es wird schon kühler um uns her» (Trakl, 2016) – 

«Вже холоднішає круг нас». Звісно, автор не описує тут зміну погоди. За допомогою метонімії 

він зображує людські стосунки, які поступово руйнуються і, врешті-решт, зруйновані вщент. 

Спостерігаємо використання персоніфікації перекладачем, хоча в оригіналі вона відсутня: «Und 

niemand wird uns zur Nacht geleiten» (Trakl, 2016) «І ніч іде по тебе і по мене», що підсилює 

трагічність ситуації прощання назавжди. 

Отже, з метою збереження авторського задуму в перекладі Т. Гаврилів вдається до 

дослівного перекладу, перефразування, пошуку еквівалентів; як і автор, він експериментує з 

художніми засобами, демонструючи багатство рідної мови і водночас суворо дотримується 

строфіки та звукової організації тексту оригіналу задля відтворення всієї палітри настроїв та 

атмосфери вірша «Begegnung» в перекладі українською мовою. 

Висновки. Встановивши закономірності та здійснивши їх аналіз під час перекладу поезії 

Ґ. Тракля українською мовою, доперекладацький аналіз поетичного твору пропонуємо 

здійснювати за таким алгоритмом: 

1. Детально охарактеризувати: 

 життєвий шлях автора та визначити його місце в літературі; 

 тематичне спрямування його творчості; 

 історію написання кожного ліричного твору та умови створення збірки, до якої вони 

увійшли. 

2. Визначити: 

 тему, ідею, провідні мотиви, домінуючий пафос кожного ліричного твору; 

 композицію ліричного твору, образи та символіку; 

 особливості віршування (строфіка, метрика, рима, фоніка); 

 художні та виражальні засоби мови (тропи, стилістичні фігури, звукопис, лексичні 

засоби). 

3. Проаналізувати: 

 власні роздуми та почуття під час читання ліричного твору; 

 естетичний післясмак після прочитання ліричного твору. 

Аналіз якості перекладу німецькомовної поезії українською мовою пропонуємо 

здійснювати за такими критеріями: 

 застосовувати конструктивний підхід до перекладу; 

 обґрунтовувати, як і чому перекладач обрав той чи інший варіант перекладу; 

 здійснювати ретроспективне порівняння вихідного тексту і перекладу; 

 аналізувати на різних мовних рівнях структурні та мовні особливості тексту 

перекладу у порівнянні з текстом оригіналу; 

 вимірювати стилістичну і функціональну еквівалентність обох текстів; 

 виходячи за межі перекладеного тексту й розглядаючи його під кутом зору традицій 

та особливостей мови оригіналу, простежувати відновлення концепту ліричного твору з усім 

його історико-культурним і естетичним значенням; 

 визначати дотримання/недотримання перекладачем принципів перекладацької 

дисперсії і перекладацької конвергенції; 

 особливу увагу присвячувати порівнянню ритмо-інтонаційних особливостей, 

фонетичних засобів організації ліричного тексту, збереження зовнішніх та внутрішніх 

елементів поетичної матриці (рима, віршовий розмір, ритміка, стилістичні засоби, образність, 

конотативність, евфонічна структура вірша); 
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 визначити рівень збереження ідіостилю автора у тексті перекладу та рівень вкраплень 

ідіостилю перекладача; 

 запропонувати альтернативні варіанти перекладу у тих випадках, де переклад 

оцінюється як «неадекватний». 

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у дослідженні впливу ідіостилю 

автора та перекладача на якість поетичного перекладу. 
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The article is devoted to the study of communication strategies and tactics in political speeches of the 

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy since the start of the Russian invasion on the territory of Ukraine. 

The linguistic means of realization of certain communication strategies with the help of communication tactics 
are outlined and analyzed. President Zelenskyy gave speeches to a number of parliaments and members of 

communities from around the world since the beginning of the Russian invasion to the territory of Ukraine. The 

relevance of the study is determined by the need to identify and study the mechanisms of verbal realization of 
communication strategies and tactics in speeches by Volodymyr Zelenskyy as part of a political discourse. The 

object of our scientific research is the communication strategies and tactics in Volodymyr Zelenskyy’s speeches. 

The subject of the paper is verbal means of realization of communication strategies in the political speeches by 

President Zelenskyy. The analysis of the results of our research has been based on the application of the 
deductive method, the cognitive method, the descriptive method and the method of quantitative calculations. 

The research data have been collected from the transcripts of political speeches of Volodymyr Zelenskyy 

available at the official President website. The scientific novelty of the obtained results lies in the analysis and 
systematization of communication strategies and communication tactics in political speeches of Volodymyr 

Zelenskyy after the Russian invasion. The study is based on the taxonomy of strategies, which include agitation 

strategy, strategy of self-presentation, informative-interpretive strategy, strategy of discreditation, argumentative 
strategy and strategy of forming the emotional state of addressee. The enlisted communication strategies 

correspond to several appropriate communication tactics, which are described in the article. 
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The results prove that the strategy of forming the emotional state of the addressee was observed most 

frequently in the political speeches of Volodymyr Zelenskyy regarding the Russian invasion. Other strategies 
that could be detected quite regularly were agitation strategy and informative-interpretive strategy realized with 

the help of various communication tactics. 

Key words: communication strategy, communication tactic, political speech, political discourse, 
Volodymyr Zelenskyy. 

 

Стаття присвячена дослідженню комунікаційних стратегій і тактик у політичних промовах 

Президента України Володимира Зеленського від початку російського вторгнення на територію 
України. Лінгвістичні засоби реалізації комунікативних стратегій за допомогою комунікативних тактик 

розглянуто та проаналізовано. Президент Зеленський виступив з промовами перед низкою парламентів 

та представниками громад з усього світу з початку російського вторгнення на територію України. 
Актуальність дослідження визначається необхідністю виявлення та вивчення механізмів вербальної 

реалізації комунікаційних стратегій і тактик у промовах Володимира Зеленського як частини 

політичного дискурсу. Об’єктом нашого наукового дослідження є комунікаційні стратегії і тактики у 

промовах Володимира Зеленського. Предметом роботи є вербальні засоби реалізації комунікаційних 
стратегій у політичних промовах Президента Зеленського. Аналіз результатів нашого дослідження 

базується на застосуванні дедуктивного методу, описового методу, когнітивного методу та методу 

кількісних підрахунків. Матеріал дослідження відібрано з транскриптів політичних промов Володимира 
Зеленського, розміщених на офіційному сайті Президента. Наукова новизна отриманих результатів 

полягає в аналізі та систематизації комунікаційних стратегій і комунікаційних тактик у політичних 

виступах Володимира Зеленського після російського вторгнення. В основу дослідження покладено 
таксономію стратегій, до яких належать агітаційна стратегія, стратегія самопрезентації, інформаційно-

інтерпретаційна стратегія, стратегія дискредитації, аргументативна стратегія та стратегія формування 

емоційного стану адресата. Наведеним комунікаційним стратегіям відповідають декілька відповідних 

комунікаційних тактик, які описані в статті. 
Результати доводять, що стратегія формування емоційного стану адресата спостерігалася 

найчастіше в політичних промовах Володимира Зеленського щодо російського вторгнення. Іншими 

стратегіями, які можна було спостерігати досить регулярно, стали стратегія агітації та інформаційно-
інтерпретаційна стратегія, реалізовані за допомогою різноманітних комунікаційних тактик. 

Ключові слова: комунікативна стратегія, комунікативна тактика, політична промова, 

політичний дискурс, Володимир Зеленський. 

 

Вступ. У сучасному суспільстві людина використовує мову не лише як основний засіб 

комунікації, а ще і як суттєвий спосіб здійснення впливу на оточення. В останні роки ми 

спостерігаємо значну кількість випадків застосування публічних промов як інструментів 

звернення до чисельної аудиторії в політичному, екологічному, культурологічному та інших 

дискурсах. З метою досягнення бажаного від промови ефекту, оратори часто вдаються до 

різноманітних комунікативних стратегій і тактик, щоб передати основну мету своїх слів 

якомога чіткіше та потужніше. Саме тому неабиякий інтерес науковців присвячений 

дослідженням понять “комунікативна стратегія” і “комунікативна тактика”.  

Комунікативна стратегія трактується як “оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо 

досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування та 

гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації” (Бацевич, 2004, с. 133). Важливо пам’ятати, що 

кожній комунікативній стратегії притаманна своя низка комунікативних тактик, за допомогою 

яких мовець може її реалізувати. Комунікативною тактикою називають “підпорядковані 

комунікативній стратегії конкретні способи здійснення інтенційно-стратегічної програми 

комунікації” (Селіванова, 2008, с. 609). 

Актуальність дослідження обумовлюється зростанням наукового інтересу до поняття 

“комунікативна стратегія”, а також засобів її реалізації за допомогою варіацій комунікативних 

тактик у межах політичного дискурсу з лінгвістичної точки зору. Метою статті є визначити та 

проаналізувати мовленнєві засоби вербалізації комунікативних стратегій за допомогою 

комунікативних тактик у десяти промовах Володимира Зеленського від моменту російського 

вторгнення 24 лютого 2022 року. 
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Існує низка ґрунтовних праць присвячених вивченню комунікативних стратегій і тактик, 

що також містять запропоновані таксономії цих явищ в різних типах дискурсу (О. Іссерс, 

О. Паршина, Т. Толмачова, T. van Dijk, J. Johnston та ін.). Також політичні промови як частину 

політичного дискурсу досліджували як вітчизняні вчені (А. Буртник, З. Куделько, І. Бутова та 

ін.), так й іноземні (J. Charteris-Black, T. van Dijk, J. Wilson та ін.). 

В умовах політичного медіадискурсу часто фіксують комунікативні стратегії, що 

сприяють скороченню дистанції між адресатом й адресантом та створюють ілюзію діалогу 

(Павлова, 2018, с. 59). Б. Шило (2018, с. 160) сміливо стверджує, що політичний дискурс 

наскрізь пронизаний стратегіями та тактиками з інтенцією провадження маніпулятивного 

впливу на адресата. Основними компонентами політичного дискурсу науковці вважають текст 

(в усній або письмовій формі), екстралінгвальний контекст (мета, обставини, ситуація, спосіб 

та час реалізації), а також наявність адресанта та адресата, які взаємодіють (Вусик & Антонюк, 

2020, с. 117). 

Методи дослідження. У нашій статті ми використовуємо дедуктивний метод для 

фіксування контекстів реалізації комунікативних стратегій в проаналізованих промовах. Також 

ми застосовуємо описовий метод для опису проілюстрованих уривків з промов. Когнітивний 

метод ми використовуємо для тлумачень інтенцій мовця та зв’язку його мовлення з його 

мотивами. Метод кількісних підрахунків ми використовуємо для фіксації кількості контекстів 

вербалізації комунікативних стратегій за допомогою комунікативних тактик у проаналізованих 

політичних промовах. 

Результати та обговорення. Володимир Зеленський є Президентом України з 20 травня 

2019 року. З початку російського вторгнення на територію України Президент щоденно 

звертається до українців з мотивом донести свою позицію та закликати жителів України до 

рішучих дій. Окрім цього, Президент виступає перед урядами іноземних країн, де основною 

його метою слугує спонукати членів парламентів, політиків та простих громадян до активної 

підтримки України проти російської агресії. Згадані десять відеозвернення, а також 

транскрипти даних промов є доступні для перегляду українською, російською та англійською 

мовами на офіційному сайті Президента України (https://www.president.gov.ua/).  

Важливо зазначити, що політична промова створюється професійною командою 

спічрайтерів, які є освіченими в персуазивному мовленні (Safwat, 2015, с. 700). Однак, як 

відомо, успіх промови залежить не лише від риторичної майстерності оратора, а ще й в 

кінцевому повідомленні, який аудиторія матиме змогу засвоїти (Bull, Choi & Hyangmi, 2016, 

c. 478). 

У політичному дискурсі комунікативна стратегія, поряд з різноманітними 

комунікативними актами постає в ролі засобу, що сприяє формуванню задуманого політиком 

іміджу. Варто зазначити, що універсальної класифікації комунікативних стратегій і тактик не 

існує. Однак сучасні науковці, як Т. ван Дейк, О. Іссерс, Т. Толмачова та інші виокремлюють 

різні підходи до їх систематизації та класифікації відповідно до різних умов застосування 

комунікативних процесів та різних типів дискурсу. У нашому дослідженні ми дотримуємося 

класифікації, що запропонована О. Н. Паршиною (2005, с. 64). Вона складається зі стратегії 

самопрезентації, стратегії дискредитації, стратегії маніпуляції, стратегії самозахисту, 

інформаційно-інтерпретаційної стратегії, стратегії формування емоційного настрою адресата, 

аргументативної стратегії та агітаційної стратегії. Наведеним стратегіям підпорядковується 

низка тактик, вербалізацію яких зафіксовано в досліджуваному нами матеріалі.  

Проаналізувавши 10 промов (9267 слів) Володимира Зеленського від початку 

російського вторгнення до українського народу та до членів парламентів урядів різних країн, 

ми фіксуємо 166 контекстів реалізації комунікативних стратегій за допомогою комунікативних 

тактик. Ми можемо зробити висновок, що інформаційно-інтерпретаційна та агітаційна стратегії, 

а також стратегія формування емоційного настрою адресата були зафіксовані найчастіше.  

Отримані результати нашого дослідження стосовно зафіксованих контекстів в 

проаналізованих десяти промовах проілюстровано у відсотковому співвідношенні в Рис. 1.  

https://www.president.gov.ua/
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Рис. 1 Відсоткове співвідношення контекстів застосування комунікативних стратегій в 

проаналізованих десяти промовах Володимира Зеленського з початку російського вторгнення 

 

Для впливу на емоційний стан слухачів ми спостерігаємо тактику єднання, тактику 

звернення до емоцій адресата, а також тактику апеляції до ціннісних орієнтирів адресата в 43 

контекстах проаналізованих промов Володимира Зеленського. Тактику єднання помічаємо у 

зверненнях Володимира Зеленського до урядів та лідерів країн, що демонструють 

проукраїнську позицію та допомагають Україні. Наприклад, у промові до уряду Канади ми 

спостерігаємо такі слова: “Canada has always been, is and, I am sure, will be a reliable partner in 

Ukraine. Partner of our land, our people of Ukraine, each of our families” (Zelenskyy, 15.03.2022). У 

наведеному контексті Президент зазначає, що Канада завжди була, є і буде надійним партнером 

українською землі, людей та держави. Таким чином він бажає утворити контакт з людьми, які 

дослухаються до його слів та наголосити на існуванні дружніх зв’язків між двома країнами. Він 

продовжує свою промову такими словами: “I want to address our Ukrainian diaspora, all 

Ukrainians in Canada. It is at this historic moment that we need your effective help. And you must 

prove with your steps that you are a part of the history of Ukraine, the living history of Ukraine. 

Remember this - living. Because we want to live. And we strive for peace” (Zelenskyy, 15.03.2022). У 

наведеному уривку ми помічаємо прохання до канадської діаспори України довести, що вони є 

частиною історії нашого народу та допомогти Україні відновити мир. Такі заклики до єднання 

можна тлумачити, як прагнення донести до кожного українця, що проживає за межами України, 

їх обов’язок активно сприяти боротьбі за мир. 

Варто зазначити, що Президент доволі часто розпочинав свої промови називаючи людей, 

які почують його слова друзями. Наприклад: “Mrs. Speaker, Members of Congress, Ladies and 

Gentlemen, Americans! Friends!” (Zelenskyy, 16.03.2022). В наведеному прикладі ми фіксуємо 

тактику єднання за допомогою влучного найменування народу Америки друзями не лише 

Президента, а й всього українського народу.  

Тактику звернення до емоцій адресата спостерігаємо в таких словах промови В. 

Зеленського: “Imagine hearing the report on the dead every day. Yes, you are the president or the 

head of government, but you just hear about it, about the dead children. And the death toll is growing. 

97 children were killed as of this morning” (Zelenskyy, 15.03.2022). В наведеному уривку 

спостерігаємо бажання Президента вплинути на емоції слухачів передаючи їм той біль, який він 

й сам відчуває, коли чує про зростання кількості смертей, особливо серед дітей. Повідомлення 

цієї інформації спрямоване на зміну стану слухачів та спонукання їх до емпатії та до активних 

дій, породжених цими емоціями. 

Тактику апеляції до ціннісних орієнтирів адресата помічаємо в кожній проаналізованій 

промові, адже Президент наголошує на таких поняттях, як “мир” “свобода” та “демократія”. 
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Наприклад: “For human rights, for freedom, for the right to live decently and to die when your time 

comes, not when it is wanted by someone else, by your neighbor” (Zelenskyy, 16.03.2022). У 

наведеному контексті спостерігаємо перелік вічних цінностей за які тепер бореться народ 

України, а саме за людські права, свободу, право жити гідно та померти, коли прийде час, а не 

коли вирішить це хтось інший. Інтенцією цього повідомлення стає спроба довести позицію 

України та українського народу в цій жорстокій війні. 

Наступною за кількістю нарахованих контекстів стала агітаційна стратегія, що 

реалізувалася за допомогою тактики заклику до дії у 35 контекстах. Президент звертався завжди 

з закликом до рішучих дій як до українського народу, так і до урядів інших країн. Наприклад: 

“Former actor, President of the United States Ronald Reagan once said in Berlin: Tear down this 

wall! And I want to tell you now. Chancellor Scholz! Tear down this wall. Give Germany the leadership 

you deserve. And what your descendants will be proud of. Support us. Support peace. Support every 

Ukrainian. Stop the war. Help us stop it” (Zelenskyy, 17.03.2022). У проілюстрованому контексті 

спостерігаємо застосування наказового способу та анафори для додаткового емотивного та 

стилістичного забарвлення промови з метою завершення виступу Президента перед урядом 

Німеччини якомога потужніше.  

З агітаційними закликами Президент також виступав перед урядом Британії: “Increase 

sanctions against the terrorist state. Recognize it as a terrorist state finally. Find a way to make our 

Ukrainian sky safe. Do what you can. Do what you have to. Do what the greatness of your state and 

your people obliges to” (Zelenskyy, 08.03.2022). У наведеному контексті помічаємо стилістичний 

засіб градації як спосіб збільшити напругу та тиск до агітаційних закликів допомоги не лише 

тим, що люди можуть зробити, а ще й тим, що змушує їх зробити велич держави та її народ. 

Інформаційно-інтерпретаційну стратегію фіксуємо в 34 контекстах проаналізованих 

промов. Вона реалізується за допомогою тактики визнання існування проблеми, тактики 

акцентування позитивної інформації, тактики роз’яснення, тактики розгляду інформації під 

новим кутом зору, а також тактики позначення шляхів розв’язання проблеми. Тактику визнання 

існування проблеми помічаємо на початку виступах Володимира Зеленського. Наприклад: “I 

am addressing you after three weeks of full-scale Russian invasion of Ukraine, after eight years of war 

in the east of my country, in Donbas. I appeal to you when Russia is bombing our cities, destroying 

everything in Ukraine. Everything - houses, hospitals, schools, churches. Using missiles, air bombs, 

rocket artillery. Thousands of Ukrainians died in three weeks. The occupiers killed 108 children. In 

the middle of Europe, in our country, in 2022” (Zelenskyy, 17.03.2022). У проілюстрованому 

контексті фіксуємо перелік значних втрат України з початку російського вторгнення та війни 

на Донбасі. Президент акцентує на тому, що це відбувається в центрі Європи в 2022 році, щоб 

наголосити, що в 21 столітті явище тероризму та військового вторгнення, на превеликий жаль, 

досі існує.  

Однак, спостерігаємо також тактику акцентування позитивної інформації в його 

промовах в цей скрутний час. Наприклад: “All thoughts, all prayers of Ukrainians are with our 

military. We believe in them, take care of them. Defend our state. The night will be tough, very tough. 

But the morning will come” (Zelenskyy, 26.02.2022). У наведеному уривку ми бачимо застосування 

метафори, де ніч можемо прирівняти до стану війни, страху та темряви, а ранок до перемоги, 

добра та світла, які обов’язково настануть. 

Тактику роз’яснення фіксуємо в наступних словах Президента: “What do we hear today? 

It's not just rocket explosions, battles, the roar of aircraft. It is the sound of a new Iron Curtain lowering 

and closing Russia away from the civilized world. Our national task is to make this curtain pass not 

through our Ukrainian territory, but at the home of Russians” (Zelenskyy, 24.02.2022). У 

проілюстрованому контексті Володимир Зеленський роз’яснює українцям у своєму першому 

від початку війни зверненні що саме відбувається зараз на території нашої держави. В його 

словах ми знаходимо метафору “Iron Curtain”, що символізує відокремлення держави-агресора 

від цивілізованого світу. Він наголошує, що наше національне завдання полягає в докладанні 

зусиль, щоб ця “залізна завіса” пройшла не через нашу територію, а через дім росіян. Цими 
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словами Президент прагне пояснити, що ця війна стане згубною не лише для українців, а й для 

всіх росіян. 

Розглянемо наступний уривок з промови Володимира Зеленського: “It is believed that the 

number seven brings happiness. That is how many neighbors God has given to Ukraine. Does it bring 

us happiness? The whole world knows the answer today” (Zelenskyy, 11.03.2022). У наведеному 

уривку спостерігаємо тактику розгляду інформації під новим кутом зору, коли згадується 

нумерологічне значення числа 7, яке повинно згідно з цією наукою приносити щастя, та, на 

жаль, сім сусідів України не стало щасливим номером для долі держави. Така репліка вартує 

уваги, адже це спроба розглянути інформацію не з політичної чи військової точки зору, а з 

перспективи людських повір’їв. 

Найчастіше наприкінці виступів Президент підсумовував необхідні для України дії, що 

ми трактуємо тактикою позначення шляхів розв’язання проблеми. Наприклад: “We shall not give 

up and shall not lose! We shall go the whole way. We shall fight in the seas, we shall fight in the air, 

we shall defend our land, whatever the cost may be” (Zelenskyy, 08.03.2022). У наведеному уривку 

Володимир Зеленський основним розв’язанням проблеми вторгнення називає боротьбу 

українського народу до перемоги, захисту нашої землі за будь-яку ціну.  

Аргументативна стратегія реалізувалася в промовах Зеленського за допомогою тактики 

обґрунтованих оцінок, тактики контрастивного аналізу і тактики вказівки на перспективу у 24 

контекстах. Наприклад: “Strong does not mean big. Strong is brave and ready to fight for the life of his 

citizens and citizens of the world” (Zelenskyy, 16.03.2022). У проілюстрованому уривку фіксуємо тактику 

обґрунтованих оцінок, коли Президент за допомогою алегорії порівнює поняття “сильний”, що 

полягає зовсім не в розмірі, а у відвазі та готовності боротися за життя громадян та світу. 

Тактику контрастивного аналізу фіксуємо в наступному уривку:“You know, Kyiv was 

attacked at 4 am. Someone has such a sense of humor, just as in 1941. You slept, Belarusian brothers. 

And we woke up. But you are still sleeping. And we haven't gone to bed since that moment. Because 

we are fighting. We are fighting for our country. We are fighting for our freedom” (Zelenskyy, 

27.02.2022). У проілюстрованому контексті бачимо зіставне порівняння двох народів та їх 

станів з початку війни, коли український народ не спав та й не спроможний спати з початку 

бомбардування, а білоруський народ спить досі. Цікаво зауважити, що Президент називає 

білорусів братами, що передає міцні та дружні стосунки, однак при цьому він звинувачує їх в 

тому, що вони продовжують спати та не бачать, що відбувається в сусідній державі. 

Тактику вказівки на перспективу спостерігаємо в мотивах Зеленського наголосити на 

майбутньому держави та її зв’язках з іншими народами. Наприклад: “The Ukrainian and Jewish 

communities have always been and, I am sure, will be very intertwined, very close. They will always 

live side by side. And they will feel both joy and pain together” (Zelenskyy, 20.03.2022). В 

проілюстрованому уривку Президент вказує на спільне існування українського та єврейського 

народів в радості та горі. Ця тактика дозволяє створити зв’язок між двома націями та наголосити 

на спільному співіснуванні в майбутньому, що допоможе утворити міцний союз та забезпечити 

підтримку в скрутні часи. 

В умовах звернення до людей під час воєнних дій та постійних співпраць з урядами 

інших держав ми також можемо спостерігати вербалізацію стратегії дискредитації за 

допомогою тактики звинувачення в 17 контекстах. Наявні звинувачення були спрямовані до 

держави-агресора, а також до представників урядів, що підтримують вторгнення або зволікають 

з реакцією чи допомогою. Яскравим прикладом такої стратегії вважаємо уривок з промови 

Володимира Зеленського до Бундестагу:“Dear German people. Why is this possible? When we told 

you that Nord Stream was a weapon and a preparation for a great war, we heard in response that it 

was an economy after all. Economy. Economy. But it was cement for a new wall” (Zelenskyy, 

17.03.2022). В наведеному контексті Володимир Зеленський звинувачує уряд Німеччини в 

бажанні продовжити співпрацю з Росією та зберегти економіку. Саме це прагнення відокремити 

економіку від війни критикує Зеленський, коли необхідні всі засоби впливу для припинення 

військових дій на території України. 
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Найменша кількість контекстів була зафіксована у реалізації стратегії самопрезентації за 

допомогою тактики ототожнення і тактики солідаризації, всього 13 випадків. Це явище можна 

пояснити тим, що у часи війни основною інтенцією Президента є не самопрезентація чи 

створення свого іміджу, а ефективний заклик до дій та правдивий опис подій в Україні.  

Однак, тактика ототожнення дозволяла Володимиру Зеленському демонструвати 

належності до свого народу та звертатися від імені усіх українців. Наприклад: “I am addressing 

you on behalf of Ukrainians, I am addressing you on behalf of Mariupol residents – c ivilians of a city 

that Russian troops have blocked and razed to the ground” (Zelenskyy, 17.03.2022). У 

проілюстрованому контексті промова Зеленського набуває ролі не лише офіційного звернення 

Президента, а й всього народу, що звертається до інших людей світу з закликом до допомоги та 

до усвідомлення важливості боротьби українців за свою свободу та права.  

Тактика солідаризації сприяла у становленню контакту і створення довіри між політиком 

та аудиторією через акцентування на спільних інтересах та взаєморозумінні. Наприклад: “My 

greetings to all Swiss friends of Ukraine! To all your beautiful people, the people of Switzerland! I am 

grateful to you for supporting our people. Thank you for defending freedom together with all those who 

value it. This is very important now. Nowadays. At a special time period. And especially important - 

from you”(Zelenskyy, 19.03.2022). В наведеному уривку Володимир Зеленський розпочинає свою 

промову до швейцарського уряду та дякує їм за допомогу та підтримку заради боротьби за 

свободу. Він називає її “особливо важливою”, що дозволяє сформувати тісний зв’язок зі 

слухачами промови, змушуючи їх цінувати свою роль в цей складний період. 

Висновки. Результати проведеного дослідження стосовно зафіксованих випадків 

застосування комунікативних стратегій за допомогою відповідних комунікативних тактик 

доводять, що найчастіше в промовах Володимира Зеленського спостерігалися стратегія на 

формування емоційного стану адресата (26% від загальної кількості проаналізованих 

контекстів), агітаційна стратегія (21% від загальної кількості проаналізованих контекстів), а 

також інформаційно-інтерпретаційна стратегія (21% від загальної кількості проаналізованих 

контекстів). Такий результат дозволяє зробити висновок, що інтенціями Володимира 

Зеленського у своїх зверненнях ставали прагнення вплинути на емоції слухачів, агітація їх до 

рішучих дій, а також повідомлення і трактування вагомої інформації. Рідше були зафіксовані 

аргументативна стратегія (14% від загальної кількості проаналізованих контекстів), стратегія 

дискредитації (10% від загальної кількості проаналізованих контекстів) та стратегія 

самопрезентації (8% від загальної кількості проаналізованих контекстів). Це може бути 

пояснено тим фактом, що передовими мотивами Президента не були критика чи створення 

привабливого власного іміджу, адже це не сприяло б покращенню ситуації в Україні та 

відвертало б увагу від основної мети промови політика, а саме залучити більшу кількість людей 

до допомоги Україні та припиненню військових дій. 
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Транспозиція як процес перетворення семантичної структури слова за умови 

збереження формальної структури, як переміщення мовного знака у невластиву йому комуні-

кативну позицію, є надзвичайно актуальною темою і викликає особливий інтерес у 

дослідників. Безафіксальна транспозиція як феномен когнітивного плану відображає здатність 

людини встановлювати елементарні причинно-наслідкові зв’язки у світі. При цьому важливо 

зіставити старий, уже набутий досвід з новим і, таким чином, "задовільнити потребу в нових 

значеннях, пов’язавши їх з уже наявними значеннями" (Кубрякова, 2004, с. 199; Langacker, 

1987, с. 98). У динаміці функція прагне звільнитися від стримувального впливу форми і 

отримати своєрідну самостійність, виконуючи в реченні невласні, не передбачені формою 

функції. Велика роль транспозиції у функціонуванні мови полягає в тому, що замкнуті в своїх 

категоріях знаки були б обмеженим джерелом засобів для задоволення значних потреб носіїв 

мови. Транспозиція дозволяє "обходитися без накопичення в пам’яті людини великої кількості 

позначень для все нових реалій, а висловлення збагачується і отримує різні відтінки" (Бабай-

цева, 2000; пор. Кійко, 2014, с. 348-349; Talmy, 1988).  

Проте попри довгу історію вивчення перехідності між частинами мови, явище 

функціональної транспозиції досі не отримало комплексного всебічного розгляду і наразі 

залишається дискусійним, на що вказує велика кількість термінів для позначення цього явища 

(конверсія, нульова деривація, транскатегоризація, трансформація, безафіксний словотвір 

тощо) та різні підходи до його тлумачення. З огляду на сказане вище, зазначаємо актуальність 

і своєчасність монографії Ю.Г. Ковбаска, яка написана в царині етимологічного функ-

ціоналізму в руслі комунікативно-функціональної та когнітивно-дискурсивної парадигм і 

присвячена вивченню загальних закономірностей системної організації і розвитку 

функціональної транспозиції в англійській мові.  

Об’єктом дослідження автор обрав процес функціональної транспозиції в англійській 

мові IX–XXI століть. Предмет дослідження – система відношень між прийменниками, 

прислівниками і сполучниками як частинами мови, що зазнали функціональної транспозиції. 

Теоретичний матеріал дослідження становлять понад 400 прескриптивних і дескриптивних 

граматик англійської мови XVIII–XXI століть, опубліковані у США, Великобританії, Канаді 

протягом вказаного періоду. Фактичний матеріал дослідження охоплює 17 838 прикладів 
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вживання одиниць давньоанглійського періоду, 37 538 прикладів з художньої і публіцистичної 

латератури середньоанглійського періоду і 22 408 прикладів з джерел ранньоновоанглійського 

періоду, отриманих методом суцільної вибірки з Гельсинського корпусу. За допомогою 

програм автоматичної обробки корпусів Lancsbox і AntConc розглянуто і проаналізовано 

1 447 852 прикладів з Корпусу текстів пізнього новоанглійського періоду. Аналіз сучасного 

англійського періоду здійснено на основі даних про вживання досліджуваних одиниць у понад 

50 млн. прикладах з Британського національного корпусу, Корпусу історичної американської 

англійської мови і Корпусу сучасної американської англійської мови (Ковбаско, 2021, с. 67-

68). Це вагома і надзвичайно велика за обсягом вибірка, яка дозволяє отримати об’єктивні і 

неупереджені результати. Проведений дефініційний і корпусний аналіз дали змогу автору 

сформувати остаточний перелік локативно-темпоральних одиниць (36 базових лексем), що з 

моменту свого формування в мові зазнали функціональної транспозиції і наразі трактуються 

як прийменники та прислівники та / чи сполучники часу / місця (Ковбаско, 2021, с. 60). 

Наукова новизна монографії Ю.Г. Ковбаска полягає в тому, що в ній уперше 

запропоновано й обґрунтовано бачення функціональної транспозиції як діахронійного процесу 

і синхронійного явища, що не є одним із видів словотвірних процесів. Автор розпрацював 

напрям етимологічного функціоналізму, який полягає у першочерговому залученні 

етимологічних даних при дослідженні тріади "форма-функція-значення", а також 

запропонував і успішно валідував алгоритм аналізу функціональної транспозиції. Уперше 

проаналізовано 400 англійських граматик XVIII–XXI століть, ґрунтовно описано спів-

відношення лексико-граматичних класів прийменників, сполучників, прислівників і часток в 

англомовній граматичній традиції і виокремлено семантико-синтаксичний, формально-

семантичний, морфолого-функціональний та прагмакогнітивний підходи до взаємодії між 

частинами мови (Ковбаско, 2021, с. 87-151).  

У монографії запропоноване нове авторське бачення функціональної транспозиції як 

"когнітивно і комунікативно зумовленого діахронійно-синхронійного процесу та його 

результату, що передбачає здатність лексико-граматичних одиниць шляхом граматикалізації 

чи лексикалізації без використання морфологічних та/чи синтаксичних маркерів реалізовувати 

функції, притаманні транспонованим частинам мови, і водночас залишатися в межах власної 

вихідної частини мови" (Ковбаско, 2021, с. 49). У руслі такого підходу деякі твердження автора 

видаються дискусійними, як-от: внаслідок транспозиційних процесів "у мові не формуються 

нові лексичні одиниці, а відбувається перехід одиниці з одного класу в інший з метою 

реалізації функцій, притаманних транспонованому класу, а одиниця залишається 

репрезентантом свого вихідного класу" (Ковбаско, 2021, с. 49). Це означає, що транспонована 

одиниця перейшла з одного класу в інший, проте навіть у новій функції залишається репрезен-

тантом свого класу. Автор наводить у монографії численні приклади успішної транспозиції, 

при якій лексеми не поривають з вихідним лексико-граматичним класом, як-от: прийменники 

till i until перейшли у сполучники, проте залишаються прийменниками. З іншого боку, як 

вторинні знаки з іншою категорійною належністю вони є сполучниками. Крім того, не зовсім 

зрозуміло, як трактувати лексико-граматичні одиниці за сценарієм розвитку «D» (Ковбаско, 

2021, с. 19), коли вони систематично функціонують у межах транспонованого лексико-

граматичного класу і повністю перестають виконувати функції вихідного лексико-

граматичного класу. Проте категоричні судження автора щодо ролі транспонованої одиниці як 

репрезентанта свого вихідного класу дещо згладжуються висновками, що „у 50 % випадків 

функціональна транспозиція прислівників в категорію прийменника та сполучника була 

обґрунтованою та призвела до переваги транспонованої категорії над вихідною” (Ковбаско, 

2021, с. 741). Оскільки "функціональна транспозиція як процес та його результат перебуває в 

постійній динаміці" (Ковбаско, 2021, с. 741), то суттєві відмінності між вихідною і кінцевою 

лексико-граматичною належністю певної лексеми можливі тільки у випадку тривалого 

розвитку категорій, що супроводжується актуалізацією різноманітних лінгвальних та 

екстралінгвальних факторів. 

Значну увагу автор приділив вивченню і опису принципів розмежування 
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функціональної транспозиції й інших типів переходів між частинами мови і розроблено 

методику дослідження функціональної транспозиції на основі аналізу функціональної 

семантики та корпусного аналізу функціонування прийменників, прислівників і сполучників у 

діахронії. Застосований комплексний підхід допоміг Ю.Г. Ковбаску отримати вагомі 

результати для германського, загального і порівняльно-історичного мовознавства, розробити 

теорію функціональної транспозиції як окремого типу відношень, що спостерігаються між 

закритими та відкритими класами слів, розмежувати функціональну транспозицію та інші 

типів переходів між частинами мови (трансляцію, нульову деривацію, конверсію, 

перехідність, транскатегорійність, рекатегоризацію), детально описати функціональну 

транспозицію між прийменниками, прислівниками та сполучниками англійської мови, 

починаючи з IX століття і аж до 2020 року.   

Монографія складається з переліку умовних скорочень, передмови, семи розділів з 

висновками, загальних висновків, бібліографії (589 наукових джерел, 14 лексикографічних 

джерел, 6 джерел ілюстративного матеріалу). У передмові  Ю.Г. Ковбаско детально обґрунтував 

актуальність теми дослідження, розробив і окреслив можливі сценарії розвитку функціональної 

транспозиції в англійській мові, розмежував функціональну транспозицію як процес, що має 

початок, період становлення і завершується інституціоналізацією, і як результат – 

використання одиниці "в межах транспонованої категорії шляхом реалізації функцій, 

притаманних цій частині мови, та з метою досягнення мовцем власних комунікативно-

прагматичних цілей" (Ковбаско, 2021, с. 14-22). 

У першому розділі монографії „Функціональна транспозиція у світлі сучасної 

лінгвістики” (с. 23-50) Ю.Г. Ковбаско виокремив основні вектори дослідження 

транспозиційних явищ – семантико-синтаксичний (підрозділ 1.1), формально-семантичний 

(підрозділ 1.2), морфолого-функційний (1.3) і прагмакогнітивний підходи (підрозділ 1.4) та 

проаналізував термінологію на позначення транспозиційних явищ (підрозділ 1.5). Автор вдало 

обґрунтовує власну наукову дескрипцію функціональної транспозиції на тлі суміжних термінів 

і понять та виокремлює загальні критерії аналізу і опису досліджуваного явища. Застосований 

комплексний підхід допоміг Ю.Г. Ковбаску розробити теорію функціональної транспозиції як 

окремого типу відношень, що спостерігаються між закритими та відкритими класами слів, та 

розмежувати функціональну транспозицію й інші типи переходів між частинами мови 

(трансляцію, нульову деривацію, конверсію, перехідність, транскатегорійність, 

рекатегоризацію тощо). Автор слушно наголошує на необхідності комплексного вивчення 

функціональної транспозиції з огляду на її мультиаспектний ретроспективний характер, який 

дозволяє інтерпретувати функціональну транспозицію в межах діахронійного процесу і його 

синхронійного результату.  

У другому розділі "Алгоритм дослідження функціональної транспозиції" (с. 51–75) 

Ю.Г. Ковбаско на високому науково-методичному рівні охарактеризував матеріал дослідження 

і алгоритм його відбору (підрозділ 2.1) та окреслив процедуру аналізу функціональної 

транспозиції (підрозділ 2.2).  

Методологічні операційні процедури відбуваються у кілька етапів. На першому етапі 

автор грамотно ідентифікував, систематизував і уклав корпус об’єктів функціональної 

транспозиції – прийменників, сполучників і прислівників шляхом аналізу, індукції та методом 

вибірки. За допомогою ретельно проведеного компонентного аналізу виокремлено 61 

прийменник, що репрезентує сему простору та / чи часу, а на основі детального дефініційного 

аналізу встановлено випадки перехрещення цих одиниць у межах лексико-граматичних класів 

прийменників, сполучників та / чи прислівників. 

 На другому етапі Ю.Г. Ковбаско розробив і застосував комплексний підхід до аналізу та 

опису функціональної транспозиції в англійській мові, що базується на історичному аналізі 

лексико-граматичних одиниць та їхніх вихідних семантичних компонентів. Автор ретельно 

опрацював першоджерела досліджуваних одиниць, встановив періоди їхньої появи в мові, 

семантичні компоненти значення, що були першочерговими або другорядними, первинними 

або набутими. 
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Наступним етапом дослідження став детальний діахронійний корпусний аналіз, що 

дозволив простежити процес функціональної транспозиції від зародження одиниці до її 

поточної стадії розвитку і репрезентує проміжні етапи, без яких неможливо зрозуміти явище 

функціональної транспозиції у комплексі. Разом з тим, хотілося би зауважити, що для зіставного 

аналізу варто було б виокремити однакові за тривалістю історичні періоди, щоб уникати 

розбіжностей на кшталт 850–950 роки, 950–1050 роки тощо тривалістю 100 років кожен 

(загалом 5 періодів), 1350–1420 роки, 1850–1920 роки тощо тривалістю 70 років кожен (загалом 

8 періодів), один період тривалістю 80 років (1420–1500 роки) і один період тривалістю 30 років 

(1990–2020 роки). Можливо, доцільніше було б створити вибірку, де періоди прив’язані до 

історичних, соціальних, культурних факторів на основі детальної періодизації історії англійсь-

кої мови з виокремленням підперіодів на кшталт ранньо- і пізньодавньоанглійського чи ранньо- 

та пізньоновоанглійського періодів. Проте дуже детальний поділ емпіричного матеріалу 

дозволив автору отримати, безсумнівно, нові вагомі дані щодо функціональної транспозиції 

самостійних і службових частин мови. 

На останньому етапі автор залучив до аналізу шкалу ранжування ступеня розвитку 

одиниць, яка базується на статистичних даних діахронійного корпусного дослідження й дала 

змогу підтвердити розроблені чотири сценарії розвитку функціональної транспозиції.  

У третьому розділі "Парадигма частин мови у діахронії" (с. 76–109) Ю.Г. Ковбаско 

сфокусував свою увагу як на архетипних, так і на сучасних підходах до вивчення частин мови 

в лінгвістиці. При цьому автор на основі чітких критеріїв розмежовує модифіковані й 

альтернативні восьмикомпонентні класифікації, змішані й альтернативні дев’ятикомпонентні 

класифікації, мало- і багатокомпонентні класифікації, а також детально описує класичні й 

сучасні підходи до вивчення прийменників, прислівників, сполучників і часток. Вельми 

схвальною видається спроба автора критично узагальнити різні підходи до інтерпретації 

прийменників, прислівників, сполучників та часток у 400 дескриптивних та прескриптивних 

граматиках англійської мови, опублікованих у Великобританії, США та Канаді починаючи з 

1668 року. У розділі також ретельно описано тенденції й особливості розвитку зазначених 

лексико-граматичних класів у межах кількох історичних зрізів, що формують уявлення про їхнє 

становлення.  

Четвертий розділ "Співвідношення категорій прийменників, прислівників, сполучників 

та часток у діахронії" (с. 110-153) присвячений класичним і новітнім підходам до вивчення 

категорій прийменників, прислівників, сполучників і часток. Окрему увагу приділено точкам 

перетину між прийменниками, прислівниками, сполучниками і частками, що лежать в основі 

явища функціональної транспозиції. У монографії доведено неефективність підходу в межах 

тріади "форма-функція-значення" при визначенні граматико-категорійної приналежності 

частин мови і логічно й послідовно обґрунтовано важливість залучення етимологічних даних 

до вивчення теорії частин мови.   

У п’ятому розділі "Функціональна транспозиція локативно-темпоральних прийменників, 

прислівників і сполучників у діахронному зрізі англійської мови" (с. 154–216) Ю.Г. Ковбаско 

встановив вихідні лексико-граматичні класи кожної лексико-граматичної одиниці та детально 

описав їх функціональні транспозиції. Новою у досліджуваній царині, без сумніву, є спроба 

простежити ключові етапи функціонування локативно-темпоральних прийменників, 

прислівників і сполучників у мовленні та описати передумови, що сприяли функціональній 

транспозиції. Автор узагальнив ступінь розвитку і обґрунтованість функціональної 

транспозиції у випадку кожної з одиниць та розробив низку таблиць і графів, завдяки яким 

унаочнено процес функціональної транспозиції досліджуваних одиниць.   

 Шостий розділ "Функціональна транспозиція локативно-темпоральних прийменників і 

сполучників" (с. 217-247) Ю.Г. Ковбаско присвятив особливостям функціональної транспозиції 

лексем till і until, які наразі належать до лексико-граматичних класів прийменників і 

сполучників. Ґрунтовно прослідковано становлення обох лексико-граматичних одиниць з 

моменту їхньої появи в мові, детально простежено їхню функціональну транспозицію, 
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обґрунтовано функціональну транспозицію till і until до лексико-граматичного класу 

сполучника. Всі висновки унаочнено у 5 таблицях і 2 графах. 

У сьомому розділі "Функціональна транспозиція локативно-темпоральних прийменників 

і прислівників" (с. 248–736) Ю.Г. Ковбаско ґрунтовно дослідив найчисленнішу групу лексико-

граматичних одиниць, що протягом історичного розвитку англійської мови зазнали повної чи 

часткової функціональної транспозиції і на сучасному етапі перехрещуються в межах 

прийменників і прислівників. Автор встановив, що повністю успішним процес функціональної 

транспозиції був стосовно прийменників along і around і прислівників aboard, alongside, astride, 

behind, inside, opposite, within. На численних прикладах доведено, що перехрещення лексико-

граматичних одиниць near і underneath не спричинене транспозиційними процесами. Для 

більшої валідності сформульованих висновків Ю.Г. Ковбаско підкріплює їх наведенням 

відносних кількісних показників у 73 таблицях. Автор розробив також 31 граф та 1 схему з 

метою  унаочнення процесів розвитку і транспозиції кожної досліджуваної одиниці.  

У Висновках (с. 737-741) підсумовуються результати виконаного дослідження, а саме: 

ключовою особливістю функціональної транспозиції є "обов’язкова наявність спільної семи (з 

огляду на об’єкт дослідження це семи локативності та/чи темпоральності, на основі яких 

відбувається транспонування одиниці з вихідного лексико-граматичного класу)" (Ковбаско 

2021, с. 738-740). Оскільки в класичній тріаді "форма-значення-функція" перші два компоненти 

траспонованих одиниць є ідентичними, автор висновкує, що "транспозиція одиниць з однієї 

частини мови в іншу відбувається саме для реалізації функцій останньої" (Ковбаско 2021, с. 

740). В основі функціональної транспозиції лежать діахронійні процеси лексикалізації чи 

граматикалізації, що є результатом когнітивної і комунікативної діяльності мовців на кожному 

етапі розвитку певної лексико-граматичної одиниці. Актуальність комунікативних моделей 

залежить від низки лінгвальних та екстралінгвальних чинників, з огляду на які частота 

вживання комунікативних моделей може зростати чи спадати. Це безпосередньо впливає на 

сценарій розвитку функціональної транспозиції, уможливлює прогнозування подальшого 

розвитку досліджуваних одиниць. Варто, однак, зазначити, що автор не уточнює, які саме 

лінгвальні та позалінгвальні чинники впливають на актуальність комунікативних моделей. 

Спорадично у тексті монографії наявні окремі пояснення на кшталт метафоризації значень 

прийменника чи прислівника, розширення можливих типів додатків, введення нових лексичних 

одиниць на позначення транспортних засобів, змін у літературних жанрах, змін у функціо-

нальних стилях, принципу економії, розвитку та розширення когнітивних процесів, еліпсису, 

нормалізації синтаксичного порядку слів у реченні, перекладу значної кількості латинських 

текстів і розвитку нових соціокультурних сфер, розвитку мови. Бажано було б детальніше 

зупинитися на цьому питанні і узагальнити різні лінгвальні і позалінгвальні чинники у 

висновках. 

Загалом, структуру монографії можна схарактеризувати як таку, що логічно 

підпорядковується поставленій меті. Композиція розділів відповідає послідовності конкретних 

завдань, що успішно вирішуються. Основні теоретичні положення та висновки роботи добре 

аргументовані й підкріплені доречними прикладами. Список використаних джерел відповідає 

принципу достатності; це надзвичайно велика кількість опрацьованої літератури, 

упорядкування якої здійснено автором згідно з останніми бібліографічними вимогами.   

Вагомі результати дослідження, без сумніву, можуть бути корисними у викладанні 

лекційно-семінарських курсів, пов’язаних з семантикою, морфологією і синтаксисом 

англійської мови (розділи "Історична морфологія англійської мови", "Історичний синтаксис 

англійської мови", "Розвиток словникового складу в давньо-, середньо- і новоанглійському 

періодах"), теоретичної граматики (розділи "Частини мови в англійській мові", "Типологія 

семантико-синтаксичних відношень"), лексикології англійської мови (розділи "Етимологія", 

"Лексична семантика"), загального мовознавства (розділи "Еволюція та розвиток мови", "Теорія 

частин мови"). Матеріали монографії можуть бути застосовані при укладанні словників, 

довідників, посібників і методичних рекомендацій із загального мовознавства, історії, 

граматики і лексикології англійської мови.  
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На підставі детального ознайомлення з монографією Ю.Г. Ковбаска "Функціональна 

транспозиція: емпіричне дослідження локативно-темпоральних прийменників, прислівників та 

сполучників в англійській мові ІХ-ХХІ століть", вважаємо, що ця ґрунтовна праця є 

оригінальним завершеним дослідженням, в якому порушено й успішно вирішено низку вагомих 

наукових завдань. У монографії обґрунтувано науково-термінологічний статус функціональної 

транспозиції у системі англійських самостійних і службових слів, уточнено визначення поняття 

"функціональної транспозиції" на тлі суміжних термінів і понять як динамічного і складного 

комунікативно-функційного і когнітивно-дискурсивного явища. Автор розробив методологію 

для нового напряму "етимологічного функціоналізму", в основу якого покладено виокремлення 

етимологічного компонента та його залученні до класичної тріади "форма-функція-значення". 

Дослідження особливостей функціональної транспозиції як процесу, так і результату, що 

приводить до функціонування лексичних одиниць у межах транспонованих лексико-

граматичних класів, є вагомим внеском у діахронічну і функціональну лінгвістику. Для 

вирішення таких завдань дослідник повинен мати ґрунтовну наукову базу, бути добре 

обізнаним з фаховою літературою, основними напрямами порівняльно-історичної, 

комунікативно-функційної і когнітивно-дискурсивної лінгвістичних парадигм, що й успішно 

продемонстрував Ю.Г. Ковбаско в монографії. 

Рекомендуємо монографію всім, хто цікавиться ґрунтовними дослідженнями в царині 

корпусної лінгвістики, функціональної граматики, функціональної семантики, теорії 

комунікації, соціолінгвістики та психолінгвістики. 
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