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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Дисертація присвячена вивченню моделей семантичного розвитку лексем на 

позначення артефактів у лексичній і фразеологічній системах української, німецької 
та англійської мов. 

Сучасне мовознавство актуалізує дослідження проблем номінації як складного 
пізнавально-мовленнєвого процесу та водночас його результату ‒ усталених мовних 
одиниць. У теорії номінації сформувалися два класичні підходи: семасіологічний 
(Ж.О. Вардзелашвілі, В.В. Виноградов, В.М. Манакін, Г. Пауль, М.М. Покровський, 
Ф. де Соссюр, О.О. Тараненко та ін.) та ономасіологічний (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, 
О.С. Кубрякова, О.О. Селіванова, Б.О. Серебренников, Г.А. Уфімцева, П. Штекауер, 
Г.Н. Ягафарова та ін.), у теоретичних концепціях яких найбільш дискусійною 
виявилася проблема переносного значення номенів, пов’язана з такими категоріями, 
як метафора і метонімія (Ю.Д. Апресян, Ф.С. Бацевич, М. Джонсон, 
С.С. Єрмоленко, С.А. Жаботинська, Ю.В. Кравцова, З. Ковечес, Дж. Лакофф, 
Г.М. Скляревська, Й.А. Стернін, В.М. Телія та ін.). 

У дискусіях щодо окреслених питань на особливу увагу заслуговує 
аргументація про співвідношення процесів власне номінації та мотивації, де 
мотивація визначає подальший семантичний розвиток будь-якого найменування 
загалом (О.І. Блінова, М.Д. Голєв, І.О. Голубовська, Л.П. Дядечко, Ю.Л. Мосенкіс, 
О.О. Потебня, В.М. Русанівський, П.О. Селігей, І.В. Смущинська, О.С. Снитко та 
ін.) та артефактів як штучно створених "продуктів" людської діяльності 
(Т.М. Висоцька, І.В. Дукальська, Р.О. Каракевич, Т.С. Толчеєва та ін.) зокрема. 
Визначена постановка проблеми зумовила вивчення назв артефактів у плані 
розвитку їх семантичної структури переважно в таких аспектах: семантичному 
(Н.М. Божко) та когнітивно-ономасіологічному (Т.М. Висоцька) ‒ у російській мові, 
семантико-прагматичному (І.В. Дукальська, Е.М. Пастухова) ‒ в англійській, 
функціональному (Р.Д. Керімов) ‒ у німецькій, а також у зіставленні: на матеріалах 
російської та української мов (Л.М. Бойко), англійської, української, французької та 
російської мов (Т.С. Толчеєва), німецької та української мов (Р.О. Каракевич) тощо.  

Під час осмислення номінативної природи артефактів окреме питання постало 
навколо їхньої символіки, яка найбільшою мірою виявляється у фразеологічних 
одиницях (В.І. Кононенко, О.А. Куцик, О.П. Левченко, О.О. Нагорна, В.Д. Ужченко, 
Т.З. Черданцева та ін.) і стає джерелом мотивації їх семантичного розвитку 
(метафоричної та метонімічної транспозицій), потребуючи ґрунтовного аналізу 
моделей такої їхньої динаміки у лексичній та фразеологічній системах української, 
німецької та англійської мов. 

Актуальність теми дослідження зумовлена її спрямованістю на системне 
розкриття ще недостатньо вивчених механізмів номінації артефактів як результату 
семантичного розвитку їх переносних значень у лексичній та фразеологічній 
системах української, німецької та англійської мов. Обраний напрям дослідження 
спирається на засади і принципи антропоцентризму, з позиції якого стає можливим 
виявлення як універсальних механізмів лексичної та фразеологічної номінації 
артефактів, так і відмінностей, пов’язаних із історико-культурними особливостями 
образного мислення носіїв досліджуваних мов. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Національної 
академії наук України. Дисертація є складовою частиною наукової теми відділу 
загального та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства імені 
О.О. Потебні НАН України "Мова, суспільство й культура у їхніх взаємозв’язках" 
(тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Інституту мовознавства імені 
О.О. Потебні НАН України, протокол №11 від 25.12.2014 року). 

Мета дослідження полягає у виявленні моделей семантичного розвитку 
лексем на позначення артефактів у лексичній та фразеологічній системах 
української. німецької та англійської мов. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
‒ сформулювати теоретичні засади дисертації, на яких ґрунтується 

дослідження семантичного розвитку найменувань артефактів; 
‒ схарактеризувати семантичний процес транспозиції назв артефактів у 

лексичній і фразеологічній системах української, німецької та англійської мов;  
‒ розробити методику дослідження моделей семантичного розвитку назв 

артефактів в українській, німецькій та англійській мовах; 
‒ виявити джерела мотивації переносного значення назв артефактів у 

фразеологічних системах української, німецької та англійської мов; 
‒ розкрити механізми набуття переносного значення усталеними назвами-

артефактами у складі фразеологізмів трьох мов; 
‒ встановити моделі семантичної транспозиції лексем на позначення 

артефактів як метафоричних та метонімічних утворень у трьох мовах. 
Об’єктом дослідження є лексика та фразеологія з компонентом-назвою 

артефакту, метафоричні та метонімічні назви артефактів в українській, німецькій та 
англійській мовах.  

Предметом дослідження є фразеологічні, метафоричні та метонімічні 
транспозиції назв артефактів в українській, німецькій та англійській мовах. 

Джерельною базою дисертації є матеріали тлумачних словників української: 
Словник української мови в 11-ти томах (за ред. І.К. Білодіда), Словарь української 
мови (за ред. Б.Д. Грінченко), німецької: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 
[Електронний ресурс], Das Bedeutungswörterbuch (Duden) [Електронний ресурс] та 
англійської мов: Merriam-Webster's Collegiate Dictionary [Електронний ресурс], 
Dictionary. Encyclopedia and Thesaurus [Електронний ресурс], English Oxford Living 
Dictionaries [Електронний ресурс]; фразеологічні  словники та словники сталих 
виразів: Фразеологічний словник української мови (В.М. Білоноженко), 
Фразеологічний словник української мови (В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко),  
Redewendungen (Duden) [Електронний ресурс], Wörterbuch für Redensarten 
[Електронний ресурс], Das Wörterbuch der Idiome [Електронний ресурс], Oxford 
Dictionary of English Idioms (J. Siefring), Thesaurus of Traditional English Metaphors 
(P. Wilkson); перекладні словники: Німецько-український фразеологічний словник  
(В.І. Гаврись), Англо-український фразеологічний словник (за ред. К.Т. Баранцева), 
електронні ресурси: (ABBYY 253 x 3), корпуси текстів української, німецької  та 
англійської мов; енциклопедичні словники символів: в українській мові ‒ 

https://www.duden.de/Shop/Das-Bedeutungsworterbuch-Office-Bibliothek?eqrecqid=72f35d90-1557-11e8-94e7-c8600054c192
https://de.wikipedia.org/wiki/Redewendung
http://www.redensarten-index.de/suche.php
http://www.redensarten-index.de/suche.php
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"Енциклопедичний словник символів культури України" (за ред. В.П. Коцюра, 
О.І. Потапенко, В.В. Куйбіди); словник-довідник "Знаки української культури" 
(В.В. Жайворонок), короткий словник українських народних символів 
(П.В. Качалаба); у німецькій мові ‒ "Lexikon der Symbole" (Gerd Heinz-Mohr), 
"Енциклопедія символів" (Г. Бідерманн), в англійській мові ‒ The Watkins Dictionary 
of Symbols (J. Tresidder) та ін. 

Фактичний матеріал становить 1680 фразеологічних одиниць, компонентами 
яких є назви артефактів (359 одиниць української мови, 629 ‒ німецької та 692 ‒ 
англійської); 326 найменувань артефактів (компонентів фразем), які у процесі 
семантичної транспозиції набули статусу метафоричних та метонімічних 
найменувань (106 одиниць в українській мові, 108 ‒ у німецькій та 112 ‒ в 
англійській).  

Методи дослідження. У дослідженні було застосовано описовий метод із 
метою інвентаризації, узагальнення, класифікації та інтерпретації емпіричного 
матеріалу дослідження; структурний метод, зокрема методику компонентного 
аналізу, що сприяла розробці семантичної класифікації фразеологізмів із 
компонентом-назвою артефакту; метод словникових дефініцій ‒ для демонстрації 
шляхів розвитку переносного значення у семантичній структурі найменувань 
артефактів; метод лінгвокультурологічної інтерпретації ‒ для виявлення історико-
культурних джерел мотивації назв артефактів у складі фразеологізмів трьох мов; 
ономасіологічний аналіз ‒ для розкриття внутрішньої форми (мотиваційної ознаки) 
образно-символічного значення назви-артефакту у складі фразеологізмів 
української, німецької та англійської мов; метод моделювання ‒ для побудови 
моделей семантичного розвитку метафоричних та метонімічних назв на позначення 
артефактів у трьох мовах; зіставний метод ‒ для виявлення закономірностей та 
відмінностей у моделях семантичного розвитку лексем на позначення артефактів у 
досліджуваних мовах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі вперше 
проведено зіставне дослідження сталих словосполучень із компонентом-назвою 
артефакту, що має символічне значення в українській, німецькій та англійській 
мовах; виявлено лексеми-артефакти, що мають переносне значення у трьох мовах, і 
розкрито спільні та відмінні тенденції в особливостях його творення; встановлено 
дві типові / універсальні моделі семантичного розвитку лексем на позначення 
артефактів у трьох мовах ‒ метафоричну й метонімічну; визначено чотири види 
метафоричних моделей семантичного розвитку лексем-артефактів за векторами: 
"конкретне ‒ абстрактне", "конкретне ‒ антропометричне", "конкретне ‒ конкретне", 
"конкретне ‒ ритуалізоване" та три види метонімічних моделей, дві з яких 
ґрунтуються на партитивних відношеннях: "частина ‒ ціле" та "ціле ‒ частина", 
одна ‒ на каузальних: "причина ‒ наслідок"; доведено, що метафоричні моделі 
семантичного розвитку є більш продуктивними, ніж метонімічні моделі у трьох 
мовах; набули подальшого розвитку окремі положення теорії метафори, пов’язані з 
механізмами семантичної транспозиції та розвитку назв артефактів; теорії 
фразеономінації, зокрема ті, що стосуються джерел образно-символічної мотивації 
компонентів фразеологізмів, які є позначеннями артефактів. 
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Теоретичне значення дисертаційної роботи визначається тим, що її висновки 
та положення сприятимуть подальшому опрацюванню актуальних проблем 
загальної теорії фразеології, лінгвокультурології, метафорології тощо, а також 
конкретних питань теорії лексичної та фразеологічної номінації в українській, 
німецькій та англійській мовах.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 
можливості їх використання в лінгводидактиці у процесі викладання дисциплін 
"Загальне мовознавство" (розділи "Мова і мислення", "Лексико-семантична система 
мови"), "Лексикологія німецької (англійської) мови" (розділ "Фразеологія німецької 
(англійської) мови"), "Теорія і практика перекладу" (розділи "Види значення слова", 
"Переклад фразеологічних одиниць"), сучасної української літературної мови 
(розділ "Лексика", "Фразеологія"), "Лінгвокраїнознавство"; у лексикографії ‒ для 
доповнення фразеологічних словників, словників метафор та метонімій новою 
інформацією. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження отримані 
дисертанткою особисто, усі статті написані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації апробовані на 
шістьох міжнародних наукових конференціях: "Мова і культура" (Київ, 2015); 
"Актуальні проблеми термінології, перекладу та філології: виклики та перспективи" 
(Чернівці, 2016); "Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи 
дослідження" (Люблін, 2017); "Потенціал сучасної науки" (Київ, 2017); 
"Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук" (Одеса, 2017), "Мова і 
засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі" (Львів, 2018); раді 
молодих вчених  Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України (Київ, 
2017); звітно-науковій конференції наукових досліджень викладачів, докторантів та 
аспірантів факультету іноземної філології Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова (Київ, 2018). 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертаційної 
роботи викладено у шести публікаціях: чотирьох статтях, надрукованих у фахових 
виданнях України, в одній статті ‒ періодичному виданні іншої держави, в одній 
статті ‒ міжвузівському збірнику наукових праць молодих вчених, та у тезах 
доповідей чотирьох наукових конференцій. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 
скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (283 
найменування, з яких 44 ‒ іноземними мовами), списку лексикографічних джерел 
(62 найменування), списку джерел ілюстративного матеріалу (112 найменувань) та 
додатків. Повний обсяг дисертації ‒ 222 сторінки, основний зміст викладено на 175 
сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, 

визначено завдання, об’єкт і предмет дисертації, розкрито наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення одержаних результатів, описано методи 
дослідження та фактичний матеріал, вказано на форми апробації і структуру роботи.  
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Перший розділ "Теоретичні та методологічні засади вивчення 
семантичного розвитку найменувань артефактів" присвячено критичному 
аналізу семасіологічного та ономасіологічного підходів до вивчення процесу 
номінації у мовознавстві та ролі мотивації в ньому; розкриттю поняття "артефакт"; 
уточненню понять метафори та метонімії у процесі семантичного розвитку назв на 
позначення артефактів, з'ясуванню ролі символу в цьому процесі; розробці 
методики дослідження моделей семантичного розвитку назв артефактів у лексичній 
та фразеологічній системах різних мов. 

Вивчення семантичного розвитку лексем на позначення артефактів спирається 
переважно на здобутки семасіологічного підходу теорії номінації, оскільки саме 
семасіологія вивчає семантичну структуру та її зміни в усталених лексичних 
одиницях (Ф.С. Бацевич, В.В. Виноградов, Л.О. Кудрявцева, О.М. Лагута, 
В.М. Манакін, М.В. Нікітін, І.С. Торопцев та ін). Цей процес у теорії номінації 
дістав назву семантична транспозиція, під яким розуміють використання однієї 
мовної форми у функції іншої (Ш. Баллі, М. Докулін, Ю.В. Кравцова, 
В.М. Русанівський, А.П. Чудінов, М.М. Янценецька та ін.). Завдяки переосмисленню 
розширюються семантичні можливості мовних одиниць, які не змінюють при цьому 
свою матеріальну оболонку, що зумовлює їх багатозначність.  

Результатом переосмислення, як правило, стають метафоричні та метонімічні 
найменування. Зокрема, метафоризація як процес семантичної транспозиції та 
метафора як його результат засновані на механізмі перенесення ознак з одного 
предмета чи явища дійсності на інший на основі подібності за формою, функцією 
тощо (Ю.М. Караулов, Ю.В. Кравцова, О.О. Тараненко, В.М. Телія, А.П. Чудінов та 
ін.). Тим часом процес метонімізації відбувається на основі механізму перенесення, 
проте за суміжністю, що ґрунтується на співвідношеннях "ціле ‒ частина", 
"частина ‒ ціле", "дія ‒ суб’єкт дії", "дія ‒ місце дії" тощо (Ю.Д. Апресян, 
Є.Л. Гінзбург, А.Г. Удинська, Р.О. Якобсон та ін.). 

 Обидва процеси характерні для багатьох мовних одиниць, натомість найбільш 
різноманітними вони виявилися у лексемах на позначення артефактів (штучно 
створених матеріальних "продуктів" людської діяльності) (Л.М. Бойко, 
Т.М. Висоцька, І.В. Дукальська, Р.О. Каракевич, Р.Д. Керімов, Е.М. Пастухова, 
Т.С. Толчеєва та ін.). Незважаючи на те, що артефакт є штучним утворенням, 
людина надає йому певного смислу, який існує не в самому предметі, а в культурі, 
що його генерувала. Саме тому значення одного й того ж предмета може 
відрізнятися у різних культурах. Завдяки цьому артефакти є відображенням 
людського духу та мають здатність породжувати символіку, джерелами мотивації 
якої є екстралінгвістичні фактори, а саме: звичаї, традиції, історико-суспільні 
джерела, релігія тощо (І.О. Голубовська, Д.О. Добровольський, В.В. Жайворонок, 
В.І. Кононенко та ін.). 

 Така символіка, як правило, стала мотиватором образності численних 
фразеологічних одиниць ( О.А. Куцик, О.П. Левченко, О.О. Нагорна, В.Д. Ужченко, 
Т.З. Черданцева та ін), компонентами яких, зокрема, є назви артефактів. 
Найменування артефактів, що набули образного значення у складі фразеологізмів, 
почали додатково використовуватися поза фразеологічним контекстом, розвиток 
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значення яких відбувався за моделями семантичної транспозиції ‒ схемами творення 
переносного значення, які відбивають національні стереотипи образно-
асоціативного мислення певної лінгвокультурної спільноти (А.М. Баранов, 
Ю.М. Караулов, О.М. Кондратьєва, Ю.В. Кравцова, Н.О. Мішанкіна, 
А.П. Чудінов та ін.). 

Для виявлення моделей семантичної транспозиції назв артефактів у 
дисертаційній роботі було розроблено ефективну методику дослідження, що 
включала такі методи: описовий, структурний (методика компонентного аналізу), 
метод словникових дефініцій, метод лінгвокультурологічної інтерпретації, метод 
моделювання, зіставний метод і виконувалась за певними етапами. На першому 
етапі було відібрано фразеологічні одиниці, компонентами яких є назви артефактів, 
з одномовних та перекладних словників сталих виразів української, німецької та 
англійської мов, та розроблено їх семантичну класифікацію. Наступний крок ‒ 
виявлення історико-культурних джерел мотивації найменувань артефактів та 
розкриття мотиваційної ознаки їх образно-символічного значення у складі 
фразеологізмів української, німецької та англійської мов. На другому етапі було 
проаналізовано схеми розвитку переносного значення назв артефактів та 
побудовано метафоричні і метонімічні моделі. На обох етапах проводилась 
інвентаризація, узагальнення, класифікація та інтерпретація емпіричного матеріалу 
дослідження та встановлення закономірностей і відмінностей у моделях 
семантичного розвитку лексем на позначення артефактів у лексичній та 
фразеологічній системах трьох мов. 

У другому розділі "Символіка назв артефактів у фразеологічних системах 
української, німецької та англійської мов" розкрито джерела образності назв 
артефактів як компонентів фразеологізмів у трьох мовах та виявлено 8 тематичних 
груп фразеологізмів, де назви артефактів набули образно-символічної метафоричної 
чи метонімічної транспозиції. 

Виявлені вісім тематичних груп фразеологічних одиниць демонструють те, що 
джерелами фразеологічної мотивації є такі артефакти: будівлі, споруди та їх 
елементи, меблі, декор, засоби пересування та їх елементи, посуд, знаряддя праці, 
інструменти, кулінарні вироби, страви, напої, одяг та його елементи та інші штучні 
вироби. Назви матеріальних артефактів набули символічно-образного значення у 
складі фразеологічних одиниць української, німецької та англійської мов. 

1. Тематична група "Будівлі, споруди та їх елементи" включає 
фразеологізми на зразок: укр. будувати надхмарні замки, нім. ein Schloss in die Luft 
bauen, англ. build castles in the air, у яких ідеться про мрії чи бажання, що не мають 
можливості здійснитися в реальному житті. Метафорична назва артефакту 
укр. замок / нім. das Schloss / англ. castle утворилася на основі механізму 
семантичної транспозиції і стала символом фантастичних планів або мрій. 
Джерелом мотивації були історичні події 1095 року, коли граф Генріх Бургунський 
здобув перемогу над маврами. За це король вирішив нагородити його землями в 
Іспанії, на яких Генріх побудував величні замки ‒ мрії багатьох воєначальників. 
Оскільки останні їх будували тільки у своїх мріях, в обіг увійшов аналізований 
вислів.  
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До цієї групи належать також фразеологізми: укр. на поріг не пускати кого "не 
пускати до хати кого-небудь; нім. jemandes Schwelle nicht mehr betreten "на поріг не 
ступати до кого-небудь"; англ. to cross the threshold "переступити поріг". 
Метонімічне найменування артефакту укр. поріг / нім. die Schwelle / 
англ. threshold стала символом домівки. Джерелом мотивації є релігійні уявлення 
про те, що поріг є "початком чи закінченням дому". 

2. Тематична група "Меблі та декор" відрізняється від решти, оскільки в 
аналізованому матеріалі не зафіксовано процес метафоричної транспозиції назв 
артефактів, а наявне лише метонімічне перенесення. Так, у фразеологізмах укр. 
 зійти на трон "починати царювати", сидіти на троні "царювати"; нім. jemandes 
Thron wackelt "чиясь влада під загрозою", jemanden von Thron stoßen "у когось 
відібрати владу"; англ. to abdicate (from) / give up the throne "відректися від влади", 
to succeed to the throne "зійти на престол" метонімічна назва артефакту укр. трон / 
нім. der Thron / англ. throne символізує владу, мотивована подіями історичного 
характеру, пов’язаними з правлінням монархів. Артефакт трон був важливим 
монархічним атрибутом, оскільки ним намагалися заволодіти за будь-яку ціну, і 
вважався символом слави та величі.  

У виразах: укр. на столі "уже подано їсти що-небудь", сідати за стіл "сідати 
їсти"; нім. bei Tisch "під час обіду"; nach Tisch "після обіду"; англ. good table "смачна 
їжа", to sit down to table "сідати їсти" метонімічна назва стіл / нім. der Tisch / 
англ. table символізує обід або прийом їжі, що пов’язане з традицією збиратися 
родиною за столом для святкування релігійних чи сімейних свят, оскільки стіл 
вважався сімейним престолом. 

3. Тематична група "Засоби пересування та їх елементи" представлена 
фразеологізмами: укр. біля керма влади стояти "мати владу в своїх руках"; 
нім. das Ruder des Staates ergreifen " узяти владу у свої руки"; англ. be at the helm 
"бути при владі", у яких метафорична назва укр. кермо / нім. das Ruder / англ. helm 
символізує владу. В основу перенесення покладено образ "державного судна", під 
яким розуміють колективне плавання "суспільства в цілому". Пасажири корабля є 
"населенням суспільства", а команда судна ‒ "суспільна влада", що визначає напрям, 
за яким рухаються кермо та штурвал (В.М. Мокієнко). 

 Ще одним прикладом метафоричного перенесення назви артефакту є ковчег / 
нім. die Arche / англ. ark, що символізує притулок та захист у фразеологізмах 
укр. Ноїв ковчег, нім. die Arche Noah(s), англ. Noah’s ark. Мотивація має релігійне 
підґрунтя, оскільки, за біблійним міфом, завдяки цьому артефакту Ной зі своєю 
родиною та тваринами врятувався від Всесвітнього Потопу. 

 У висловах: нім. sie sitzen im gleichen Boot, англ. be in the same boat, що 
позначають "бути в одній компанії або в однаковому становищі", метонімічне 
найменування нім. das Boot "човен" / англ. boat стало символом певної компанії. 
Обидва вислови сягають латинського виразу in eadem es navі "бути в одному човні", 
що активно вживався в корабельному побуті та ґрунтувався на ідеї державного 
судна як спільноти інтересів або надзвичайних ситуацій, у яких кожен, особливо в 
умовах небезпеки, прагне до спільних дій. 
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4. Тематична група "Посуд" включає фразеологічні одиниці: укр. заглядати 
у горшки чиї "втручатися в чужі справи", нім. in j-s Topf spucken "втручатися в чиї-
небудь справи", де метафорична назва укр. горщик / нім. der Topf є символом 
надмірного зацікавлення, джерелом мотивації якого стала традиція готувати їжу в 
горщиках на домашньому вогнищі, яке створює домашнє благополуччя. Тому 
горщик сприймається як вмістилище духу родини, у який не слід втручатися чужим 
людям.  

У фразеологізмах укр. гірка чаша "велике горе, страждання"; нім. der Kelch ist 
vorbei / ging vorüber "небезпека минула", den (bitteren) Kelch / Becher bis zur Neige 
leeren "випити чашу до дна", англ. to drink the cup of woe "випити гірку чашу" 
метонімічна назва артефакту укр. чаша / нім. der Becher та der Kelch / англ. cup 
символізує горе, страждання, або навіть смерть. Ці символічні назви утворилися 
на базі переосмислення уявлень, пов’язаних із чашею Грааля, яка була наділена 
силою зцілення, а символіка залежала від її вмісту: повна чаша символізувала 
багатство, а пуста ‒ смерть. 

5. Тематична група "Знаряддя праці та інструменти". У цій групі були 
зафіксовані фразеологізми: укр. підняти меч "почати війну", нім. das Schwert in die 
Scheide stecken "припинити боротьбу"; англ. to sheathe the sword "закінчити війну", 
де метафорична назва артефакту укр. меч / нім. das Schwert / англ. sword символізує 
війну, боротьбу. Джерелом мотивації аналізованих мовних одиниць є військова 
справа, представники якої використовували саме цю зброю під час війни. У 
названому найменуванні було зафіксовано також символічне значення 
жорстокість, що утворилося на основі метонімічного перенесення у 
фразеологізмах: укр. вогнем та мечем "з нещадною жорстокістю, знищуючи все", 
нім. mit Feuer und Schwert, англ. with fire and sword. Цей вираз є крилатим висловом, 
пов'язаним із давнім способом лікування ран, який запропонував Гіппократ.  

6. Тематична група "Кулінарні вироби, страви та напої" представлена 
фразеологізмами: укр. сидіти без хліба "голодувати"; нім. sein Brot haben "мати свій 
заробіток"; англ. to make one's bread "заробляти на життя", де метафорична назва 
укр. хліб / нім.  das Brot / англ. bread символізує заробіток. Джерелом метафоричної 
мотивації є хліб як основний життєво необхідний харчовий продукт.  

У фразеологізмах: нім. in der Soße sitzen "бути в скрутному становищі" та be in 
the soup "бути в утрудненні" обидва метонімічні найменування артефактів 
нім. die Soße "соус" та англ. soup "суп" є символом скрутного становища, однак 
мотивація тут є затемненою. Різниця в компонентах-назвах артефактів засвідчує 
унікальні особливості асоціативних процесів свідомості німців та англійців.  

7. Тематична група "Одяг та його елементи" відзначається тим, що у ній 
представлено лише метонімічні перенесення. Так, в укр. фразеологізмах носити 
вінок "бути незайманою дівчиною", загубити вінок "утратити незайманість" 
найменування артефакту укр. вінок стає символом цноти. Джерелом такої мотивації 
стала давня традиція українських наречених прикрашати голову вінком, що було 
знаком чистоти та незайманості. 
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 У нім. висловах jmdm. die Krone aufsetzen "когось коронувати"; die Krone des 
Glücks, des Lebens "міра щастя, життя", назва артефакту нім. die Krone "корона" 
символізує відповідно владу та щось піднесене, оскільки її носять на голові монархи. 

Назва артефакту укр. капелюх / нім. der Hut / англ. hat символізує ввічливість, 
оскільки вважається, що цей головний убір необхідно знімати у будь-якому 
приміщенні та під час зустрічі на знак чемності. 

8. Тематична група "Інші штучні вироби" включає фразеологізми нім. unter 
j-s Schirm "під чиїм-небудь захистом"; англ. under the umbrella "під захистом", де 
метафоричне найменування нім. der Schirm "парасолька" / англ. umbrella набуло 
символічного значення захист. Джерелом мотивації є призначення самого 
артефакту, який використовується з метою захисту від дощу. 

 Прикладами метонімічної транспозиції назв артефактів у складі 
фразеологізмів є укр. вислови готувати рушники "готуватися заміж", подати 
рушники "дати згоду на одруження", де безеквівалентна назва рушник символізує 
одруження, оскільки цей артефакт є символом багатьох українських обрядів та 
традицій, зокрема заручин, укладання шлюбу, вінчання тощо. 

 У фразеологізмах: укр. важкий хрест нести; нім. jemandem ein Kreuz 
aufladen; англ. have one's cross to bear, у яких мова йде про сильний фізичний біль, 
метонімічна назва артефакту укр. хрест / нім. das Kreuz / англ. cross є символом 
страждань. Мотивація наведених фразеологізмів має біблійне підґрунтя, пов’язане 
з історією розп’яття Ісуса Христа на Жертовному Хресті, який став священною 
реліквією для  християн.  

У третьому розділі "Семантичні моделі трансформацій назв артефактів" 
представлено метафоричні та метонімічні моделі найменувань артефактів, які 
набули різноманітних переносних значень у лексичних системах 
досліджуваних мов.  

Для виявлення метафоричних моделей використано класифікацію 
Г.М. Скляревської, яка співвідносить поняття предмет із об’єктом матеріального 
світу та включає до семантичної сфери "Предмет" лексику, що позначає: 1) природні 
об’єкти (море, сонце, вірус тощо); 2) предмети, створені людиною (бісер, коктейль, 
шовк тощо); 3) предмети, які є логічно виділеними людиною, що позначають 
вмістилище, сукупність, частину цілого тощо (жменя, пил, підкладка тощо). 
Лексичні одиниці цієї сфери набувають переносного значення за регулярними 
метафоричними схемами: 1) предмет ‒ предмет; 2) предмет ‒ людина: 2.1) предмет ‒ 
характеристика людини, 2.2) предмет ‒ частини тіла, 2.3) предмет ‒ група людей; 
3) предмет ‒ фізичний світ; 4) предмет ‒ психічний світ; 5) предмет ‒ абстракція. 

На основі класифікації Г.М. Скляревської було виділено три типи регулярних 
метафоричних перенесень: "артефакт ‒ артефакт", "артефакт ‒ людина" та 
"артефакт ‒ абстракція", серед яких, за спостереженнями Г.М. Скляревської, 
метафорична модель "предмет ‒ людина" є найбільш поширеною у мовах. Це 
пов’язано з тим, що властивість будь-якого предмета можна використати для 
характеристики тих чи тих якостей людини, оскільки мова не має жодних перешкод 
для найбільш віддалених зіставлень у творенні антропоцентричних метафор. 
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Проте в роботі на матеріалі опрацьованого фрагмента метафоричних і 
метонімічних назв артефактів виявлено дещо іншу тенденцію, яка показала, що 
найбільш продуктивною метафоричною моделлю є "предмет (артефакт) ‒ 
абстракція". Тимчасом як інші дві моделі, які в роботі були виділені на основі 
класифікації Г.М. Скляревської, є менш регулярними типами метафоричних 
перенесень (див. табл. 1). Під час дослідження була ідентифікована також модель 
"артефакт ‒ геометричні фігури", яку відносимо до нерегулярних перенесень. 

Як наслідок, фіксуємо такі моделі метафоричного переосмислення 
буквального позначення назв артефактів у напрямах від більш продуктивних до 
менш регулярних: "конкретне ‒ абстрактне", "конкретне ‒ антропометричне", 
"конкретне ‒ конкретне", "конкретне ‒ ритуалізоване". У процесі дослідження були 
виявлені як аналогові переносні значення, так і безаналогові.  

1.Метафорична модель "артефакт ─ абстракція". 
У напрямі "конкретне ‒ абстрактне" переосмислення відбувається: 
‒ за функцією: безеквівалентна укр. назва хата використовується на 

позначення "притулку"; безаналогове нім. найменування der Riegel "засув" має 
переносне значення "блокування", а англ. назва fence "паркан" позначає "захист". 
Більшість найменувань артефактів отримали аналогічні переносні значення. Так, 
найменування укр. стіна / нім. die Wand / англ. wall позначає "перешкоду"; назва 
укр. колиска / нім. die Wiege / англ. cradle має переносне значення "початок"; 
найменування укр. ярмо / нім. das Joch / англ. yoke використовується на позначення 
"тягар", "гноблення"; назва укр. факел / нім. die Fackel / англ. torch позначає 
"просвітлення", найменування укр. дзеркало / нім. der Spiegel / англ. mirror ‒ 
"відображення", назва укр. шапка / нім. die Mütze / англ. cap ‒ "покриття", 
найменування укр. ключ / нім. der Schlüssel / англ. key ‒ "розгадування", назва 
укр. стілець / нім. der Stuhl / англ. chair ‒ "службове місце" тощо;  

‒ за ознакою: укр. сіль позначає "смисл" ("сутність"); англ. назва salad "салат" 
набули безаналогового переносного значення "асортимент" ("різноманітність"). У 
нім. мові безаналогового значення не зафіксовано. Аналогічна назва укр. хліб / 
нім. das Brot / англ. bread позначає "заробіток" ("життєва необхідність"). 
Синонімічні назви укр. ланцюг / нім. die Kette / англ. chain, укр. кайдани, пута / 
нім. die Fesseln / англ. fetters, shackles позначають "неволю" ("обмеженість") тощо. 

2. Метафорична модель "артефакт ─ людина".  
Структуру цієї моделі представлено трьома субмоделями: "артефакт ‒ людина 

(її характеристика)", "артефакт ‒ частина тіла" та "артефакт ‒ група людей". 
Метафоричне переосмислення здійснюється за напрямом "конкретне ‒ 
антропометричне". 

2.1. Субмодель "артефакт – людина (її характеристика)".  
За цією субмоделлю переосмислення відбувається на основі подібності: 
‒ за ознакою: на позначення "людини" використовуються укр. назва лантух 

("важкість"), нім. назва der Sack "мішок" ("важкість"). "Людину" позначають також 
аналогові найменування: укр. машина / англ. machine ("автоматичність") тощо, а 
переносне значення "жінка" мають: нім. назва die Puppe "лялька" та англ. doll 
("привабливість"). 



11 
 

2.2. Субмодель "артефакт – частини тіла".  
Для цієї метафоричної субмоделі характерним є безаналогове перенесення, яке 

відбувається:  
‒ за формою: нім. назва der Löffel "ложка" має переносне значення "вухо", 

англ. назва раn "каструля" має переносне значення "обличчя". В українській мові не 
зафіксовано;  

‒ за функцією: нім die Klappe "клапан" використовується на позначення 
"рота", а англ. map "карта" позначає "обличчя". В українській мові метафоричних 
переосмислень за функціональною подібністю зафіксовано не було; 

‒ за ознакою: укр. найменування казан та аналогічна нім. назва der Kessel 
позначають "голову" людини ("міцність"). В англійській мові відсутні метафоричні 
перенесення за подібністю ознаки.  

2.3. Субмодель "артефакт ‒ група людей".  
За цією субмоделлю переосмислення здійснюється за рахунок подібності: 
‒ за формою: нім. назви der Ring "кільце" та англ. найменування bunch "букет" 

використовується для позначення "групи людей". В українській мові 
безаналоговості за формою не зафіксовано; 

‒ за функцією: безаналоговою виявилася лише англійська назва machine, яка 
позначає "організацію людей". Укр. найменування дім та хата, нім. назва das Haus 
"дім" та англ. назва house мають аналогове переносне значення "родина".  

3. Метафорична модель "артефакт ─ артефакт".  
У структурі цієї моделі виділено дві субмоделі: "артефакт ‒ артефакт" та 

"артефакт ‒ натурфакт". Метафоричні переосмислення здійснюються за напрямом 
"конкретне ‒ конкретне".  

3.1. Субмодель "артефакт − артефакт". 
За цією субмоделлю метафоричне переосмислення відбувається на основі 

подібності:  
‒ за формою: укр. найменування простирадло використовується на 

позначення "великого листа паперу", нім. найменування der Kranz "вінок" позначає 
"пиріг", а англ. назва peg "кіл" ‒ "підніжку на мотоциклі"; 

‒ за функцією: укр. найменування замок позначає "будинок"; нім. назва 
der Putz "штукатурка" має переносне значення "одяг", англ. найменування coop 
"клітка" позначає "в’язницю"; 

‒ за ознакою: укр. назва ганчірка та нім. найменування der Lumpen  "жмутик" 
застосовуються на позначення "одягу" ("зношеність"), англ. назва jug "глек" 
використовується для позначення "в’язниці" ("важко вибратися"). Прикладом 
аналоговості переносного значення є найменування укр. хлів / нім. der Stall / 
англ. barn, що позначає "брудне приміщення" ("брудний"). 

3.2. Субмодель "артефакт − натурфакт".  
Творення метафоричних перенесень за цією субмоделлю пов’язуємо з давніми 

віруваннями людей, які надавали небесним світилам особливого значення. 
Зафіксовано лише одне переносне значення "місяць" для укр. серп / нім. die Sichel, 
що утворилося на основі подібності за формою. В англійській мові транспозиції за 
цією моделлю відсутні. 
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4. Метафорична модель "артефакт ─ геометричні фігури".  
Відповідно до проведеного дослідження ця модель виявилася найменш 

продуктивно. Переосмислення здійснюється в напрямі "конкретне ‒ ритуалізоване". 
Було зафіксовано лише декілька назв артефактів, які мають ідентичне переносне 
значення "коло", що утворилось шляхом подібності за формою: укр. перстень, 
нім. der Ball "м’яч" та der Ring "каблучка". В англ. мові безаналогового 
найменування, що має це переносне значення, зафіксовано не було. Натомість 
аналогова назва укр. вінок / нім. der Kranz / англ. wreath також позначає "коло". 

Для побудови моделей метонімічного перенесення використано алгоритм 
Ю.Д. Апресяна, який виділив різноманітні перенесення, що характеризують 
найменування предметів: 1) матеріал ‒ виріб із цього матеріалу; 2) тканина ‒ виріб із 
цієї тканини; 3) частина тіла ‒ елемент одягу, який на ній знаходиться; 4) те, що 
містить у собі ‒ вміст; 5) кімната ‒ меблі для кімнати; 6) посудина ‒ кількість 
речовини, яка входить у посудину; 7) музикальний інструмент ‒ музикант, який грає 
на ньому; 8) представник нації ‒ судно цієї нації; 9) організація ‒ будівля, яку займає 
ця організація;10) предмет одягу ‒ людина, яка в цей момент носить цей одяг; 
11) вид фарби ‒ картина, яка позначається за допомогою такої фарби; 12) предмет ‒ 
те, що схоже на цей предмет за формою тощо. 

Було виявлено 3 метонімічні моделі, що ґрунтуються на партитивних та 
каузативних відношеннях. 

1. Метонімічна модель "частина ‒ ціле".  
Укр. назва стіна зазнала переносного значення "будинок"; нім. найменування 

der Schlitten "сани" ‒ "засіб пересування"; в англійській мові назва garland "вінок" ‒ 
переносного значення "нагорода". Нім. назва das Zepter "скіпетр" та її англ. аналог 
sceptre позначає "владу", так само як найменування укр. трон / нім. der Thron / 
англ. throne та укр. корона / нім. die Krone / англ. crown. В англійській мові було 
зафіксовано вживання переносного значення "людина" на позначення різних видів 
зброї: англ. sabre "шабля" позначає "воїна", англ. gun "пістолет"  ‒ "бійця", 
англ. spear "спис" ‒ "солдата", англ. shield "щит"‒ "людину" взагалі. 

2. Метонімічна модель "причина ─ наслідок".  
Ця модель є малопродуктивною у всіх мовах. Переосмислення відбувається на 

основі відношень каузативності: укр. петля позначає "тяжке становище" або 
"смерть"; нім. die Fackel "факел" вживається  на позначення "руйнування", 
англ. найменування ink "чорнило" ‒ на позначення "тату". 

3. Метонімічна модель "вмістилище ─ вміст".  
Випадки переосмислення значення за цією моделлю, що ґрунтується на 

відношеннях партитивності, зафіксовано лише у двох мовах: укр. ложка 
використовується на позначення "краплі", а нім. die Schüssel "миска" має переносне 
значення "страва".  

Кількісне та відсоткове співвідношення набуття назвами артефактів 
переносного значення в українській, німецькій та англійській мовах показує, що 
метафоризація (укр. 84,7% / нім. 85,6% / англ. 86,3%) є більш поширеним процесом 
творення переносного значення, ніж метонімізація (укр. 15,3% / нім. 14,4% / 
англ. 13,7%).  
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Спостерігаються подібності в досліджуваних мовах щодо пропорційності 
творення переносного значення за метафоричними та метонімічними моделями. Ці 
схожості відображають спорідненість елементів дійсності, що характерні 
колективній мовній свідомості. Метафорична модель "артефакт ‒ абстракція" та 
метонімічна модель "частина ‒ ціле" мають більшу кількість показників у 
зіставлюваних мовах. Те ж саме спостерігаємо щодо моделі метафоричної 
транспозиції "артефакт ‒ геометричні фігури" та моделі метонімічної  транспозиції 
"вмістилище ‒ вміст", на основі яких перенесення відбувається зрідка в усіх мовах, а 
остання модель взагалі не зафіксована в англійській мові. 

Отже, висновки Г.М. Скляревської про те, що перенесення "предмет ‒ 
людина" є найпродуктивнішою метафоричною моделлю, не підтвердилися в 
дисертаційній роботі, оскільки ця модель поступається місцем переосмисленню за 
схемою "артефакт ‒ абстракція". Можливо, такі результати можна пояснити тим, що 
в роботі розглядалися назви лише тих артефактів, що були зафіксовані як 
компоненти сталих виразів трьох мов.  

Таблиця 1 
Кількісне та відсоткове співвідношення набуття назвами артефактів 

переносного значення в українській, німецькій та англійській мовах 
Механізми 

набуття назвами 
артефактів 

переносного 
значення 

Моделі 

Мова 
Українська Німецька Англійська 

Кіль-
кість % Кіль-

кість % Кіль-
кість % 

Метафоризація 
 

артефакт ‒ абстракція 91 78,4 63 55,8 100 75,8 
артефакт ‒ людина 16 13,8 24 21,2 22 16,6 

артефакт ‒ артефакт 7 6,1 23 20,4 9 6,8 
артефакт ‒ геометричні 

фігури  2 1,7 3 2,6 1 0,8 

 Усього 116 84,7 113 85,6 132   86,3 

Метонімізація 
частина ‒ ціле 18 85,7 13 68,4 19   90,5 

причина ‒ наслідок 2 9,5 5 26,3 2 9,5 
вмістилище ‒ вміст 1 4,8 1 5,3 - - 

 Усього 21 15,3 19    14,4 21 13,7 

 Усього переносних 
значень 137 100 132 100 153 100 

 
Загальні результати дослідження дають підстави зробити такі висновки. 
Теоретичне дослідження семантичного розвитку найменувань артефактів 

засноване на 1) семасіологічному підході, оскільки саме семасіологія дозволяє 
інтерпретувати семантичну структуру та її зміни в усталених мовних одиницях, 
зокрема і в назвах артефактів; 2) особливо важливою для вивчення артефактів як 
складової частини матеріальної культури, що є джерелом творення вторинних 
образно-символічних значень, є їх фіксація у мовній картині світу; 3) основним 
критерієм для розкриття механізмів переосмислення назв артефактів у лексичній та 
фразеологічній системах української, німецької та англійської мов є аналіз 
метафоричних і метонімічних моделей їх творення.  
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Аргументація природи досліджуваних моделей спирається на аналіз процесів 
семантичної транспозиції, коли одна мовна форма використовується у функції іншої 
на основі подібності чи суміжності. Обидва процеси демонструють, як створені 
внаслідок інтелектуальної еволюції вербалізовані продукти людської діяльності 
здатні породжувати символіку, що найбільшою мірою відображається у 
фразеологічних одиницях. 

Для виявлення моделей семантичної транспозиції назв артефактів була 
розроблена ефективна методика, яка дала змогу простежити закономірності та 
відмінності їх побудови у лексичній та фразеологічній системах української, 
німецької та англійської мов. 

Доведено, що джерелами мотивації переносного значення назв артефактів у 
фразеологічних системах української, німецької та англійської мов є 
екстралінгвістичні фактори, тобто звичаї, традиції, ритуали, історико-суспільні 
процеси, релігійні уявлення тощо. Зафіксовано, що схожості детермінуються збігом 
загальнокультурного буття носіїв української, німецької та англійської мов. Разом із 
тим, різні суспільні погляди, особливості менталітету, звичаї та традиції кожного 
народу стали основою виникнення безаналогових фразеологічних одиниць. Появі 
ідіоматичних зворотів сприяла також професійна діяльність людини, зокрема 
військова та морська справа, де остання була представлена лише в німецькій та 
англійській мовах.  

Механізмами набуття переносного значення назвами-артефактами у складі 
фразеологізмів української, німецької та англійської мов є метафоричні та 
метонімічні транспозиції. Переосмислення назв артефактів на основі подібності 
переважає над перенесенням за суміжністю, хоча в аналізованому матеріалі 
представлено дві тематичні групи ("Меблі та декор", "Одяг та його елементи"), де не 
зафіксовано метафоричної транспозиції.   

Установлено дві універсальні моделі семантичного розвитку лексем на 
позначення артефактів у трьох мовах ‒ метафоричну та метонімічну. Ідентифіковано 
чотири види метафоричних моделей: 1) "артефакт ‒ абстракція", 2) "артефакт ‒ 
людина", 3) "артефакт ‒ артефакт", 4) "артефакт ‒ геометричні фігури", де 
семантичний розвиток відбувається за векторами: "конкретне ‒ абстрактне", 
"конкретне ‒ антропометричне", "конкретне ‒ конкретне", "конкретне ‒ 
ритуалізоване" та три види метонімічних моделей, одна з яких утворена на основі 
каузальних відношень "причина ‒ наслідок", а дві інші ґрунтуються на партитивних 
відношеннях "частина ‒ ціле" та "ціле ‒ частина" ("вмістилище ‒ вміст"). Остання 
метонімічна модель характерна лише для української та німецької мов. 

Обчислено відсоткові показники співвідношення набуття назвами артефактів 
переносного значення, що показують перевагу метафоричних моделей семантичного 
розвитку назв-артефактів (укр. 84,7% / нім. 85,6% / англ. 86,3%) над метонімічними 
моделями (укр. 15,3% / нім. 14,4% / англ. 13,7%) у трьох мовах. Найбільша кількість 
переносних значень утворена за метафоричною моделлю "артефакт ‒ абстракція" 
(укр. 78,4% / нім. 55,8% / англ. 75,8%), що пов’язано з прагненням людини 
зафіксувати абстрактне поняття в образі матеріального предмета з метою більш 
доступного сприйняття його розумом та збереження в пам’яті.  
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Продуктивність набуття назвами артефактів переносного значення за іншими 
метафоричними та метонімічними моделями відбувається пропорційно: 
метафоричні моделі  "артефакт ‒ людина" (укр. 13,8% / нім. 21,2% / англ. 16,6%), 
"артефакт ‒ артефакт" (укр. 6,1% / нім. 20,4% / англ. 6,8%), "артефакт ‒ геометричні 
фігури" (укр. 1,7% / нім. 2,6% / англ. 0,8%) та  метонімічні моделі "частина ‒ ціле" 
(укр. 85,7% / нім. 68,4%/ англ. 90,5%), "причина ‒ наслідок" (укр. 9,5% / нім. 26,3% / 
англ. 9,5%), "вмістилище ‒ вміст" (укр. 4,8 % / нім. 5,3%). 

Зафіксовані універсалії в набутті назвами артефактів переносного значення 
полягають у частковому збігові фрагментів реального світу в різних культурах, 
оскільки людині притаманна здатність однакового сприйняття об’єктивного світу, 
що має психічне підґрунтя та визначає той факт, що представники різних 
етнокультур можуть мати однакові асоціації щодо певних реалій.  

Виявлені відмінності полягають у виборі мотиваційної ознаки, що була 
покладена в основу перенесення. Це пояснюються тим, що шляхи пізнання дійсності 
мають різномотивований характер. Властивості асоціативного механізму різних 
мовних свідомостей вказують на специфіку національно-образної картини світу та 
розкривають її унікальність. Крім того, в українській мові були зафіксовані 
переносні значення для лексем, які належать до безеквівалентної лексики (хата, 
рушник, булава, писанка). Ця артефактна лексика не є характерною для засвоєння 
представниками інших етнокультур. 

Перспективами подальших досліджень є залучення до аналізу семантичного 
розвитку найменувань на позначення флори, фауни, природних явищ тощо у 
лексичній та фразеологічній системах української, німецької, англійської мов та 
інших мов світу. 
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У дисертації запропоновано новий підхід до вивчення моделей семантичного 
розвитку лексем на позначення артефактів у лексичній та фразеологічній системах 
української, німецької та англійської мов. Схарактеризовано семантичний процес 
транспозиції назв артефактів у лексичній та фразеологічній системах досліджуваних 
мов. Розроблено методику дослідження моделей семантичного розвитку назв 
артефактів в українській, німецькій та англійській мовах. Виявлено джерела 
мотивації переносного значення назв артефактів у фразеологічних системах трьох 
мов, а також розкрито механізми набуття переносного значення готовими назвами-
артефактами у складі фразеологізмів; встановлено моделі семантичної транспозиції 
лексем на позначення артефактів як метафоричних та метонімічних утворень у 
досліджуваних мовах. 

Ключові слова: номінація, артефакт, переносне значення, механізм, 
метафоричні та метонімічні моделі, символ, фразеологізми. 
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артефакты в лексической и фразеологической системах украинского, немецкого и 
английского языков. ‒ Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.15. ‒ Общее языкознание. ‒ Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко, Киев, МОН Украины, 2018. 

В диссертации предложен новый подход к изучению моделей семантического 
развития лексем, которые обозначают артефакты в лексической и фразеологической 
системах украинского, немецкого и английского языков. Охарактеризован 
семантический процесс транспозиции названий артефактов во лексической и 
фразеологической системах исследуемых языков. Разработана методика 
исследования моделей семантического развития названий артефактов в украинском, 
немецком и английском языках. Определены источники мотивации переносного 
значения названий артефактов в фразеологических системах трех языков, а также 
раскрыты механизмы приобретения переносного значения готовыми названиями-
артефактами в составе фразеологизмов; установлены модели семантической 
транспозиции лексем, обозначающих артефакты как метафорических и 
метонимических образований в исследуемых языках. 

Ключевые слова: номинация, артефакт, переносное значение, механизм, 
метафорические и метонимические модели, символ, фразеологизмы. 
 

SUMMARY 
Mykytenko A.V. Models of semantic development of lexemes denoting artifacts in 

lexical and phraseological systems of Ukrainian, German and English languages. ‒ 
Manuscript. 

Thesis for a Candidate's Degree of Candidate in Philology, Specialіty 10.02.15 – 
General Linguistics. ‒ Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 



18 
 

The thesis suggests a new approach to the study of models of semantic development 
of lexemes designating artifacts in lexical and phraseological systems of Ukrainian, 
German and English languages. The semantic process of transposing artifact names in the 
phraseological and lexical systems of the studied languages is described. The methodology 
of researching models of semantic development of artifact names in Ukrainian, German 
and English languages has been developed. The sources of motivation of the figurative 
meaning of artifact names in the three-language phraseological systems are revealed, as 
well as the mechanisms of acquisition of the figurative meaning by ready artifact names in 
the phraseologisms are revealed; the models of semantic transposition of lexemes 
designating artifacts as metaphorical and metonymic entities in the languages studied are 
established. 

The sources of motivation for the figurative meaning of artifact names in the 
phraseological systems of Ukrainian, German and English languages are extralinguistic 
factors, which are customs, traditions, rituals, historical and social sources, religious 
representations, etc. It was recorded that similarities are determined by the coincidence of 
common cultural surrounding reality of Ukrainian, German and English languages native 
speakers. At the same time, different public opinions, peculiarities of mentality, customs 
and traditions of each nation became the basis for the emergence of non- analogue 
phraseological units. The appearance of idioms also contributed to the professional activity 
of a man, including military and maritime affairs, where the latest was represented only in 
German and English languages. 

Metaphorical and metonymic transpositions are the mechanisms of the acquisition 
of figurative meaning by ready artifact names in the phraseologisms in Ukrainian, German 
and English languages. The analysis showed that the rethinking of artifact names based on 
similarity prevails over the adjacency transfer, although two thematic groups ("Furniture 
and decoration", "Clothes and its elements") were presented, where the metaphorical 
transposition was not recorded in the analyzed material.  

Two universal models of semantic development of lexemes designating artifacts in 
three languages are established ‒ metaphorical and metonymic. 

Four types of metaphorical models have been identified: 1) "artifact ‒ abstraction"; 
2) "artifact ‒ person"; 3) "artifact ‒ artifact"; 4) "artifact ‒ geometric figures", where 
semantic development takes place in directions: "concrete ‒ abstract", "concrete ‒ 
anthropometric", "concrete ‒ concrete", "concrete ‒ ritualized", and three types of 
metonymic models, one of which is based on causal relations "reason ‒ consequence", and 
two are based on partitive relations "part ‒ whole" and "whole ‒ part" ("receptacle – 
content"). Unlike metaphorical models, the last metonymic model is typical only for 
Ukrainian and German languages. 

The percentage indexes of the acquisition of figurative meaning by artifact names in 
Ukrainian, German and English languages are calculated, showing the advantage in 
quantitative terms of the metaphorical models of the semantic development of artifact 
names (Ukrainian 84.7% / German 85.8% / English 86.3 %) over metonymic models 
(Ukrainian 15.3% / German 14.4% / English 13.7%) in three languages. The largest 
amount of figurative meanings is formed by the metaphorical model "artifact – 
abstraction" (Ukrainian 78.4% / German 55.8% / English 75.8%), which is related to the 
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desire of a man to fix an abstract concept in the form of a material object with the purpose 
of more accessible perception of his mind and preservation in memory. 

The fixed universals in the acquisition of figurative meaning by artifact names in 
studied languages consist in a partial coincidence of fragments of the real world in 
different cultures, since a man possesses the ability of the same perception of the objective 
world that has a psychological basis and determines the fact that representatives of 
different ethnic cultures may have identical associations regarding certain realities. 

The revealed differences consist in the choice of the motivational trait that was the 
basis of the transfer. This is explained by the fact that the ways of learning reality are of a 
diverse nature. Properties of the associative mechanism of various language 
consciousnesses indicate the specificity of the national-figurative world view and reveal its 
uniqueness. In addition, in the Ukrainian language figurative meanings were fixed for 
lexemes, which belong to the nonequivalent vocabulary (хата, рушник, булава, 
писанка). This vocabulary is not typical for learning by other ethnic cultures 
representatives. 

Keywords: nomination, artifact, figurative meaning, mechanism, metaphorical and 
metonymic models, symbol, phraseologisms. 
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	2. Тематична група "Меблі та декор" відрізняється від решти, оскільки в аналізованому матеріалі не зафіксовано процес метафоричної транспозиції назв артефактів, а наявне лише метонімічне перенесення. Так, у фразеологізмах укр.  зійти на трон "починати...
	У виразах: укр. на столі "уже подано їсти що-небудь", сідати за стіл "сідати їсти"; нім. bei Tisch "під час обіду"; nach Tisch "після обіду"; англ. good table "смачна їжа", to sit down to table "сідати їсти" метонімічна назва стіл / нім. der Tisch / а...
	3. Тематична група "Засоби пересування та їх елементи" представлена фразеологізмами: укр. біля керма влади стояти "мати владу в своїх руках"; нім. das Ruder des Staates ergreifen " узяти владу у свої руки"; англ. be at the helm "бути при владі", у яки...
	Ще одним прикладом метафоричного перенесення назви артефакту є ковчег / нім. die Arche / англ. ark, що символізує притулок та захист у фразеологізмах укр. Ноїв ковчег, нім. die Arche Noah(s), англ. Noah’s ark. Мотивація має релігійне підґрунтя, оскіл...
	У висловах: нім. sie sitzen im gleichen Boot, англ. be in the same boat, що позначають "бути в одній компанії або в однаковому становищі", метонімічне найменування нім. das Boot "човен" / англ. boat стало символом певної компанії. Обидва вислови сяга...
	4. Тематична група "Посуд" включає фразеологічні одиниці: укр. заглядати у горшки чиї "втручатися в чужі справи", нім. in j-s Topf spucken "втручатися в чиї-небудь справи", де метафорична назва укр. горщик / нім. der Topf є символом надмірного зацікав...
	У фразеологізмах укр. гірка чаша "велике горе, страждання"; нім. der Kelch ist vorbei / ging vorüber "небезпека минула", den (bitteren) Kelch / Becher bis zur Neige leeren "випити чашу до дна", англ. to drink the cup of woe "випити гірку чашу" метонім...
	5. Тематична група "Знаряддя праці та інструменти". У цій групі були зафіксовані фразеологізми: укр. підняти меч "почати війну", нім. das Schwert in die Scheide stecken "припинити боротьбу"; англ. to sheathe the sword "закінчити війну", де метафорична...
	6. Тематична група "Кулінарні вироби, страви та напої" представлена фразеологізмами: укр. сидіти без хліба "голодувати"; нім. sein Brot haben "мати свій заробіток"; англ. to make one's bread "заробляти на життя", де метафорична назва укр. хліб / нім. ...
	У фразеологізмах: нім. in der Soße sitzen "бути в скрутному становищі" та be in the soup "бути в утрудненні" обидва метонімічні найменування артефактів нім. die Soße "соус" та англ. soup "суп" є символом скрутного становища, однак мотивація тут є зате...
	7. Тематична група "Одяг та його елементи" відзначається тим, що у ній представлено лише метонімічні перенесення. Так, в укр. фразеологізмах носити вінок "бути незайманою дівчиною", загубити вінок "утратити незайманість" найменування артефакту укр. ві...
	У нім. висловах jmdm. die Krone aufsetzen "когось коронувати"; die Krone des Glücks, des Lebens "міра щастя, життя", назва артефакту нім. die Krone "корона" символізує відповідно владу та щось піднесене, оскільки її носять на голові монархи.
	Назва артефакту укр. капелюх / нім. der Hut / англ. hat символізує ввічливість, оскільки вважається, що цей головний убір необхідно знімати у будь-якому приміщенні та під час зустрічі на знак чемності.
	8. Тематична група "Інші штучні вироби" включає фразеологізми нім. unter j-s Schirm "під чиїм-небудь захистом"; англ. under the umbrella "під захистом", де метафоричне найменування нім. der Schirm "парасолька" / англ. umbrella набуло символічного знач...
	Прикладами метонімічної транспозиції назв артефактів у складі фразеологізмів є укр. вислови готувати рушники "готуватися заміж", подати рушники "дати згоду на одруження", де безеквівалентна назва рушник символізує одруження, оскільки цей артефакт є с...
	У фразеологізмах: укр. важкий хрест нести; нім. jemandem ein Kreuz aufladen; англ. have one's cross to bear, у яких мова йде про сильний фізичний біль, метонімічна назва артефакту укр. хрест / нім. das Kreuz / англ. cross є символом страждань. Мотива...
	7. Микитенко А.В. Набуття назвами артефактів символічного значення за метафоричною моделлю "артефакт ‒ людина" в українській, німецькій та англійській мовах // International research and practice conference "Modern Philology: relevant issues and prosp...
	8. Микитенко А.В. Символічне прочитання найменувань на позначення засобів пересування та їх елементів в українській, німецькій та англійській мовах // Потенціал сучасної науки (частина І): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Киї...
	9. Микитенко А. В. Символіка найменувань посуду в складі сталих висловлювань (на матеріалі української, німецької та англійської мов) // Дослідження різних напрямків розвитку філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24‒25...
	10. Микитенко А.В. Поняття «артефакт» у лінгвістиці // Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 7 ‒ 8 вересня 2018 р. Львів: ГО «Наукова філологічна організація «...
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