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АНОТАЦІЯ 

Лисак М. М. Семантика іменникових композитів із соматичним компонентом 

у німецькій мові – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 

– філологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України, Київ, 2021.  

Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню семантики 

іменникових композитів із соматичним компонентом (далі також ІКСК) у німецькій 

мові (на матеріалі тлумачних словників німецької мови і мас-медійних текстів за 2016-

2021 роки). Опрацьовано понад 7500 сторінок мас-медійних текстів, досліджено 3366 

іменникових композитів із соматичним компонентом. 

Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю визначення механізмів 

функціонування ІКСК у сучасній німецькій мові, висвітлення їх семантики, яка 

демонструє світоглядні та культурні стереотипи німецького етносу, є важливим 

джерелом наповнення та оновлення лексичного фонду німецької мови. 

Новизна роботи полягає у тому, що вперше виконано системне дослідження 

семантики іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькій мові, 

розроблено класифікацію семантичних типів ІКСК, за допомогою якої визначено 

семантичні взаємозв’язки між їх компонентами. За допомогою комплексного аналізу 

функціонування ІКСК у німецькомовних мас-медійних текстах визначено семантичну 

мотивацію та прагматичний потенціал ІКСК, встановлено їхню продуктивність. 

Результати дослідження верифіковано за допомогою соціолінгвістичного експерименту 

(анкетування) носіїв німецької мови, що дозволяє виявити специфіку сприйняття 

досліджених ІКСК носіями німецької мови. Соціолінгвістичний експеримент здійснено 

на базі Рурського університету у м. Бохум (Німеччина) в межах співпраці між 

Рурським університетом м. Бохум (Німеччина) та Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка, кафедрою германської філології та перекладу. 
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Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, а також списку використаних джерел. 

У вступі зазначається актуальність, новизна дослідження, обґрунтовуються 

предмет, об’єкт і мета дослідження, визначається його теоретичне та практичне 

значення, формулюються положення, які винесено на захист. 

У першому розділі, «Теоретичні та методологічні засади дослідження 

іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькій мові», окреслено 

теоретичний доробок з досліджуваної проблематики у межах різних лінгвістичних 

напрямів (структурної лінгвістики, теорії генеративної граматики, словотвору, зокрема 

в межах досліджень, присвячених лексичній семантиці), виявлено лакуни у 

системному дослідженні семантики іменникових композитів й визначено роль цього 

дослідження у їх заповненні. Виокремлено основні види соматичного компонента за 

типом позначуваного у межах досліджених ІКСК (сомоніми, остеонімізми, 

спланхнонімізми, ангіонімізми, сенсонімізми, квазісоматизми) та встановлено їхню 

продуктивність серед досліджених лексем. Визначено семантичні ознаки, притаманні 

соматичному компоненту ІКСК (належність до конкретного поняття, матеріального 

об’єкта; наявність однорідної чи неоднорідної структури; характеристика перехідного / 

неперехідного відношення; асиметрія семантичних відношень (зокрема партитивних 

відношень); дихотомність семантичних відношень; обмежена / необмежена кількість 

позначуваних частин тіла; локативна ознака; евалюативна ознака). 

Визначено основні принципи семантичної класифікації ІКСК, виведено формули 

тлумачення ІКСК відповідно до семантичних ролей, виконуваних їхніми 

компонентами. Сформовано теоретико-методологічну базу дослідження семантичної 

мотивації переосмислених ІКСК, які утворені за рахунок метафори, метонімії та 

метафтонімії (зокрема кумулятивної метафтонімії). Визначено семантичні і структурні 

ознаки таких ІКСК, встановлено особливості реалізації їх конотативного значення. 

Сформовано принципи тематичної класифікації ІКСК,  визначено основні моделі 

метафоричних, метонімічних та метафтонімічних моделей переносів, на яких 
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ґрунтується семантична структура досліджених ІКСК. Схарактеризовано типи 

німецьких мас-медійних текстів за формою передачі інформації, до яких належать 

повідомлення, коментар, репортаж, звіт, інтерв’ю чи звіт з ознаками 

інтертекстуальності, визначено параметри формування цінності німецьких мас-

медійних текстів у режимі онлайн, які активно використовуються авторами статей з 

метою здійснення прагматичного впливу на читача. Встановлено критерії добору 

емпіричного матеріалу, описано процедуру та етапи, методи здійсненого дослідження.   

У другому розділі, «Семантична організація іменникових композитів із 

соматичним компонентом у німецькій мові», визначено основні структурні 

особливості ІКСК, дібраних з лексикографічних джерел та з мас-медійних текстів. 

Розроблено класифікацію тематичних груп соматизмів, які зафіксовано у межах 

досліджених ІКСК, встановлено їх семантичні ознаки та визначено продуктивність 

досліджених ІКСК. Виділено тематичні групи ІКСК (відповідно до яких досліджені 

лексеми можуть позначати певний суб’єкт, мисленнєву діяльність, фізичні рухи, 

окрему частину тіла, психофізіологічний стан людини, артефакт, географічних об’єкт), 

зафіксовано частоту їх використання.  

Досліджено фактори, що впливають на семантичну мотивацію екзоцентричних 

(переосмислених) та ендоцентричних (непереосмислених) ІКСК. Запропоновано 

семантичну класифікацію ІКСК на підставі розроблених семантичних формул 

тлумачення, зокрема визначено семантичні типи непереосмислених ІКСК (локативний, 

бенефактивний, акціональний, партитивний, атрибутивний, орнативний, каузативний), 

визначено їхню кількісну характеристику та семантичні співвідношення між 

компонентами. Окреслено семантику переосмислених ІКСК, які базуються на 

метафоричному, метонімічному чи метафтонімічному переносі, подано їх тематичну 

класифікацію та наведено кількісну характеристику, проаналізовано моделі 

формування переносних значень досліджених ІКСК, визначено їх евалюативність.  

Проведено соціолінгвістичне опитування серед 50-ти носіїв німецької мови 

(шляхом вільного і цілеспрямованого асоціативного експерименту, зокрема 
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анкетування), за допомогою якого було встановлено ставлення носіїв мови до 

запропонованих ІКСК; визначено асоціації, які викликають у респондентів ІКСК з 

метафоричним, метонімічним та метафтонімічним підґрунтям; виявлено, наскільки 

добре носії німецької мови розуміють семантичну мотивацію запропонованих ІКСК, 

які соматичні компоненти в межах ІКСК є найбільш частотними.  

У третьому розділі, «Функціонування іменникових композитів із соматичним 

компонентом у текстах мас-медіа», досліджено функціонування ІКСК у мас-

медійних текстах за 2016-2021 рр. за шістьма тематичними блоками: політика, спорт, 

культура, наука, здоров’я і суспільна взаємодія. У межах кожного тематичного блоку 

текстів, у яких зафіксовано ІКСК, визначено тематичні підгрупи та їх кількісне 

наповнення, виявлено структурні та семантичні особливості ІКСК. Досліджені ІКСК 

класифіковано за оцінним значенням: позитивною, негативною і амбівалентною 

конотацією. Окреслено особливості функціонування ІКСК у мас-медійних текстах, 

визначено їх прагматичний вплив на читача, який може мати як позитивний характер 

(похвала, захоплення тощо), так і негативний (знецінення, висміювання тощо). 

Окреслено стереотипізовані уявлення носіїв німецької мови, втілені в семантиці ІКСК 

й експліковані у проаналізованих мас-медійних текстах, зокрема в межах системи 

«наївної анатомії», міфологічних уявлень, які пояснюються антропоцентричністю 

людського світогляду. Зафіксовано алюзії, які віддзеркалюють соціальний та 

історичний контекст описуваних у досліджених мас-медійних текстах подій. 

Визначено функціональні особливості ІКСК у мас-медійних онлайн текстах, відповідно 

до яких досягається естетична привабливість описаної події; викликається співчуття і 

встановлюється емоційний зв’язок з певною соціальною групою читачів; 

використовується посилання на авторитетну особистість для кращого переконання у 

достовірності інформації; здійснюється маніпулятивний вплив на читача; створюється 

позитивний чи негативний опис певної події; відбувається персоналізація надання 

інформації, тобто зближення з читачем для досягнення більшого прагматичного 

ефекту; використовується суперлативність подання фактів, яка характерна для 
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політичних, спортивних і науково-публіцистичних статей; наголошується на 

актуальності описуваних подій; використовується ефект несподіваності. Отримані 

результати також верифіковано за допомогою соціолінгвістичного опитування носіїв 

німецької мови: визначено евалюативний спектр досліджених лексичних одиниць; 

виявлено асоціації, які викликані дослідженими ІКСК у запропонованих контекстах та 

визначено, який прагматичний ефект вони справляють на респондентів. Встановлено 

сферу використання ІКСК носіями німецької мови (усне чи писемне мовлення), 

визначено в текстах якої тематики, на думку респондентів, зустрічається найбільша 

кількість ІКСК.  

Досліджені ІКСК відбивають етнокультурну специфіку німецькомовної 

лінгвоспільноти, належать до системи ментальних координат носіїв німецької мови. 

Застосування міждисциплінарного підходу, який дозволив розробити теоретичну та 

методологічну базу для системного багатовекторного дослідження семантики 

іменникових композитів на прикладі іменникових композитів із соматичним 

компонентом, визначає теоретичну значущість цієї роботи. Широкі можливості 

використання її результатів для подальших досліджень та розвідок в  галузі лексичної 

семантики та словотвору, під час викладання у закладах вищої освіти зумовлюють їх 

практичну цінність. 

Ключові слова: семантика, семантична мотивація, іменниковий композит, 

соматизм, соматичний компонент, метафора, метонімія, метафтонімія, мас-медіа, мас-

медійний текст, семантичні типи, соціолінгвістичний експеримент.  
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ABSTRACT  

Lysak M. M. Semantics of the noun compounds with a somatic component in 

German – Qualification scientific work, manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy degree in speciality 035 – Philology. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kyiv, 2021.  

This thesis focuses on the comprehensive study of semantics of the noun compounds 

with a somatic component (hereafter this notion will be abbreviated as NCSC) in the German 

language (based on the number of explanatory dictionaries of the German language and 

media texts published between 2016 and 2021). More than 7500 pages of mass-media texts 

were analysed, 3366 noun compounds with a somatic component were studied. 

The relevance of the study stems from the need to identify the modalities of the NCSC 

in the modern German language and to outline their semantics highlighting worldview 

attitudes and cultural stereotypes of the German-speaking linguistic community. These lexical 

units are considered as an important source of expansion and renewal of the current German 

lexicon. 

For the first time, a systematic study of the semantics of German noun compounds with 

a somatic component was carried out and a typology of the semantic types of NCSC which 

allow to determine a range of semantic interdependencies between their components was 

established, revealing the scientific novelty of the research. 

Comprehensive analysis of the functioning of NCSC in the German-language mass 

media has determined semantic motivation, pragmatic potential, and productivity of NCSC. 

The results of the research were verified by means of the sociolinguistic experiment: a 

questionnaire was circulated to German native speakers in order to identify specific 

modalities of the NCSC perception by German native speakers. The experiment was 

conducted at the Ruhr-University Bochum (Germany) within the framework of cooperation 

between Ruhr-University Bochum and Taras Shevchenko National University of Kyiv 

(department of the German language and translation). 
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This thesis consists of an abstract, an introduction, three chapters, a summary for each 

chapter, a general summary, and a list of cited references. 

The introduction presents the relevance and scientific novelty of the thesis, 

substantiates the object, the subject, and the aim of the research, defines its theoretical and 

practical value and formulates theses, submitted for the defense. 

The first chapter, "Theoretical and methodological principles of the study of noun 

compounds with a somatic component in the German language", outlines the theoretical 

framework of the study within different linguistic areas (structural linguistics, generative 

grammar theory, word formation, in particular in research on lexical semantics), identifies 

research gaps in the systematic study of semantics of noun compounds and determines the 

way in which this study may address them. This chapter identifies the main types of somatic 

component by the type of denotation of its content within the studied NCSC (somonyms, 

osteonyms, splanchnonyms, angionyms, sensonyms, quasi-somatisms) and evaluates their 

productivity in comparison with other types of the studied lexical units. This research deals 

with semantic features appropriate to somatic components of NCSC (belonging to a specific 

concept, material object; presence of a homogeneous or inhomogeneous structure; 

characteristics of transitive / intransitive relations; asymmetry of semantic relations 

(including partitive relations); dichotomy of semantic relations; limited / unlimited number of 

referred parts of the body; locative marker; evaluative marker. 

This chapter presents basic principles of semantic classification of NCSC and deduces 

formulas of interpretation of NCSC according to the semantic roles performed by their 

components. It establishes theoretical and methodological framework for the study of 

semantic motivation of reinterpreted NCSC, based on metaphor, metonymy, and 

metaphtonymy (including cumulative metaphtonymy), determines semantic and structural 

features of such NCSC and the peculiarities of realization of their connotative meaning. The 

principles of thematic classification of NCSC are specified, the main metaphorical, 

metonymic, and methophthonymic models of transfers on which the semantic structure of the 

studied NCSC is based are determined. The types of German mass media texts, examined 
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according to the form of information transmission, include the following: messages, 

comments, stories, interviews, and reports with intertextuality markers. Moreover, this study 

allowed to identify the parameters of value formation of German online mass media texts that 

are actively used by authors in order to exert a pragmatic influence on the reader. The criteria 

for selection of empirical material are established, the procedure and stages, methods of the 

carried-out research are described. 

The second chapter, "Semantic organization of the noun compounds with a somatic 

component in the German language", is focused on the main structural features of NCSC, 

selected from lexicographic sources and mass media texts. It presents the classification of 

thematic groups of somatisms found within the studied NCSC and defines their semantic 

features and productivity. In the course of the research, selected NCSC were distributed into 

thematic groups (according to this typology, studied lexical units can denote some object, 

mental activity, physical movements, a separate part of the body, psychophysiological state of 

a person, artifact, geographical object); the frequency of their use was recorded. 

This research looks into factors influencing the semantic motivation of exocentric 

(reinterpreted) and endocentric (non-reinterpreted) NCSC. Besides, it proposes a semantic 

classification of NCSC, based on the developed semantic formulas of interpretation, and 

defines semantic types of the non-reinterpreted NCSC (locative, benefactive, actional, 

partitive, attributive, ornative, causative) as well as their quantitative characteristics and 

semantic relations between components. 

The semantics of reinterpreted NCSC, based on metaphorical, metonymic, or 

metaphtonymic transfer, are outlined, their thematic classification and quantitative 

characteristics are given, the models of the formation of figurative meaning of the studied 

NCSC are analysed, their evaluativity is determined. 

A sociolinguistic survey was conducted among 50 native speakers of German (through a 

free and targeted associative experiment represented by a questionnaire). It was used to find 

out the attitude of native speakers to the proposed NCSC; to identify associations that NCSC 

based on metaphorical, metonymic, and metaphtonymic transfers evoke in respondents; to 
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reveal the extent to which German speakers understand the semantic motivation of the 

proposed NCSC; to determine which somatic components within the NCSC are the most 

frequent. 

In the third chapter, "Functioning of the noun compounds with a somatic component 

in mass media texts", the modalities of functioning of NCSC in mass media texts published 

between 2016 and 2021 were distributed into six thematic sets: politics, sports, culture, 

science, health, and public interaction. Within each thematic set of texts that contains NCSC, 

thematic subgroups were revealed, their quantitative content analysis was carried out; 

structural and semantic features of the found NCSC were defined. This section discusses the 

connotative meaning of the studied NCSC: positive, negative, and ambivalent connotations. 

Moreover, this chapter outlines both the modalities of NCSC functioning in mass media texts 

and their pragmatic influence on the reader, which can be both positive (praise, admiration, 

etc.) and negative (devaluation, mockery, etc.). It lists stereotyped representations of German 

speakers, embodied in the semantics of NCSC and described in the analysed mass media 

texts, in particular within the system of "naive anatomy" and mythological representations 

that are explained by the anthropocentric worldview. Context analysis allowed to recognize 

allusions reflecting the social and historical context of the events described in the studied 

mass-media texts. This research defines functional features of NCSC in mass-media online 

texts. The evidence suggests that these features allow to achieve the aesthetic appeal of the 

described event; to evoke sympathy and establish an emotional connection with a certain 

social group of readers; to refer to an influential person to better convince the reader of the 

accuracy of the information; to create a positive or negative image of a certain event; to 

provide information in a personalized way, or to put it another way, to get closer to the reader 

in order to achieve a greater pragmatic effect; to use the superlative presentation of facts, 

inherent in political, sports and scientific articles; to emphasize the relevance of the described 

events; to use the surprise effect. 

The obtained results were also verified through a sociolinguistic survey conducted 

among German native speakers, determining the evaluative spectrum of the studied lexical 
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units, the associations evoked by the studied NCSC in the proposed contexts, and the 

pragmatic effect they had on the respondents. It allowed to determine the scope of use of 

NCSC by German native speakers in oral and written speech and to find out which thematic 

group of texts, according to the respondents, contained the largest number of NCSC. 

Therefore, the studied NCSC reflect the ethnocultural specifics of the German-speaking 

linguistic community and belong to the system of mental coordinates of German speakers. 

The application of an interdisciplinary approach, which allowed to develop a theoretical and 

methodological basis for a systematic multi-vector study of the semantical aspects of noun 

compounds using the example of noun compounds with a somatic component, determines the 

theoretical value of this paper. This study provides extensive opportunities: its results may be 

used both for further research and exploration in the field of lexical semantics and word 

formation and in the field of higher education, determining its practical value. 

Key words: semantics, semantic motivation, noun compound, somatic component, metaphor, 

metonymy, metaphtonymy, mass-media text, semantic types, sociolinguistic experiment.  
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Вступ 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню семантики іменникових 

композитів із соматичним компонентом (далі ІКСК) у німецькій мові. 

Антропоцентричний світогляд людини сприяє тому, що її тіло та його частини стають 

ще одним виміром для осягнення навколишнього середовища, засобом моделювання 

різноманітних співвідношень у реальному та уявному світі. Попри той факт, що 

іменникові композити у німецькій мові вже були предметом численних лінгвістичних 

студій, іменникові композити із соматичним компонентом у німецькій мові вперше 

опинилися у фокусі окремого лінгвістичного дослідження. Системне висвітлення їх 

семантики вписується у сучасний міждисциплінарний екологічний підхід до виявлення 

факторів, які впливають на формування моделі окремої лінгвоспільноти, зокрема у цій 

роботі йдеться про німецькомовне середовище та його специфіку, що розкривається 

також за рахунок дослідження семантичних особливостей ІКСК. 

Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці в межах класичного 

словотвору та лексичної семантики (Е. Доналіс, В. Флайшера і І. Барц, П. Айзенберга, 

В. Клос, В. Моча, С.  Арнт-Лаппе), формули семантичного тлумачення виписано на 

базі праць Х. Ортнера і Л. Ортнер, Е. Мюллер-Больхагена, В. Кюршнера, праць 

українських лінгвістів, присвячених іменниковим композитам (О. В. Білецької, Н. Ф. 

Клименко, О. М. Крайняк, О. В. Материнської). Семантичні ознаки лексичних одиниць 

із соматичним компонентом виокремлено у працях Ф. Шаріфіана та Р. Бенчес. 

Релевантними для дослідження є роботи, присвячені метафтонімії (Л. Гуссенса), 

антропоморфній метафорі та антропоцентричному світогляду, класифікаційним 

засадам моделей розвитку лексичних значень (П. Древер; Й. Хагеманна; Дж. Лакоффа; 

Е. Рольфа; Х. Скірла, О. В. Материнської), принципам аналізу мас-медійних текстів (Х. 

Бургера і М. Лугінбюля). 

 Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю встановлення 

механізмів функціонування ІКСК у сучасній німецькій мові, висвітлення їх семантики, 

яка демонструє світоглядні та культурні стереотипи німецького етносу, є важливим 
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джерелом наповнення та оновлення лексичного фонду німецької мови. З огляду на 

відсутність системних праць, присвячених дослідженню семантичної структури ІКСК у 

німецькій мові,  визначенню їх семантичних типів, специфіки функціонування у 

німецькій мові із залученням даних соціолінгвістичного експерименту, ця праця є 

новою як за матеріалом, так і за методологією здійснення дослідження. На часі також 

з’ясування семантичного потенціалу ІКСК у мас-медійному просторі, що пояснюється 

їх здатністю чинити маніпулятивний вплив на читача завдяки антропоцентризму як 

ключовому принципу світосприйняття людини. 

Дисертацію виконано в межах наукової тематики Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія і самобутність» (державний реєстраційний номер 11 БФ 044-01), науково-

кафедральної теми «Дослідження германських мов і перекладу в кроскультурному 

контексті» (реєстраційний номер 16КФ044-06), яка розробляється кафедрою 

германської філології та перекладу. 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №3 від 24.10.2017 р.).  

На меті цієї дисертаційної праці – дослідити семантику іменникових композитів із 

соматичним компонентом у німецькій мові.  

Для досягнення поставленої мети необхідним є розв’язання таких завдань: 

  здійснити тематичну класифікацію соматизмів у межах досліджених ІКСК у 

німецькій мові; 

  визначити продуктивність соматичного компонента у межах досліджених ІКСК;  

  розробити класифікацію семантичних типів ІКСК у німецькій мові;  

  дослідити семантичну мотивацію ІКСК, зокрема ІКСК з метафоричним, 

метонімічним та метафтонімічним підґрунтям;  

  виявити прагматичний вплив ІКСК, здійснюваний на читача за допомогою їх 

використання у мас-медійних текстах; 
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  створити тематичну класифікацію досліджуваних ІКСК у німецькомовних  мас-

медійних текстах; 

  дослідити функціональні особливості ІКСК у німецькомовних мас-медійних 

текстах; 

  висвітлити семантичні відношення ІКСК в лексичній системі німецької мови;  

  здійснити верифікацію результатів дослідження за допомогою 

соціолінгвістичного експерименту у вигляді опитування (анкетування) носіїв німецької 

мови.  

Об’єкт дослідження – іменникові композити із соматичним компонентом у 

німецькій мові. Предмет дослідження – семантичні та функціональні особливості 

іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькій мові. 

Емпіричним матеріалом дослідження є 759 ІКСК, дібрані за допомогою 

суцільної вибірки з тлумачних словників німецької мови (Duden – Deutsches 

Universalwörterbuch, Dornseiff – Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen), 2607 

мікроконтекстів, які містять ІКСК, вилучені з корпусу текстів Інституту німецької 

мови (IDS) м. Мангейм COSMAS II (DeReKo-2018-II) та отримані шляхом суцільної 

вибірки з німецькомовних мас-медійних текстів (загалом 3366 ІКСК). Загальний обсяг 

опрацьованих текстів становить 7500 сторінок мас-медійних текстів (залучено газети 

нім. Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung) за період 2016-2021 рр. У межах соціолінгвістичного експерименту 

опрацьовано 50 анкет німецькомовних респондентів в межах спільного проекту між 

Рурським університетом м. Бохум (Німеччина) та Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка, кафедрою германської філології та перекладу. 

Опитування проведено під час наукових стажувань у Рурському університеті м. Бохум 

(Німеччина) у 2018 і 2019 роках, а також під час літнього онлайн стажування в 2020 

році.  

Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарному підході, зокрема 

залучено такі методи лінгвістичного аналізу як: метод компонентного аналізу для 
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дослідження семантики ІКСК; метод аналізу за безпосередніми складниками та 

трансформаційний метод, за допомогою яких визначено структурні та семантичні типи 

досліджуваних ІКСК; метод контекстуального та прагмалінгвістичного аналізу для 

з’ясування особливостей функціонування ІКСК у мас-медійних текстах. Вірогідність 

отриманих результатів підвищує залучення методу кількісного аналізу. За допомогою 

методу соціолінгвістичного та психолінгвістичного аналізу здійснено верифікацію 

отриманих даних.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше системно 

досліджено семантику ІКСК у німецькій мові; розроблено класифікацію семантичних 

типів ІКСК; здійснено комплексний аналіз функціонування ІКСК у німецькомовних 

мас-медійних текстах, визначено їх семантичну мотивацію та прагматичний потенціал, 

здатність чинити потужний маніпулятивний вплив на читацьку аудиторію, встановлено 

продуктивність ІКСК та з’ясовано специфіку їх сприйняття носіями німецької мови. 

Теоретична значущість роботи визначається реалізацією міждисциплінарного 

підходу, який дозволив розробити теоретичну та методологічну базу для системного 

багатовекторного дослідження семантики іменникових композитів на прикладі 

іменникових композитів із соматичним компонентом, що є вагомим внеском до 

подальших студій у річищі лексичної семантики та словотвору. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання матеріалів та висновків дисертаційної роботи для подальших досліджень 

та розвідок в  галузі лексичної семантики та словотвору, під час викладання у закладах 

вищої освіти, зокрема у курсах зі «Стилістики німецької мови», «Соціолінгвістичної 

варіативності німецької мови», «Лексикології», «Теоретичної граматики німецької 

мови», у науковій роботі аспірантів та студентів магістратури тощо.  

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів забезпечується 

послідовним та багатоаспектним опрацюванням репрезентативного емпіричного 

матеріалу із залученням кількісного методу та їх верифікацією в межах здійсненого 

соціолінгвістичного експерименту. 
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Особистий  внесок  здобувача. Дисертаційне  дослідження  виконане здобувачем 

самостійно і містить результати власного дослідницького пошуку, зроблені 

узагальнення мають оригінальний характер. 

На захист виносяться такі положення:  

- Іменникові композити із соматичним компонентом є динамічним шаром 

лексичного складу німецької мови, який відбиває специфіку світобачення 

німецькомовної лінгвоспільноти в межах антропоцентричного світогляду та є 

важливим елементом формування мовного середовища; 

- Семантична мотивація ендоцентричних та екзоцентричних іменникових 

композитів із соматичним компонентом розкриває механізм семантичних 

взаємовідношень між їх компонентами та дозволяє екстраполювати зроблені висновки 

на семантичний розвиток інших тематичних груп іменникових композитів; 

- Класифікація семантичних типів у межах досліджених непереосмислених ІКСК є 

вагомою для моделювання семантичних відношень між компонентами композитів у 

німецькій мові, вона дозволяє виділити такі семантичні типи: Локативний СТ; 

Бенефактивний СТ; Атрибутивний СТ; Партитивний СТ; Акціональний СТ; 

Орнативний СТ; Каузативний СТ, з-поміж яких локативний, бенефактивний, 

атрибутивний та партитивний є найбільш продуктивними семантичними типами;   

- Формування семантики переосмислених ІКСК відбувається на підставі 

метафоричних, метонімічних та метафтонімічних переносів. Метафтонімія як 

комбінований вид переносу значень під час семантичного розвитку ІКСК дозволяє 

визначити широкий діапазон можливостей утворення їх нових значень, зокрема 

креативного їх переосмислення у сучасних мас-медіа. 

- Досліджувані лексичні одиниці характеризуються евалюативністю та можуть 

мати позитивне, негативне, амбівалентне конотативне значення; можливість змінювати 

конотацію відповідно до конкретного контексту, у якому ІКСК функціонують, 

підвищує їх семантичний потенціал та варіативність їх використання у текстах різної 
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тематики та різного емоційного навантаження, що робить їх потужним інструментом 

маніпулятивного впливу у мас-медійних текстах; 

- Прагматичний вплив ІКСК, який здійснюється на читача у мас-медійних текстах, 

використовується журналістами з різною метою відповідно до тематики публікацій, 

зокрема в межах публікацій, присвячених політиці, функціонують ІКСК з негативною 

конотацією, які забезпечують руйнування іміджу опонента, знецінення його досягнень, 

формування поляризованого позитивного чи негативного образу політичних опонентів 

тощо. ІКСК у спортивних коментарях чи науково-популярних текстах часто 

використовуються з позитивною конотацією задля популяризації спорту та науки, які 

ідеалізуються та репрезентуються як найвищий здобуток людини; 

- Соматизми, які використовуються у складі ІКСК відбивають загальний 

антропоцентрничний світогляд людини та стереотипізовані уявлення про більш 

позитивне сприйняття верхньої локативної зони у зіставленні з нижньою локативною 

зоною; 

- ІКСК дозволяють простежити елементи міфологічного світобачення носіїв 

німецької мови, втілене у семантиці переосмислених ІКСК; 

- Верифікація отриманих даних за допомогою соціолінгвістичного експерименту 

дозволяє стверджувати, що ці одиниці є вагомим елементом німецькомовного 

середовища, попри той факт, що семантика деяких ІКСК сприймається окремими 

носіями німецької мови як затемнена. Відповіді більшості респондентів натомість 

підтверджують важливість ІКСК для створення образності у мас-медійних публікаціях, 

глибоку закоріненість антропоцентричного світобачення  у німецькій лінгвоспільноті, 

яка дозволяє носіям мови без перешкод визначати значення ІКСК. 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати 

дисертаційного дослідження: 

1. Лисак М. М. (2019). Bahuvrihi als Substantivkomposita mit somatischer 

Komponente in der deutschen Sprache // Наукові записки Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки 
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http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2020-
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XVI, С. 101-114. 16 Фахове видання. Категорія Б. DOI: 

https://doi.org/10.17721/StudLing2020.16.101-114 
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присвячених Дональду Трампу) // Актуальні питання гуманітарних наук, 

Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка (ISSN: 2308-4863), Випуск № 35, Том 3, 
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позначення зовнішності та характеру людини у німецькій мові, м. Київ, збірка тез 
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факультет іноземних мов Маріупольського державного університету, Маріуполь, 

Україна, 13 листопада 2020 р. 

8. International Scientific and Professional Conference «Problems of Humanities 

and Social Sciences – 2020», Budapest, Hungry, 6th of December 2020.  

9. Конференція молодих учених Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

НАН України «Лінгвістика ХХІ ст.: традиції і перспективи розвитку», Інституту 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, м. Київ, Україна, 8 грудня 2020 р. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів та висновків до кожного розділу, загальних 

висновків, списків використаної літератури та джерел ілюстративного матеріалу, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 234 сторінки, з яких обсяг основного 

тексту становить 186 сторінок. Список використаних джерел нараховує 374 позицій, 

зокрема список теоретичних та лексикографічних джерел – 277 позицій, з яких 183 

іноземними мовами. Список джерел ілюстративного матеріалу – 97 позицій. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У 

НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

1.1. Дослідження семантичних особливостей іменникових композитів із 

соматичним компонентом у німецькій мові 

Цей розділ присвячено визначенню теоретичних та методологічних засад 

дослідження іменникових композитів із соматичним компонентом у німецькій мові, 

визначенню основних принципів їхньої семантичної класифікації, формуванню 

критеріїв добору емпіричного матеріалу, виділенню основних етапів та методів 

дослідження. 

Проблема семантичного аналізу іменникових композитів у німецькій мові здавна 

знаходиться у фокусі лінгвістичного пошуку в межах різних лінгвістичних напрямків: 

структурної лінгвістики (зокрема в межах трансформаційного аналізу (Ortner & Ortner, 

1984; Ortner & Müller-Bollhagen, 1991; Ortner & Gärtner, 1991), теорії генеративної 

граматики (Kürschner, 1974, 2008; Naumann, 1972)), досліджень лексичної системи 

мови та словотвору (Donalies, 2005; Kürschner, 1974, 2008) тощо. Дослідженню 

іменникових композитів були присвячені роботи Білецької О. В. (вивчення 

структурних, семантичних і синтаксичних особливостей іменникових трикомпозитів) 

(Білецька, 2013, 2014, 2015, 2017; Пересада & Білецька, 2018), Ковбасюк Л. А. 

(метафори-композити) (Ковбасюк, 2009, 2017), Приходька А. М. (метонімічні 

перенесення; парадигматичні та синтагматичні властивості субстантивованого 

прикметника) (Приходько, 2011, 2014, 2015), Материнської О. В. (структурні 

особливості та семантична продуктивність меронімів; дослідження антропоцентризму 

як базового принципу людського світогляду, соматизмів та їх словотвірного 

потенціалу) (Материнська, 2012 (1), 2012 (2), 2013, 2014, 2016 (1), 2016 (2), 2017 (1), 

2017 (2), 2018, 2021), Васильєвої О. Г. (дослідження субстантивних композитів-

бахуврихів) (Васильєва, 2004 (1), 2004 (2), 2004 (3), 2004 (4), 2004 (5), 2005 (1), 2005 

(2), 2005 (3)), Славової Л. Л. (питання когнітивної і театральної метафори у 
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політичному дискурсі) (Славова, 2012, 2013, 2015, 2017), Кліменко Н. Ф. (лексико-

семантичний словотвір, словоскладання) (Клименко, 1979б 1991), Козловського В. В. 

(прагматика оцінного значення) (Козловський, 2012). Під час аналізу мас-медійних 

текстів вагомими були роботи таких лінгвістів: Шаряк О. М. (текстові словотвірні 

конструкції в німецькій пресі) (Шаряк, 2015), Осовської І. М. (питання дискурсу і 

концептуальної метафори) (Осовська, 2003, 2016 (1), 2016 (2)), Остаповича О. Я. 

(семантика мови і тексту) (Остапович, 1985, 2008), Стасюка О. С. (дослідження 

словоскладання і метафоричного перенесення у парламентських текстах) (Стасюк, 

2012, 2014, 2015, 2016), Іваницької М. Л. (дослідження мовної особистості 

перекладача, культурної належності і національної ідентичності) (Іваницька, 2015, 

2019, 2020), також Паславської А. Й. (питання лексичної семантики й теоретичного 

словотвору, заперечення в німецькій мові) (Паславська, 2006, 2009).  

Пропоноване дослідження сконцентровано на висвітленні семантики іменникових 

композитів, утворених за допомогою словоскладання мінімум двох лексем, які 

утворюють нову лексему (Klos, 2011, S. 7), часто при цьому зазнаючи переосмислення 

та семантичних трансформацій на базі метафори, метонімії чи метафтонімії. 

Композити характеризуються високим рівнем експресивності (Arnt-Lappe, 2018, S. 51) і 

є найбільш продуктивною частиною лексикону німецької мови (Степанова, 2007, c. 

109; Ярцева, 2002, с. 469; Пересада & Білецька, 2018, c. 83; ).  

Більша частина композитів у німецькій мові належить до іменникових композитів, 

а саме 77,9% композитів становлять саме іменникові композити (Ortner & Ortner, 1984, 

S. 6). Це пояснюється частково тим, що іменники складають 2/3 усього лексикону 

німецької мови (Ortner & Ortner, 1984, S. 3). Прийнято вважати, що 80-90% 

іменникових композитів у німецькій мові є двокомпонентними, і тільки 10-20% містять 

більше ніж два компоненти (Ortner & Ortner, 1984, S. 15). Діапазон кількості 

компонентів у межах іменникових композитів становить від 2 до 17 слів (Пересада & 

Білецька, 2018, c. 83). Тому у цьому дослідженні більшу частину ІКСК складають саме 
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двокомпонентні композити, а діапазон досліджених одиниць варіює від 

двокомпонентних до п’ятикомпонентних ІКСК.  

Хоча класифікацію іменникових композитів запропонував ще Я. Грімм (Grimm, 

1878), у німецькій мові досі не існує їх загальноприйнятої класифікації, адже думки 

лінгвістів щодо визначення їхніх словотвірних типів відрізняються (Altmann, 2009, S. 

29-33; Donalies, 2005, S. 51-93; Fleischer, 2012, p. 81-86, 136-195; Hein, 2015; Iskos, 1970, 

S. 40-45; Pavlov, 1972; Fanselow, 1981; Elsen, 2014; Roelcke, 2013, 2017, pp. 25-49), 

наприклад, В.  Моч поділяє іменникові композити на координативні, детермінативні і 

посесивні (Motsch, 1995, S. 372), а Е. Доналіс стверджує, що існує тільки дві групи 

іменникових композитів: детермінативні і копулятивні (Donalies, 2005; Лисак, 2019, с. 

105), де посесивні іменникові композити є семантичною підгрупою детермінативної 

групи (Donalies, 2005, S. 61; Eisenberg, 2013, S. 232; Kürschner, 1974, S. 35). Категорію 

посесивності можна інтерпретувати такими семантичними відношеннями: 1. Володіння 

чимось; 2. Спорідненість із іншим суб’єктом (терміни спорідненості); 3. Відношення 

між частиною та цілим (Heine, 1997, p. 33). Посесивність може також реалізовуватися 

на різних семантичних рівнях і в різних часових рамках: 1) як фізична посесивність, 2) 

як тимчасова, 3) постійна, 4) невід’ємна, 5) абстрактна категорія, 6) як тип 

семантичного відношення, що встановлює зв’язок між неживими невідокремлюваними 

об’єктами володіння та їх власником, тобто посесором (власник і об’єкт володіння є 

невідокремленими щодо один одного), 7) як тип семантичного відношення, що 

встановлює зв’язок між неживими відчужуваними об’єктами володіння та їх 

власником (власник і об’єкт є відчужуваними щодо один одного) (Heine, 1997, p. 34-

35). До посесивних ІКСК належать екзоцентричні (або посесивно-екзоцентричні 

(Ortner & Gärtner, 1991, S. 115)) лексеми, зокрема бахуврихі (Лисак, 2019, c. 104)). 

Залежно від інформації, яку містять досліджувані ІКСК, їх можна поділити на 

ендоцентричні (непереосмислені), детермінативні та екзоцентричні (переосмислені) 

(Kürschner, 1974; Bußmann, 1993; Fleischer, 2012, Ortner & Ortner, 1984), які вперше 

згадуються у роботах Л. Блумфільда (Bloomfield, 1933, 2001). До ендоцентричних 
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(Kürschner, 1974; Bußmann, 1993; Leisi, 1963; Mihatsch & Steinberg, 2004; Moulin, 2018, 

261-288; Shaw, 1979; Kastovsky, 1982) іменникових композитів належать лексеми, 

значення яких випливає із суми значень окремих компонентів, їхня мотивація є 

прозорою і експліцитно вираженою у структурі ІКСК. Екзоцентричні ж композити, 

яскравим прикладом яких є, наприклад, бахуврихі, мають непрозору мотивацію і 

характеризуються переосмисленням значення внаслідок полісемічності їхніх 

компонентів. 

За структурними особливостями досліджені ІКСК можна поділити на такі групи:  

1) до першої групи належать композити з правобічним розгалуженням (нім. 

Rechtsverzweigung), тобто ІКСК з комплексним основним словом (Білецька, 2013, 2014, 

2015, 2017) або мотиваційною основою. Такі ІКСК мають правобічні валентно 

зумовлені компоненти (Колібаба, 2013), наприклад, ІКСК нім. Kopfbahnhof (укр. 

‘вокзал, розташований в торці шляхів; тупиковий вокзал’), їх можна записати за 

допомогою такої формули: А+В1+В2, де А – перший компонент, детермінативний 

компонент, а В1 і В2 – другий комплексний компонент.  

2) до другої групи належать композити з лівобічним розгалуженням (нім. 

Linksverzweigung), тобто ІКСК з комплексним детермінативом (Білецька, 2013, 2014, 

2015, 2017; Карпюк, 2010, с. 245), наприклад, ІКСК нім. Rotkopfente (укр. ‘нирок 

червоноголовий’) матиме такий вигляд: А1+А2+В. Таким чином, детермінатив 

складається з двох компонентів, а мотиваційна основа містить у собі тільки один 

компонент.  

Слід відзначити, що структурні характеристики ІКСК не знаходяться у фокусі 

цього дослідження, оскільки вони не виходять за межі вже відомого знання про 

структуру іменникових композитів загалом. Доцільнішим видається зосередитися на 

тому, яким чином їхня структурна організація впливає на семантику, визначити, які 

ІКСК є продуктивнішими в семантичному плані, ширше вживаними у різних типах 

мас-медійних текстів. Проте важливим видається вказати на ті загальновідомі 
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характеристики іменникових композитів, які притаманні також ІКСК, і визначити 

диференційні ознаки, які виділяють їх з-поміж інших видів іменникових композитів.  

ІКСК в цьому дослідженні не розглядаються як «згорнуте (скомпресоване) 

речення», що суперечить поглядам представників генеративної граматики. Це можна 

пояснити такими структурними ознаками ІКСК: 1. компоненти таких лексем не можна 

поміняти місцями, оскільки тоді відбудеться зміна значення всього композита; 2. 

переважна більшість досліджених ІКСК є двокомпонентними (80% досліджених 

одиниць), наприклад, Rotkopf ‘людина з червоним волоссям’, Rotznase ‘юна необізнана 

людина’; 3. семантично ІКСК не можуть бути (скомпресованим) реченням, оскільки 

вони використовуються з метою позначення певного об’єкта або ж суб’єкта, а не для 

передавання певної закінченої думки.  

У цьому дослідженні розглядаються також полісемні ІКСК, соматичний 

компонент яких характеризується багатозначністю, наприклад, нім. Kopf має такі 

значення: ‘голова’, ‘початок, верх’, ‘шапка (газети)’, ‘керівна особа’, ‘основна частина 

чогось’, ‘мисляча особа’. ІКСК нім. Herz має такі значення: ‘серце’, ‘центр’, 

‘емоційність’, ‘улюблена людина’. Непряме (переносне) значення соматизму у межах 

досліджених ІКСК будується за допомогою метафоричних, метонімічних і 

метафтонімічних перенесень.  

Класифікація досліджених ІКСК спирається на роботу А. Круза, який поділяє 

полісемні лексеми на лінійні або ланцюжкові (кожне наступне значення лексеми 

пов’язане із найбільш схожим попереднім значенням) і радіальні (всі значення лексеми 

випливають з одного похідного значення) (Cruse, 2004, p. 107-110). Переосмислені 

ІКСК базуються на таких типах нелінійної полісемії:  

- Метафора – лексико-семантичний зв'язок на підставі подібності значень (за 

формою, кольором, дією, місцем тощо) (Frieling, 1996; Hickey, 2003; Goldmann, 2019; 

Lakoff, 1980, 1987 (1), 1987 (2), 1989, 1998, 1999). 
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- Метонімія – лексико-семантичний зв'язок на підставі перенесення значення на 

інший об’єкт за суміжністю (формою, дією, місцем тощо) (Kövecses & Radden, 1998; 

Lefevre, 2014; Tversky, 1990, 334-344; Kern, 2010, S. 1-86; Jackendoff, 1991, pp. 9-45).  

Для цього дослідження релевантними є тільки полісемні лексеми, в основі яких 

лежать метафора і/або метонімія, а також метафтонімія як комбінація цих типів 

переносу значення.  

Досліджені ІКСК під час вивчення особливостей їх функціонування у текстах мас-

медіа часто демонструють синонімічні та антонімічні відношення, що дозволяє 

системніше їх класифікувати на синтагматичному рівні та краще зрозуміти особливості 

їх вживання у німецькій мові. У цьому дослідженні виділено такі види синонімів ІКСК:  

- Абсолютні або повні синоніми (Cruse, 2004, p. 154-155; Birner, 2018, p. 55). На 

думку А. Круза, значення таких синонімів повністю збігається одне з одним на 

лексичному і стилістичному рівнях, наприклад, ІКСК нім. Dummkopf ‘дурень’ і нім. 

Holzkopf ‘бовдур; дурень’ є повними синонімами, оскільки один ІКСК можна замінити 

іншим без будь-яких семантичних втрат. Такі синоніми широко представлені серед 

досліджених переосмислених ІКСК.  

- Пропозиційні синоніми (Cruse, 2004, p. 155-156; Vodihova, 2016, S. 78-79), у яких 

значення ІКСК є схожими, але при цьому існує відмінність у стилістичній 

забарвленості. Такі синонімічні ІКСК використовуються у межах різних 

функціональних стилів, наприклад, ІКСК Silberkopf ‘людина із сивим волоссям’ (букв. 

нім. Silber ‘срібло’, нім. Kopf ‘голова’) використовується переважно у художніх 

текстах, а також під час створення емоційно насичених описів, що характеризуються 

високим стилем, адже наведений ІКСК утворено на підставі метафори (нім. Silber, 

перенос базується на подібності кольору) та метонімії (нім. Kopf перенос базується на 

суміжності відношень між частиною та цілим). Натомість ІКСК Graukopf ‘людина із 

сивим волоссям’ (букв. нім. grau ‘сірий’, нім. Kopf ‘голова’) переважно функціонує у 

повсякденному мовленні. Пропозиційні синоніми широко використовуються у 
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німецькомовних мас-медійних текстах з метою надання більшої образності 

повідомленням.  

- Контекстуальні синоніми (Cruse, 2004, p. 156-157), які реалізують своє значення 

лише у межах певних контекстів, наприклад, у німецькій газеті Berliner Zeitung 

зафіксовано такий мікро-контекст: «Dort sind auch die Affen los: Weißkopfmakis und 

Weißbüscheläffchen rasen völlig frei durch den Wald, Pinguine reichen dir die Flossen, 

Bären spielen Ball. Voll niedlich!» (укр. Там мавпи також є: білоголові лемури та 

звичайні ігрунки вільно бігають у лісі, пінгвіни дають вам плавці, ведмеді грають із 

м’ячем. Дуже мило!) (Berliner Zeitung, 07.05.2018). Так, автор описує зоопарк 

Еберсвальде, щоб  заохотити читачів відвідати вказане місце. У наведеному контексті 

назви видів мавп (ІКСК Weißkopfmakі ‘білоголовий лемур’ (букв. нім. weiß ‘білий’, нім. 

Kopf ‘голова’, нім. Maki ‘лемур’) і ІКСК Weißbüscheläffchen ‘звичайні ігрунки’ (букв. 

нім. weiß ‘білий’, нім. Büschel ‘кущ; жмут; пучок’, нім. Äffchen ‘мавпочка’)) можуть 

розглядатися як часткові синоніми, адже вони позначають конкретний рід тварин, 

тобто мавп. Під час перекладу таких контекстів може бути застосований такий вид 

лексичної трансформації, як узагальнення, саме на підставі часткової синонімічності 

цих двох найменувань, коли важливо підкреслити їхню належність до роду тварин, а не 

конкретизувати їхній видовий різновид. Безперечно, доцільність такого узагальнення 

залежить від конкретної прагматичної спрямованості певного тексту, утім наявність 

синонімічних зв’язків між ІКСК, що мають спільні семантичні ознаки, дозволяє 

варіювати стилістичні ознаки текстів і краще орієнтувати їх на конкретну читацьку 

аудиторію. 

Вищезазначена класифікація синонімів є основою для детальнішого аналізу 

синонімічних зв’язків досліджених ІКСК, що сприяє кращому розумінню їхніх 

функціональних особливостей та дозволяє визначити їхню роль у формуванні 

стилістичного патерну мас-медійних текстів.  

Дослідженим ІКСК притаманні не тільки синонімічні, але також і антонімічні 

зв’язки, які дозволяють змоделювати їх як окрему частину лексикону німецької мови 
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на синтагматичному рівні: наприклад, ІКСК нім. Kopfmensch ‘раціональна людина; 

розумна людина’ є антонімом лексеми нім. Herzensmensch ‘емоційна людини; людина, 

яка надає перевагу емоціям’ (Лисак, 2020, с. 39). Антонімічні зв’язки додають мас-

медійним текстам контрастності і образності повідомлення, що сприяє збільшенню 

їхнього впливу на читачів.  

 

1.1.1. Дослідження соматизмів у лінгвістиці 

Антропоцентричне спрямування людського світогляду (Koch, 1989, S. 67-88; 

Глазунова, 2000, с. 84-88; Osovska, 2019, p. 70) робить соматизми однією з найбільш 

динамічних та семантично й словотвірно продуктивних тематичних груп лексики, яка 

функціонує у різних контекстах.  

У широкому розумінні, під семантикою ІКСК у цій роботі мається на увазі 

значення лексичних одиниць, які є компонентами ІКСК. У вузькому розумінні, термін 

семантика позначає не тільки значення окремих відірваних від контексту лексичних 

одиниць, але також значення лексем, що існують у межах заданого контексту (Staffeldt 

& Hagemann, 2017, S. 7).  

Хоча навколишні реалії відображаються у кожній мові світу по-різному, у них є 

спільна риса, а саме відтворення довколишнього середовища і світосприйняття через 

об’єктивну призму тіла людини (Іорданська, 2004, с. 397), адже такий процес є умовою 

цілісного існування (Никитина, 2005, с. 54). 

Хоча самі соматизми вже ставали об’єктом багатьох лінгвістичних досліджень 

(Marr, 1982; Palmer, 1977; Hoffmann & Richards, 1984; Andersen, 1978; Liston, 1972; 

Вакк, 1964), однозначного визначення такий термін ще не набув. Адже поняття 

«соматизм» означає у широкому сенсі «тіло», а у вузькому сенсі під «соматизмом» 

мають на увазі лексеми, які позначають тіло людини або його окрему частину (Вакк, 

1964). Поняття «соматизм» було запропоновано Ф. А. Вакком, який здійснював 

дослідження фразеологізмів із соматичним компонентом на матеріалі естонської мови і 

вказував, що соматичні лексеми належать до найдавнішого вокабуляру (Вакк, 1964). У 
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цьому лінгвістичному дослідженні термін «соматизм» (Материнська, 2012; Вакк, 1964; 

Marr, 1982; Palmer, 1977; Hoffmann & Richards, 1984) використовується на позначення 

частини тіла, тіла загалом або використовується на позначення продуктів 

життєдіяльності людини, що виділяються під час роботи окремих органів. Соматичний 

компонент інтерпретується як позначення частини тіла людини (соматизм), яке має в 

межах ІКСК пряме або переносне значення і є невід’ємним від інших компонентів 

композита.  

Це дослідження ґрунтується на класифікації соматизмів Н. В. Лугової, яка 

визначає функції об’єкта, тобто соматизму, у межах дослідженої лексеми. Відповідно 

до зазначеної класифікації, виділяють такі види соматизмів у межах досліджених 

лексем:  

1. сомоніми – на позначення частин тіла людини (нім. Kopfbedeckung ‘головний 

убір’, нім. Beinarbeit ‘робота ніг (у спорті)’). Такі ІКСК становлять найбільш частотну 

групу досліджених одиниць (37% лексем).  

2. остеонімізми – на позначення кісток і їхніх з’єднань (нім. Knochendichte 

‘щільність кістки’, нім. Tierknochen ‘кістки тварин’). До них належать 4% досліджених 

лексем.  

3. спланхнонімізми – для номінації внутрішніх органів людини (нім. 

Lungenprobleme ‘проблеми легень’, нім. Herzschlag ‘серцебиття’), що становлять 

21%  досліджених лексем.  

4. ангіонімізми – на позначення серцево-судинної системи (нім. Hirnblutung 

‘крововилив у мозок’, нім. Blutverdünner ‘антикоагулянти; препарати, що розріджують 

кров’). До таких соматизмів належать 5% досліджених лексем.  

5. сенсонімізми – найменування органів чуттів (нім. Nasenbruch ‘перелом носа’, 

нім. Mundschutz ‘маска для рота’), ІКСК на позначення хвороб (нім. Dickdarmkrebs ‘рак 

товстої кишки’, нім. Brustkrebs ‘рак грудної залози’). До таких ІКСК належать 

32% досліджених лексем.  
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Хоча серед ІКСК є квазісоматизми (Лабінська, 2004; Луговая, 2007) (наприклад, 

нім. Atemnot ‘нестача кисню’), тобто віртуальні, уявні соматизми (душа людини), їхня 

кількість є незначною (1% лексем), адже у німецьких мас-медійних текстах на 

передньому плані стоїть зовнішній вигляд людини і її характер, а не «невидиме», 

«духовне».  

Значення соматизмів реалізується не тільки у межах найменування людини, але й 

поширюється на позначення фауни (найменування тварин і птахів) і флори (позначення 

рослин).  

За універсальною ієрархічною моделлю (Langeacker, 1988, pp. 49-90), соматизми 

класифікуються від позначень загального до позначень конкретного (Marr, 1982; 

Palmer, 1977, pp. 441-474; Hoffmann & Richards, 1984, pp. 65-96; Andersen, 1978, pp. 

335-368; Liston, 1972, p. 330), тобто на першому рівні стоїть позначення тіла загалом 

(Evans & Majid, 2006, p. 62) (нім. Körper), на другому рівні – такі позначення, як  

голова, руки, тулуб і ноги (такі типи соматизмів є найбільш відомим і поширеними у 

різних мовах світу (Tversky, 1989, pp. 983-995), зокрема і в німецькій мові), а до 

третього рівня налeжать уже конкретні найменування частин голови, рук, тулуба і ніг 

(Evans & Majid, 2006, pp. 59-65; Bermudez, 1998, p. 156; Langacker, 1988), наприклад, 

тіло → голова → ніс (нім. Körper → Kopf → Nase). Така класифікація базується на 

думці, що соматизми взаємодіють між собою у межах таксономічної ієрархії, 

утворюючи різні рівні від загального до конкретного.  

Інша класифікація соматизмів базується на принципі визначення місця 

розташування окремих частин тіла людини. За допомогою такої класифікації 

соматизми поділяють на такі підтипи: 1. верхня частина тіла людини, 2. середня 

частина тіла людини, 3. нижня частина тіла людини, 4. тіло людини загалом (цілісно і 

вертикально) (Тараба, 2010). Зазначена класифікація не є повною для дослідження 

ІКСК, тому у цій роботі пропонується поділ соматизмів у межах досліджених ІКСК на 

такі тематичні групи за набором їхніх базових семантичних ознак:  

1. Голова (нім. Mund, Nase, Ohr, Auge etc.),  
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2. Тулуб людини та його частини (нім. Brust, Bauch etc.),  

3. Кінцівки (нім. Finger, Hand, Knie, Bein, Fuß etc.),  

4. Тіло як єдине ціле (нім. Körper, Haut, Knochen etc.),  

5. Внутрішні органи людини (нім. Magen, Nieren, Herz, Lungen etc.), 

6. Позначення продуктів життєдіяльності, що виділяються під час роботи окремих 

органів людини (нім. Atem, Tränen etc.). Така класифікація включає всі визначені 

соматичні компоненти в межах досліджених ІКСК. 

 

1.1.2 Теоретичні засади дослідження переосмислених іменникових композитів 

із соматичним компонентом 

Відповідно до семантичної класифікації, досліджені ІКСК можна поділити на 

лексеми з метафоричним, метонімічним і метафтонімічним підґрунтям. 

 

1.1.2.1. Метафоричне підґрунтя іменникових композитів із соматичним 

компонентом у німецькій мові 

Вперше у своїй роботі «Поетика» Арістотeль розглядає метафору як перенoсне 

значення слова від роду до виду, від виду до роду, або від виду до виду чи роду до роду 

(Aristoteles, 1912, p. 21). Існує безліч досліджень, присвячених метафорі в межах 

концептології (Lakoff, 1990, 1987, 1989, 1998; Lakoff & Johnson, 1999; Kövecses, 1999, 

2003, 2006, 2009, 2018; Haverkamp, 2007), теорії гносеології (Blumenberg, 1997), теорії 

раціональності (Debatin, 2015), а також гештальт-теорії метафори (Rolf, 2005, S. 225-

276), у цій роботі визначальною для з’ясування метафоричного підґрунтя ІКСК є теорія 

концептуальної метафори.  

Метафора функціонує у повсякденній, науковій і художній мові (Арутюнова, 

1990, с. 164; Gärdenfors, 1999, pp. 19-36). На науковому рівні багатозначні лексеми 

можуть завдати певної шкоди під час комунікативного акту (Гоббс, 1936, с. 62; 

Арутюнова, 1990, с. 164-165), тому в таких науках як медицина, юриспруденція і 
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математика метафору намагаються не вживати, хоча цілковито уникнути використання 

метафори зазвичай не вдається.  

Під метафорою також розуміють проекцію однієї лексеми на іншу, у результаті 

якої лексеми стають багатозначними (Black, 1962, p. 41; Frieling, 1996, S. 24; Hickey, 

2003, p. 40). Саме за допомогою метафори здійснюється перехід від загальновідомих і 

часто вживаних найменувань до нових і невідомих, які виникають у процесі 

креативного осягнення дійсності та за рахунок мисленнєвої діяльності загалом 

(Frieling, 1996, S. 24; Goldman, 2019, S. 42).  

Людина здатна думати, сприймати й аналізувати дійсність і без мови. Хоча думки 

формуються за допомогою мови (Leiss, 2009; Mill, 2002; Rosch, 1977, c. 212-222), не 

завжди можна підібрати правильні слова, щоб досконало висловити свою думку. 

Людина часто мислить асоціаціями, які ґрунтуються на сигналах аудіо-візуальних 

каналів сприйняття. Так, якщо людина хоче поділитися думкою з іншими, іноді вона 

мусить повторювати свою ідею, добиватися її чіткої вербальної реалізації, 

виправляючи доти, доки слова не збігатимуться з думкою (Chomsky, 2000, p. 76; 

Bischoff, 2013, p. 110). Учень Ноама Хомского, а саме Джордж Лакофф, не поділяв таку 

думку, а навпаки був переконаний, що мислення і мова взаємопов’язані й нероздільні 

речі. Якщо мова і мислення є ідентичними, то сама вербалізація може відрізнятися, 

залежно від комунікативної ситуації і її мети (Chafe, 1987, 1998, 2012; Bischoff, 2013, p. 

110).  

Теорію концептуальної метафори розробили Джордж Лакофф, Марк Джонсон і 

Марк Тернер (Lakoff, 1998), які вважали, що процес мислення сам по собі вже є 

метафоричним (Lakoff, 1998, S. 14), тобто когнітивна метафора – продукт роботи 

мисленнєвого механізму людини (Lakoff, 1998, S. 8; Drewer, 2003; Jessen, 2018), який 

реалізується за допомогою мови. Метафора – це елемент не мови, а мислення. За 

допомогою метафори створюється ментальний простір, де взаємодіють логіка і 

фантазія (Lakoff, 1998, S. 9).  
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Таким чином, когнітивна метафора є не риторичною фігурою, а простим і 

буденним «мовним зображенням», яке існує не тільки у повсякденному житті людей, 

але є невід’ємною частиною людського мислення (Bechmann, 2016, S. 216). Саме тому 

лексикалізація метафори є поширеним явищем (Fritz, 2006, S. 49; Yu, 1998; Wilson, 

2012, pp. 123-145; Villwock, 1999; Stasiuk, 2014, c. 100-108; Ritchie, 2013).  

На відміну від Дж. Лакоффа філософ та культуролог Е. Кассірер (Cassirer, 1923, 

1925, 1929) розділяв ментальну діяльність людини на два види: 1. метафоричну, яка 

базується на міфологічних уявлень про світ (сюди він відносив метонімію і синекдоху); 

2. дискурсивно-логічну, мета якої – описати світосприйняття у вигляді законів (точні 

науки). 

Деякі лінгвісти (Fritz, 2006, S. 43; Bechmann, 2016, S. 216) виділяють такі 

особливості метафор:  

- за допомогою метафори створюються нові точки зору на один і той самий 

предмет чи факт (гра слів);  

- метафора допомагає описати невідомі і нові речі за допомогою 

загальноприйнятих лексем;  

- у межах використання метафори дозволено асоціативний опис;  

- метафори сприяють експресивності висловлювання (Fritz, 2006, S. 43; Bechmann, 

2016, S. 216). 

На противагу теорії когнітивної метафори, в основі якої лежить прагнення 

пояснити абстрактні поняття конкретними (Lakoff, 1980, p. 19; Kövecses, 2006, p. 20; 

Жаботинская, 2011, c. 35), теорія первинної метафори, запропонована Джозефом Ґрейді 

(Grady, 1997 (1), 1997 (2), 1999, 2002, 2005), ґрунтується на картуванні через 

суб’єктивний досвід людини (тілесний, емоційний, тощо).  

Виділяють дві основні переваги первинної метафори: 1. Така метафора має більшу 

силу узагальнення; 2. У такому підході джерело метафоричного мислення постає з 

поєднання двох концепцій, що виникають у голові людини, тому це явище 
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переплітається з психологією і нейрологією (Ruiz de Mendoza & Perez, 2011, p. 164; 

Ruiz de Mendoza, 2011; Grady, 2002). 

Особливу роль у творенні метафор відіграє тілесний досвід людини (Жаботинская, 

2011, c. 35). Якщо за допомогою тілесного досвіду створюються концептуальні 

метафори (Skirl, 2013; Müller, 2012; Lessing, 2013; Konnova & Babenko, 2019, pp. 86-

127), то форму вони набувають через культурний досвід (Жаботинская, 2011, c. 41; 

Lakoff, 1993, p. 241; Slingerland, 2003; Gumperz & Levinson, 1996). На відміну від 

концептуальної метафори первинна метафора (також комплексна метафора) не 

залежить від конкретної культури (Жаботинская, 2011, c. 42; Grady, 1999, p. 85), а 

функціонує на основі універсального досвіду людини. Так, наприклад, культурного 

значення можуть набувати соматизми або продукти життєдіяльності людини – кров, 

піт, сльози (Fauconnier, 2002, p. 154; Kövecses, 2006, p. 99). 

 Метафора використовується, щоб нагадати про те, чого вона зазвичай стосується 

(Goossens, 2003, p. 324; Halliday, 1985, p. 319): для цього необхідні вихідний домен і 

цільовий домен (Goossens, 2003, p. 325; Lakoff, 1987, p. 288), тобто сукупність фонових 

знань, за допомогою яких можна зрозуміти певні концепти (Langacker, 1987, p. 99; 

Бєлова, 2015, с. 199). Метафору у межах ІКСК можна перефразувати таким чином: «Х 

розуміється як Y» (Evans, 2006, p. 311). 

Завдяки антропоморфній метафорі (Материнська, 2017, c. 117; 2019, p. 257) ІКСК 

здатні функціонувати у межах різних контекстів і реалізовувати різні значення. При 

цьому в основі антропоморфної метафори лежить не тільки тілесний досвід людини і 

бачення світу через призму власного тіла, а й відображення системи вірувань і 

традицій певного соціуму (Materynska, 2019, p. 257; Bilyk & Pyliachyk, 2018, p. 119).  

За джерелом встановлення подібності або ж виведення аналогії виділяють такі 

види метафори:  

- метафора, що утворюється за подібністю форми (в основі лежить заміщення 

назви Х на Y за подібністю форми), наприклад, нім. Feuerzunge ‘вогняний язик; спалах 
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вогню у формі язика’ (нім. Feuer ‘полум’я’, Zunge ‘язик’), де соматизм «язик» вказує на 

форму спалаху.  

- метафора за подібністю кольору (заміщення позначення Х на Y за подібністю 

кольору), наприклад, нім. Silberhaar ‘сиве волосся’ (букв. нім. Silber ‘срібло’, Haar 

‘волосся’). Оскільки колір сивого волосся і срібла є світло-сірим, то створюється 

зв'язок за подібністю.  

- метафора за подібністю розташування / локалізації (перенесення значення Х на Y 

за локативною подібністю), наприклад, ІКСК Kopfzeile ‘заголовок; колонтитул; шапка 

(в газеті)’ (нім. Kopf ‘голова’, Zeile ‘рядок’), де голова позначає те, що стоїть на 

початку чи з самого верху.  

- метафора за подібністю властивостей (з Х на Y за подібністю властивостей), 

наприклад, нім. Löwenherz ‘безстрашність’ (нім. Löwe ‘лев’, Herz ‘серце’). Лев 

зображується як сильна, безстрашна тварина, саме такі властивості переносяться на 

людину, а соматизм серце вказує на те, що зазначена безстрашність виявляється не 

фізично, а на емоційному рівні (Siahaan, 2008).  

- метафора за подібністю дії (в основі перенесення значення Х на Y лежить 

подібність виконуваної дії), наприклад, у ІКСК Augenmensch ‘візуал; оптичний тип; 

людина з добре розвиненим зоровим сприйняттям’ (нім. Augen ‘очі’, Mensch ‘людина’) 

за допомогою соматизму очі робиться акцент на властивості бачити. 

Спираючись на класифікацію меронімів з метафоричним підґрунтям, яку 

запропонувала у своїй праці О. В. Материнська (Materynska, 2019, pp. 260-262), можна 

виділити такі види досліджених у цій роботі ІКСК:  

- частини предметів, аналогічні частинам тіла людини за формою та функціями 

(Materynska, 2019, p. 260), наприклад, перший компонент ІКСК Zungenkegel ‘вузький 

вододіл між долинами тимчасових водотоків’ (нім. Zunge ‘язик’, нім. Kegel ‘кегля; 

конус’) вказує на форму водорозділу, а саме видовжену вузьку форму, яка нагадує 

язик.  
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- частини предметів, аналогічні частинам тіла людини за місцем розташування / 

локалізацією (Materynska, 2019, p. 261), наприклад, ІКСК Stuhlbein ‘ніжка стільця’ (нім. 

Stuhl ‘стілець’, нім. Bein ‘нога’), де мотиваційна основа, що є також соматизмом, вказує 

на місце розташування – нижню частину стільця; 

- частини тіла тварин, подібні до частин тіла людини (Materynska, 2019, p. 261), 

наприклад, у ІКСК Krallenanschlag ‘зубчастий упор (переносної моторної ланцюгової 

пили)’ (нім. Krallen ‘кігті’, нім. Anschlag ‘напад’) перший детермінативний компонент і 

одночасно соматизм «кігті» вказує на частину тіла тварини, яка подібна до соматизму 

«нігті»;  

- частини рослин, візуально схожі на частини тіла людини (Materynska, 2019, p. 

261), наприклад, у ІКСК Hundertkopf ‘Миколaйчики польові (Eryngium campestre)’ (нім. 

Hundert ‘сто’, нім. Kopf ‘голова’). Для рослини характерними є круглі головки суцвіть 

на розгалужених стеблах, які знаходяться на самому верху, тобто чимось схожі на 

голову людини. Оскільки кількість кулястих головок є визначеною, у назві фіксується 

цифра сто.  

- частини природних об’єктів, подібні до частин тіла людини (Materynska, 2019, p. 

261), наприклад, у ІКСК Bergrücken ‘гірський хребет’ (букв. нім. Berg ‘гора’, нім. 

Rücken ‘спина’) задіяний асоціативний зв'язок між хребтом людини і гірським хребтом 

(така метафора також присутня в українській мові: гірський хребет; ребра гори), що 

вказує на універсальність метафоричної моделі, яка лежить в основі мотивації цього 

ІКСК.  

 

1.1.2.2. Метонімічне підґрунтя іменникових композитів із соматичним 

компонентом у німецькій мові 

Лінгвісти Р. Ґоддард і В. Гейдріх, О. В. Материнська відносять метонімію до 

основних типів семантичних ієрархічних відношень у лексичній системі мови 

(Materynska, 2019, p. 256; Goddard, 1998; Heydrich, 1995, S. 51-52). Під метонімією 

розуміють пізнавальний процес, в якому одна концептуальна сутність переходить до 
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іншої концептуальної сутності, цілі, в межах того самого концептуального домену 

(Kövecses & Radden, 1998, p. 39).  

Метонімічні моделі, на яких ґрунтується семантична структура значної частини 

ІКСК, можна записати із використанням такої формули: «Х використовується замість 

Y» (Evans, 2006, p. 311). Так, за допомогою метонімії можна пояснити одне явище, 

використовуючи інше (Жаботинская, 2011, c. 41; Evans, 2006, p. 311). Метонімія 

позначає явище, суб’єкт або об’єкт, який пов’язаний із тим, до чого він зазвичай 

відноситься (Goossens, 2003, p. 324; Halliday, 1985, p. 319; Лисак, 2020, с. 23). 

Метонімічне картування відбувається у межах одного концептуального домену, який 

структурується за допомогою ідеалізованої когнітивної моделі (Goossens, 2003, p. 325; 

Lakoff, 1987, p. 288; Żyśko, 2017; Ziem, 2008, c. 1-87). Завдання метонімії полягає не 

тільки у тому, щоб побудувати зв'язок між Х і Y, але й у тому, щоб зробити 

позначуваний суб’єкт, об’єкт чи явище зрозумілішим для читача (Lakoff, 1998, S. 47).  

Для ІКСК характерною є метонімія типу Pars pro toto (Lakoff, 1998, S. 47), 

соматичний компонент у структурі таких ІКСК часто позначає не окрему частину тіла 

людини, а людину в цілому. У межах такого метонімічного переносу наявний перехід 

від частини до цілого, від автора до тексту, від причини до наслідку (Burger & 

Luginbühl, 2014, S. 431). Зазначений підтип є синекдохою, різновидом метонімії, що 

вказує на співвідношення між частиною та цілим (Goossens, 2003, p. 324; Ulmann, 1959, 

p. 212). 

 Часто за допомогою соматизму мовець підкреслює окрему характеристику 

людини, тобто ІКСК вписуються в систему «наївної анатомії» (Materynska,2019, p. 259; 

Brown, 2001, pp. 1187-1188; Урысон, 1995, c. 3-6). Саме за допомогою ІКСК у межах 

«наївної анатомії» (Материнська, 2016, с. 46; Материнська, 2012, 101; Materynska, 

2012; S. 43; Материнська, 2014, c. 358; Материнська, 2016, c. 300; Witkowski, 1985, pp. 

197-214; Wierzbicka, 1996) створюється персоналізований портрет людини, описується 

та оцінюється її діяльність (наприклад, інтелектуальна). Так, ІКСК нім. Strohkopf, 

Schwachkopf, Dummkopf, Gipskopf, Schaftskopf, Hohlkopf, Kalbskopf можна об’єднати у 
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одну групу зі значенням ‘дурень’. Тобто голова є символом розумової діяльності 

людини у цілому і її здатності до критичного мислення.  

 Метонімічні моделі є підґрунтям бахуврихів (вперше термін згадується у 

словниках Санскриту і означає у перекладі з індогерманської мови (bahú ‘багато’ 

(Monier-Williams, 1960, p. 724), vrīhí ‘рис’ (Monier-Williams, 1960, p. 726)) «той, хто має 

багато рису»). Бахуврихами є ІКСК, які позначають людину, рослину чи тварину у 

цілому, вказуючи на якусь її особливу рису чи акцентуючи увагу на окремій частині 

тіла (Степанова, 2007, c. 131). Таку диференційну рису прийнято називати 

характеризуючим знаком, який відображає інформацію про особливості людини 

(Васильєва, 2004, с. 105), наприклад, нім. Goldkehlchen ‘златогорлий колібрі’ 

(найменування походить від наявності жовтого пір’я у зоні горла птаха), нім. Grauhaar 

‘старець; людина із сивою головою’ (позначення походить від наявності сивого 

волосся у літньої людини). Значення бахуврихів неможливо вивести із суми значень 

їхніх окремих компонентів, тобто створюється зовсім нове значення ІКСК (Fleischer, 

2012, S. 125; Бенвенист, 1974, с. 250; Herzen, 1965, S. 89; Kovbasyuk, 2014, S. 327). 

Бахуврихі виникають на підставі синекдохи, оскільки такі лексеми базуються на 

метонімічному перенесенні, тобто перенесенні значення з частини тіла на ціле, 

позначаючи одним соматизмом людину загалом (Meyer, 2017, S. 108; Andreou, 2015).  

Деякі ІКСК є меронімами, які ґрунтуються на співвідношенні між частиною та 

цілим (Materynska, 2012; Benczes, 2011; Brown, 2002, pp. 480-485; Feyaerts, 1999, pp. 

309-332; Harte, 2002, pp. 8-12; Husserl, 2009; Iris, 1988, pp. 261-287; Johnson, 1992, pp. 

367-379; Lutz, 1996; Winston, 1987; Witkowski, 1985, pp. 197-214), наприклад, 

нім.  Hosenbein ‘штанина’, де ДК позначатиме ціле, а МО – частину.  

Виділяють такі особливості меронімів, які представлені соматизмами (Materynska, 

2012 ; Cruse, 2004; Gerstl & Pribbenow, 1995):  

- Невід’ємність / невідчужуваність. Деякі соматизми є невід’ємними необхідними 

частинами цілого, наприклад, нім. Nase ‘ніс’ і нім. Auge ‘око’ є невід’ємними 

частинами голови, без яких неможливе існування цієї частини тіла. Вони потенційно не 
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можуть бути відчужені / відділені. Натомість існують соматизми, які не є «канонічно 

необхідними» (Cruse, 2004, p. 151), наприклад, соматизм нім. Bart ‘борода’ не є 

неодмінною складовою частиною нім. Kopf ‘голова’.  

- Дискретність (Cruse, 2004, p. 151). Лінія поділу частин одного цілого може мати 

різний характер. Так, у соматизмах-частинах, які можуть рухатися окремо від цілого, 

присутній чіткіший поділ, наприклад, рука (нім. Hand) рухається окремо від тіла 

(нім. Körper) (Cruse, 2004, p. 152; Wilgen, 1999). Ця частина тіла дуже чітко 

відокремлюється від інших. Хоча коли функція окремої частини не є чітко визначеною, 

притаманною лише цій частині тіла, відокремлення такої частини тіла може бути не 

таким чітким, наприклад, кінчик язика (нім. Zungenspitze) чи нижня частина живота 

(нім. Unterbauch) є менш відділеними від інших частин цілого (інших частин тіла).  

- Функціональність. Більшість частин у межах цілого виконують свою 

функціональну роль (Cruse, 2004, p. 152). Функціональність частин тіла є важливою і 

вмотивованою, наприклад, кожна частина тіла виконує свою функцію, а саме 

виділяють органи: слуху та зору (вуха та очі відповідно); нюху (ніс); руху (ноги); 

тактильні (кінчики пальців); інструментальні (руки). За допомогою такої «наївної 

анатомії» у західноєвропейській культурі голова означатиме центр інтелектуальної 

діяльність, а серце – емоцій, на відміну від китайської культури, де серце є центром 

емоційної і розумової діяльності (Yu, 2009; 2008, pp. 131-168; Shun, 1997; Sharifian, 

2008; Lin, 2001; Hansen, 1992; Farzad, 2008).  

- Конгруентність, тобто відповідність обраного ІКСК бажаному значенню, яке 

передається від адресанта до адресата. Виділяють такі особливості відповідності ІКСК:  

1. Значення ІКСК може поширюватися на певний діапазон частин тіла, тобто 

позначати не тільки конкретну частину тіла, а певний ряд частин тіла людини (Cruse, 

2004, p. 152), наприклад, ціле (соматизм) руки (нім. Hand) матиме такі частини: 

великий палець (нім. Daumen), вказівний палець (нім. Zeigefinger), середній палець 

(нім. Mittelfinger), безіменний палець (нім. Ringfinger), мізинець (нім. Kleinfinger). 
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2. ІКСК позначають окрему частину тіла людини або певну систему частин тіла 1. 

кінцівку, наприклад, такі соматизми як: нім. Наnd ‘рука’, нім. Bein ‘нога’, нім. Finger 

‘палець’; 2. систему певних органів (Cruse, 2004, p. 153), наприклад, соматизми на 

позначення внутрішніх органів і тканин: нім. Herz ‘серце’, нім. Nerven ‘нерви’, 

нім. Nieren ‘нирки’, нім. Knochen ‘кістки’. 

Це дослідження ґрунтується на таких семантичних ознаках меронімів, які 

притаманні безпосередньо соматизмам як одній з тематичних груп меронімічної 

лексики:  

1. Кваліфікаційна сема (Materynska, 2019, p. 259), тобто належність до 

конкретного поняття, матеріального об’єкта; наприклад, будь-який соматизм 

належатиме до тіла людини чи тварини або може бути частиною рослини тощо.  

2. Наявність однорідної чи неоднорідної структури (Materynska, 2019, p. 259) 

в об’єкта або належність до категорії речовин; наприклад, соматизм нім. Blut ‘кров’ є 

речовиною, а нім. Knochen ‘кістка’ є твердою частиною тіла.  

3. Перехідне чи неперехідне відношення (Materynska, 2019, p. 259; Cruse, 

1979, p. 30; Cruse, 2004, p. 153), наприклад, якщо лексема нім. Zeh ‘палець на нозі’ є 

частиною нім. Fuß ‘стопи’, а стопа і собі є частиною нім. Bein ‘нога’, то відповідно до 

одного із законів логіки, силогізму, соматизм нім. Zeh також належатиме до нім. Bein. 

4. Асиметрія (Materynska, 2019, p. 259) соматизмів у межах ІКСК, тобто якщо 

A є частиною B, то B не може бути частиною A, оскільки B є цілим (Materynska, 2019, 

p. 259; Gerstl & Pribbenow, 1995, p. 31), наприклад, якщо нім. Finger ‘палець’ є 

частиною нім. Hand ‘рука’, тобто матиме відношення частина-ціле, то нім. Hand не 

може бути частиною соматичного компонента нім. Finger ‘палець’.  

5. Дихотомність (Materynska, 2019, p. 259), відповідно до якої деякі частини 

тіла є парними (наприклад, вуха, очі, руки, ноги) або непарними (наприклад, ніс, 

голова, серце).  

6. Обмежена або необмежена кількість частин (Materynska, 2019, p. 259), адже 

деякі соматизми мають визначену кількість (наприклад, зазвичай людина має два вуха, 
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ока, дві руки і ноги, пальців – десять загалом), в той час як інші соматизми є 

невизначеними у своїй кількості (наприклад, клітини, кровоносні судини).  

7. Локативність (Materynska, 2019, p. 259), відповідно до якої 

антропоцентрична система просторових координат вказує на те, як зазначений 

соматизм розташований у межах будови тіла людини, наприклад, соматизм «голова» 

розташований на початку або у самому верху тіла людини, тому ІКСК Kopfzeile 

‘верхній колонтитул (у електронному документі); шапка (у газеті)’ вказує на те, що 

рядок тексту знаходиться з самого верху у співвідношенні до тексту.  

8. Евалюативна, тобто оцінна, сема (Materynska, 2019, p. 259): вважається, що 

верхня частина тіла, як правило, асоціюється з більш позитивними значеннями 

(починаючи з голови та мозку як контейнерів розуму людини), а нижня частина тіла 

вказує на ІКСК з більш негативну конотацією (Materynska, 2019). Хоча таке 

твердження потребує додаткового дослідження, оскільки кількість соматизмів 

розподілена у тілі людини нерівномірно і більшість соматизмів першочергово 

знаходяться поверх лінії талії. Іншими прикладами оцінності ІКСК можуть слугувати: 

лексема нім. Doppelkinn ‘подвійне підборіддя’, яка вказує на надлишкову вагу людини, 

внаслідок якої у людини з’явилося два підборіддя й відповідно імпліцитно має 

негативну конотацію, натомість ІКСК Rotkopf ‘рудий; рудоволоса людина’, наприклад, 

матиме нейтральніше значення і без наявності контексту конотацію такого ІКСК 

неможливо встановити. Залежно від комунікативної мети і контекстів автор може 

використовувати одні й ті самі ІКСК з різною евалюативністю, тобто з різними 

конотативними значеннями, наприклад, ІКСК Lockenkopf ‘кучеряве волосся’ 

вживається у такому контексті: «Sein Matrosenoutfit als Markenzeichen legte Asmussen im 

Laufe der Jahre ab. Noch im hohen Alter blieben aber der wilde Lockenkopf und sein 

norddeutscher Akzent seine Markenzeichen.» (укр. З роками Асмусен скинув свій 

матроський одяг як символ марки. Однак навіть у літньому віці хаотичне кучеряве 

волосся та північнонімецький акцент залишалися його фірмовим знаком) (Spiegel, 
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11.08.2020). Автор змальовує коміка Фіпса Асмусена як людину з кучерями, 

підкреслюючи неохайність образу прикметником «wild».  

У другому контексті зазначається «…mit feinem Lockenkopf, Foоtball-Schultern und 

diesem Lachen in den Augen. …noch jedes Mädchen (war) gewarnt.» (укр. …з 

витонченими кучерями, плечима футболіста та такою посмішкою в очах. …кожна 

дівчина була попереджена) (Spiegel, 25.04.2018). Автор описує молодого хлопчину як 

красеня і підсилює позитивну конотацію ІКСК Lockenkopf прикметником 

«витончений».  

9.  Диференціальні семи (Materynska, 2019, p. 259), тобто семи форми, 

розміру, кольору та інші, які додатково допомагають розрізнити значення різних 

лексем, зокрема соматизмів. 

 

1.1.2.3. Метафтонімічне підґрунтя іменникових композитів із соматичним 

компонентом у німецькій мові 

Досліджуючи метафору та метонімію, Л. Гуссенс дійшов висновку, що існують 

метафори, які сформувалися на підставі метонімії. Саме такі випадки утворення нових 

значень лексем Л. Гуссенс запропонував називати «метафтонімією» (Goossens, 2003; 

Evans, 2006, p. 320), тобто комбінацією метафори і метонімії , наприклад, у ІКСК 

нім. Goldherz ‘добродушна людина’ (букв. ‘золоте серце’) перший компонент «золото» 

є метафорою, утвореною за аналогією із вартістю / цінністю металу, а мотиваційна 

основа, якою виступає соматизм «серце», сформувалася як перенесення з частини тіла 

на ціле, тобто людину з добрим («золотим») серцем. Оскільки прийнято вважати, що 

серце – це центр емоцій людини (співпереживання, любові, щедрості), то саме за 

допомогою соматизму серце змальовується людина загалом.  

Це дослідження спирається на працю Л. Гуссенса, у якій автор запропонував 

розрізняти два типи метафтонімії:  

1. Інтегровану метафтонімію – утворення нових значень лексем, на  

підставі метафори і метонімії, які поєднуються між собою і є рівноцінними.  
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2. Кумулятивну метафтонімію – утворення нових значень лексем, на підставі 

метафори, яка є похідною від метонімії або навпаки (Goossens, 2003, p. 338), 

наприклад, ІКСК Ellbogendenken ‘конкурентність, тактика проштовхування уперед’ 

(нім. Ellenbogen ‘лікоть’, нім. Denken ‘мислення’) перший компонент нім. Ellenbogen 

‘лікоть’ вказує на метонімію, простежується зв'язок з процесом «відбивання», 

«боротьби», «захисту себе» за допомогою «ліктів», «забезпечення дистанції між собою 

та іншими», тобто частиною тіла і виконаною нею дією, функцією. З іншого боку, 

мотиваційна основа ІКСК Ellbogendenken визначається метафорою, оскільки виникає 

асоціативний зв’язок між поведінкою «проштовхування», «боротьби» і типом 

мислення, коли враховуються тільки власні інтереси. Схожим чином утворилася, 

наприклад, також лексема Ellenbogengesellschaft на позначення егоцентричного, 

агресивно конкурентного соціуму, в якому все досягається шляхом боротьби і 

просування власних інтересів, а інтереси інших нівелюються і не беруться до уваги. 

У цій роботі детальніше розглянуто та проілюстровано другий тип метафтонімії, 

зокрема кумулятивної, адже, відповідно до семантичної структури ІКСК, первинною 

основою іменникових композитів у багатьох випадках виступає метафора, а 

другоряднішою є метонімія, яка розвивається вже на базі метафори (за винятком 

бахуврихів).  

 

1.1.3. Основні принципи семантичної класифікації іменникових композитів із 

соматичним компонентом 

У цьому дослідженні ІКСК поділяються за принципом семантичної мотивації 

ІКСК на дві основні групи: переосмислені і непереосмислені ІКСК. До першої групи, 

переосмислених ІКСК, належать лексеми, значення яких не є сумою значень їх 

компонентів, тобто не випливає з дослівного перекладу компонентів ІКСК. До цієї 

групи належать ІКСК з метафоричним, метафтонімічним і метонімічним підґрунтям, 

які утворюються за рахунок розвитку полісемії. Детермінативний компонент ІКСК у 

цій роботі позначається як компонент А, а мотиваційна основа  як компонент Б. 
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До другої групи ІКСК, які є непересмисленими композитами, належать лексеми, 

значення компонентів яких збережено. ІКСК цієї семантичної групи поділяються на 

різні семантичні типи (Kailuweit, 2004). Оскільки у німецькій мові немає єдиної 

класифікації семантичних типів іменникових композитів, адже думки авторів різних 

праць істотно відрізняються, це дослідження спирається на класифікацію, 

запропоновану О. В. Материнською, яка передбачає розподіл детермінативних 

композитів на десять семантичних типів: партитивні, атрибутивні, акціональні, 

екзистенціальні, локативні, темпоральні, орнативні, бенефактивні, агентивні, 

каузативні (Материнська, 2012, с. 61–66). О. В. Материнська виділяє у своїй роботі 

партитивні та акціональні семантичні типи, як ті, що мають найбільшу продуктивність, 

ситуація з дослідженими ІКСК є дещо іншою, що детально продемонстровано у 

наступних розділах.  

 У цьому дослідженні визначено сім семантичних типів ІКСК, які було 

зафіксовано за допомогою семантичного аналізу емпіричного матеріалу, дібраного з 

корпусу текстів Інституту німецької мови (IDS) м. Мангейм COSMAS II (DeReKo-

2018-II), а також мас-медійних текстів (газет нім. Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost, 

Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung) за період 2016-2020 рр., а саме:  

1. Акціональний,  

2. Локативний,  

3. Орнативний,  

4. Атрибутивний,  

5. Партитивний,  

6. Бенефактивний,  

7. Каузативний семантичні типи.  

До акціонального семантичного типу належать ІКСК, один з компонентів яких 

позначає дію, зокрема детермінативний компонент може також позначати об’єкт дії 

(афікований об’єкт), що позначається мотиваційною основою. Це зумовлює назву 

цього семантичного типу «акціональний», що походить від латинської лексеми «actio» 



50 
 

і означає у перекладі «дія», наприклад, у ІКСК Wurfschulter ‘плечe, через яке 

здійснюється кидок’ (наприклад, у дзюдо тощо) (букв. нім. Wurf (від дієслова 

нім. werfen ‘кидати; жбурнути’) ‘кидок’, нім. Schulter ‘плече’) перший компонент А 

позначає дію, а другий компонент вказує на соматизм, який виконує позначену дію, за 

допомогою якого здійснюється така дія. Акціональні ІКСК можна перефразувати так: 

«певний суб’єкт виконує дію за допомогою інструмента (соматизма)» або записати 

формулою за такими двома семантичними підтипами: «А виконує дію Б / дія Б 

виконується певним суб’єктом (людиною) за допомогою інструмента, позначуваного А 

(соматизмом)» / «дія, позначувана компонентом А виконується за допомогою 

інструмента (соматизма), позначуваного компонентом Б». При цьому компонент, 

виражений соматизмом, є афікованим об’єктом, за допомогою якого здійснюється дія 

певним суб’єктом; у цьому разі імпліковано, що це є людина, оскільки соматизми 

вказують на чіткий меронімічний / партонімічний семантичний зв'язок зі своїм цілим, 

зокрема тілом людини. 

ІКСК локативного типу можна записати такою формулою семантичного 

тлумачення відповідно до виконуваних семантичних ролей детермінативного 

компонента та основного компонента (мотиваційної основи) «А вказує на 

місцезнаходження / розташування (локацію) Б». У таких ІКСК детермінативний 

компонент позначає місце (вказує на локативну ознаку), а мотиваційна основа виражає 

найменування дії, об’єкта, наслідку або абстрактного поняття. ІКСК є динамічною 

частиною лексики, яка постійно адаптується до нових потреб вираження емоцій. 

Пандемія COVID-19 також значно вплинула на проблеми, які відбиваються за 

допомогою ІКСК на позначення стану здоров’я, наприклад, нім. Lungenprobleme 

‘проблеми з легенями’. ІКСК із соматичним компонентом Lunge(n) містить 

мотиваційну основу «проблема», що вказує на негативність позначуваного явища, 

детермінативний компонент позначає локацію проблемної ділянки. До таких одиниць 

належать також ІКСК нім. Nervengift (нім. Nerven ‘нерви’, Gift ‘отрута’), біль 

(нім. Kopfschmerzen (нім. Kopf ‘голова’, Schmerzen ‘болі’) та інші, що знову вказує на 
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досить «наївний» спосіб позначення ураженої ділянки тіла та проблем, які вона 

викликає. «Наївна анатомія» визначає семантичну мотивацію таких ІКСК (Materynska, 

2019, p. 259).  

Третій семантичний тип ІКСК становлять орнативні композити, у яких 

соматизм, який міститься у мотиваційній основі, використовується для позначення 

носія, а детермінативний компонент вказує на додаткову ознаку, притаманну цьому 

носію, його оздоблення додатковою деталлю, наприклад, у межах ІКСК Silikonbrust 

‘силіконові груди’ (нім. Silikon ‘силікон’, Brust ‘груди’) детермінативний компонент 

(силікон) описує / визначає основний компонент (груди), тобто соматизм, позначає 

суб’єкт, а детермінативний компонент A вказує на додаткову ознаку, за якою 

виділяється носій, а саме наявність силікону у грудях. Орнативні ІКСК можна 

перефразувати так: «соматизм (частина людини), оздоблений чимось», а формулу 

можна записати так: «А є оздобленням Б / Б оздоблений додатково А». 

До атрибутивних ІКСК належать лексеми, детермінативний компонент А яких 

містить інформацію про характерну рису чи властивість зазначеного об’єкта або 

суб’єкта, а мотиваційна основа використовується для найменування носія цієї риси 

(конкретного об’єкта або суб’єкта), наприклад, у ІКСК Hohlkopf ‘бовдур; дурень’ 

(букв. нім. hohl ‘порожній’, Kopf ‘голова’) детермінативний компонент позначає 

характерну рису людини, її інтелектуальну діяльність, а мотиваційна основа, тобто 

соматизм, позначає носія цієї риси. Соматичний компонент нім. Kopf ‘голова’ 

використовується для опису інтелектуальної діяльності людини. Залучення саме цього 

соматичного компонента ІКСК є також проявом глибоко закорінених переконань в 

межах «наївної анатомії», де голова може бути осередком мислення та логіки на 

підставі метонімічних патернів формування переносного значення. 

 У таких ІКСК другим компонентом зазвичай є соматизм. В атрибутивних ІКСК 

формула матиме такий вигляд: «А характерний для Б», «А є особливою характерною 

рисою Б».  
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До партитивного семантичного типу належать ІКСК, компоненти яких 

співвідносяться як ціле і частина. Такі ІКСК можна виразити за допомогою 

семантичної формули тлумачення: «А є цілим, Б – частиною цілого» або «Б є частиною 

цілого, А – цілим», наприклад, ІКСК Schwalbenschwanz ‘хвіст ластівки’ (нім. Schwalben 

‘ластівки’, Schwanz ‘хвіст’), перший компонент (А) позначає ціле (носія ознаки), а 

другий компонент (Б) вказує на найменування частини, тобто перефразувати лексему 

можна таким чином: «хвіст (Б) є (невід’ємною) частиною ластівки (А)».  

До бенефактивного семантичного типу ІКСК належать лексеми, один з 

компонентів яких позначає певний об’єкт, а інший – вказує на призначення цього 

об’єкта / або бенефіціара дії, тобто того, для кого призначений цей об’єкт; наприклад, у 

ІКСК Kopfkissen ‘подушка’ (нім. Kopf ‘голова’, Kissen ‘подушка’) соматизм, який 

виражений компонентом А, вказує на об’єкт, тобто голову людини (імпліковано також 

на суб’єкт дії, тобто саму людину), а мотиваційна основа є найменуванням об’єкта, 

який призначено для використання (підтримки / лежання) об’єкта / суб’єкта А. Тобто 

такий ІКСК можна перефразувати так: подушка, яка призначена для голови. 

Семантична формула тлумачення цього ІКСК матиме такий вигляд: «Б призначений 

для А» або «А є бенефеціаром щодо Б».  

У межах цього прикладу можна також побачити певні ознаки акціонального типу, 

оскільки імпліковано, що подушка буде використана для певної дії, утім першорядною 

для семантики цього ІКСК є все ж вказівка на мету існування / призначення цього 

предмета. 

До каузативних ІКСК належать лексеми, перший компонент (А) яких вказує на 

позначення причини, а мотиваційна основа (Б) містить найменування наслідку, 

наприклад, нім. Knutschfleck ‘засос’ (нім. knutschen ‘тискати (грубо пестити); 

цілуватися взасос, обіймаючись’, Fleck ‘пляма’), де перший компонент вказує на 

причину, тобто цілування, а другий компонент позначає наслідок, тобто засос. 

Зафіксовані каузативні ІКСК можна описати за допомогою такої перифрази «причина 
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(А) зумовила наслідок (Б)», та семантичної формули тлумачення «А (причина) вказує 

на Б (наслідок)».  

Визначення семантичних типів ІКСК за допомогою трансформаційного аналізу, 

перефрази, а також компонентного аналізу дозволяє змоделювати систему творення 

ІКСК, визначити продуктивність окремих семантичних типів, а також їхній 

прагматичний вплив на адресата. 

 

1.2. Основні ознаки текстів мас-медіа 

Семантика окремого ІКСК не передає «цілісну думку» мовця, його враження та 

сприйняття певної комунікативної ситуації. З цією метою потрібно досліджувати 

функціонування ІКСК у конкретному контексті (Cruse, 2004, p. 88), який і визначає 

мету вживання ІКСК та його семантичні ознаки (Cruse, 2004, p. 93). В цій роботі 

досліджуються ІКСК, зафіксовані у мас-медійних текстах. Дібрані мікроконтексти 

дозволяють детально визначити особливоcті реалізації семантики ІКСК на 

контекстуальному рівні, а обраний для аналізу тип текстів – мас-медійні тексти 

(Krause, 2017; Potter, 2008; Holly & Jäger, 2011, pp. 151-168) – уможливлює визначення 

їхнього семантичного та прагматичного потенціалу на макротекстовому рівні. Якщо у 

фокусі семантики знаходиться дослідження стабільних значень лінгвістичних знаків, 

то прагматика вивчає, як мовець і читач інтерпретують значення лексеми у 

конкретному контексті, спираючись на соціальний, культурний на інший досвід 

(Goddard, 1998, p. 15). 

Сталий технологічний розвиток і необмежені можливості використання інтернет-

ресурсів суттєво змінили уподобання читацької аудиторії, процес добору та аналізу 

мас-медійних публікацій. Все більше читачів надають перевагу перегляду та 

прочитуванню газет у онлайн режимі, що має неабияке практичне значення та змінює 

формат доступу до опублікованих матеріалів, сприяє екологічному підходу до 

використання паперової продукції та дозволяє повною мірою отримувати найсвіжішу 

інформацію з різних джерел, самостійно верифікувати отримані дані, критично 
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ставитися до недостовірних джерел, обробляти великі масиви інформації й отримувати 

широкий спектр додаткових переваг, які надає сучасна мультимодальна комунікація.  

Сьогодні читачами німецькомовних газет виступають не аморфні маси людей, а 

конкретна частина читацької аудиторії, яка цілеспрямовано визначає свої інтереси в 

межах різноманітної тематики (Burger & Luginbühl, 2014, S. 2). Тому поняття «маси» 

розуміють сьогодні не просто як широкі верстви населення, різні соціальні прошарки 

мовного середовища, на яке спрямована публікаційна діяльність мас-медіа, а як 

«різноманітність», «різноплановість», «різнобарвність» читачів, які надають перевагу 

конкретним тематичним блокам у онлайн-газетах. Можна говорити про свого роду 

читача-аналітика, який системно виявляє інтерес до певної проблеми, є не менш 

вибагливим, аніж експерти певної галузі, при цьому прагне стилістичної насолоди, 

зважає на атмосферу, створювану мас-медійними джерелами (Habscheid, 2005, S. 52). 

Під поняттям «медіа» розуміють «посередника», який передає інформацію. У цьому 

разі всі технічні носії електронних онлайн-газет (комп’ютер, телефон, планшет тощо) 

прийнято відносити до четвертинних носіїв інформації (нім. quatäre Medien) (Burger & 

Luginbühl, 2014, S. 2; Fassler, 1997, S. 99-100). Тобто мас-медіа – це засоби масової 

комунікації, які призначені для передачі інформації окремим групам людей (Potter, 

2008, p. 32). 

Онлайн-медіа, тобто медіа в електронному вигляді, доступ до яких можливий 

через інтернет, прийнято відносити до «нових медіа» (Burger & Luginbühl, 2014, 

S. 443), оскільки у ХХІ столітті онлайн тексти є найновішим явищем. Нові медіа також 

прийнято називати «цифровими медіа» (Burger & Luginbühl, 2014, S. 445; Holly & 

Ludwig, 2011, S. 151-168). Саме до такого виду медіа належать онлайн-газети.  

Під текстом у мас-медіа слід розуміти об’єднаний і змістовний набір речень, сума 

яких повинна бути більшою за одиницю (n≥1) (Арнольд, 1981, с. 198), який 

утворюється у результаті мовної комунікації (Арутюнова, 1990, с. 132; Бузаров, 1999, 

с. 210). Текстом є абстрактна частина мовлення, яка відповідає граматичним вимогам і 

є структурованою (van Dijk, 1992, p. 117), тобто має певну архітектурну модель 
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(Bretelle-Establet, 2018, p. 8). У цій роботі мас-медійний текст – це структорований і 

змістовно об’єднаний набір речень, який існує у мас-медіа.   

Різні типи текстів формуються у мовному середовищі і належать до загальних 

(первинних, буденних) знань мовців (Brinker, 2002, 41-42; Brinker, 2014, S.164-175). 

Вони функціонують з метою полегшення комунікації, існуючи як стійкий орієнтир для 

продукування текстів. 

За каналами передачі інформації Х. Бюргер виділяє:  

1. Дискурс друкованих ЗМІ,  

2. Радіопередачі,  

3. Дискурс телебачення,  

4. Інтернет-дискурс (всі електронні форми мас-медійної комунікації).  

У цьому дослідженні до уваги беруться тільки онлайн тексти мас-медіа (Burger & 

Luginbühl, 2014).  

У лінгвістиці існує значна кількість класифікацій типів текстів (Dürscheid, 2003, S. 

37-56; Dürscheid, 2005; Dürscheid, 2011, S. 175–190; Dürscheid, 2016, S. 357–385; 

Habscheid, 2005; Holly & Ludwig, 2011, S.151-168), але найбільш релевантною для цієї 

роботи є класифікація Х. Бюргера, який пропонує поділяти тексти на такі типи:  

1. публіцистичні тексти,  

2. вигадані тексти,  

3. оголошення (без реклами),  

4. рекламні тексти,  

5. тексти спонсорів,  

6. тексти одержувачів (Burger & Luginbühl, 2014).  

Адже саме такі типи текстів є найбільш поширеними у досліджених 

німецькомовних мас-медіа, у яких зафіксовано ІКСК. В цій роботі безпосередньо 

аналізуються публіцистичні тексти, репортажі, новинні повідомлення, наявні у 

сучасних мас-медіа  
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Дослідження ІКСК базується на класифікації мас-медійних типів текстів, 

запропонованій Х. Бюргером (Burger & Luginbühl, 2014, S. 219-254), у якій структурні 

й функціональні критерії розмежовуються між собою. Так, якщо раніше мас-медійні 

тексти зазвичай мали структурну форму монолога, то тепер тексти можуть бути також 

написані на основі інтерв’ю, тобто у формі діалогу (Burger & Luginbühl, 2014, S. 221). 

Щодо функціональних критеріїв, то виділяють 5 типів: 1. інформативність, 

2. привабливість, 3. примусовість, 4. контакт, 5. описовість (Declaration) (Burger & 

Luginbühl, 2014, S. 221).  

Згідно із зазначеною класифікацією, мас-медійні тексти, зокрема типові для преси, 

поділяються на такі типи відповідно до форми передачі інформації:  

- повідомлення (найменший за обсягом мас-медійний текст. У повідомленнях 

зазвичай зазначається така інформація: 1. Подія, 2. Де, коли, як, чому відбулася подія, 

3. Хто брав участь в описуваній події. При цьому автор не є оприявленим, як і 

перспектива цього типу тексту (Burger & Luginbühl, 2014, S. 227; Bucher, 2010, S. 82)) 

- звіт (відображення хронології подій, передісторія і наслідки описуваних подій, а 

також зазначення подій у певному контексті (історичному, соціальному, політичному 

тощо). У звітах також присутня реакція автора чи учасників на описувані події (Burger 

& Luginbühl, 2014, S. 228; Bucher, 2011, 124-128).  

- коментар (несамостійний тип тексту, який часто містить посилання на 

зазначений звіт; це зазвичай написаний відомим автором суб’єктивний виклад 

інформації, що характеризується певним емоційним забарвленням (наявність метафори 

і метонімії, різних стилістичних тропів), структура тексту відповідає аргументації 

(Burger & Luginbühl, 2014, S. 229)).  

- репортаж (автор статті у таких текстах виступає у ролі очевидця (Burger & 

Luginbühl, 2014, S. 230-231)).  

- інтерв’ю або звіт, побудований на цитатах (Burger & Luginbühl, 2014, S. 234-236). 
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Слід зауважити, що поняття «новини» використовується у Х. Бюргера у двох 

значеннях: 1. як повідомлення, що несе у собі нову інформацію; 2. як тип тексту 

(Burger & Luginbühl, 2014, S. 225; Lüger & Lenk, 2008, S. 95).  

Новини як інформаційне повідомлення поділяють на такі типи:  

- «hard news» (нім. harte Nachrichten, букв. ‘жорсткі новини’. Такі новини 

зачіпають суспільно важливі теми у галузі політики (Стецула, 1995; Ярославцева, 2004, 

с. 15-18) та економіки); 

- «spot news» (новини про катастрофи, злочини); 

- «soft news» (нім. weiche Nachrichten (букв. укр. ‘м’які новини’), новини про 

інтереси людини) (Burger & Luginbühl, 2014, S. 225; Lüger & Lenk, 2008, S. 103).  

Новини як тип тексту можуть відповідати всім вищезазначеним формам передачі 

інформації.  

Виділяють такі функціональні особливості мас-медійних текстів (онлайн-газет):  

- мистецтво тематичного викладу інформації (описовий, розповідний, 

аргументативний тип) (Burger & Luginbühl, 2014, S. 224; Heinemann, 2011, S. 86-90);  

- змістовні деталі (на які питання відповідає текст: Хто? Де? Коли?); 

- інтертекстуальна історія тексту (чи присутній загальноприйнятий хід подій у 

тексті); 

- синхронна інтертекстуальність (чи посилається цей текст на інші тексти в 

онлайн-газеті); 

- формальна структура тексту (чи присутня конвенціоналізована структура 

тексту); 

- наявність перспективи у тексті;  

- наявність автора статті у тексті (якщо так, то в якій ролі / ситуації) (Burger & 

Luginbühl, 2014, S. 224; Heinemann, 2011, S. 129-131).  

Класифікація параметрів цінності (вагомості) новинних текстів (Caple, 2020, pp. 6-

7) у мас-медіа містить такі критерії:  
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- естетична привабливість (описувана подія у новинних текстах зображується 

(виключно візуально) як красиве (естетичне) явище); 

- співзвучність (описувана подія зображується відповідно до певних стереотипів 

(автора статті, соціальної групи, організації, країни чи нації); 

- елітність (описувана подія базується на елітності або відомості, авторитеті 

згадуваних персоналій, країни, установи, але не обмежується ними); 

- вплив (описувана подія побудована як така, що має суттєве значення, вплив або 

наслідки (вони не обов'язково обмежуються впливом на цільову аудиторію); 

- негатив (описувана подія представлена як негативна (Schwarz-Friesel, 2014), 

наприклад, катастрофа, конфлікт, суперечка, злочинне діяння); 

- позитив (описувана подія побудована як така, що має позитивне значення, 

наприклад, науковий прорив чи героїчний вчинок); 

- персоналізація (описувана подія побудована як особистісний зв'язок або 

«людське» обличчя (із залученням неелітарних акторів, зокрема очевидців)); 

- близькість (описувана подія побудована як така, що знаходиться географічно або 

культурно поруч (стосовно місця видання / цільової аудиторії)); 

- суперлативність (описувана подія побудована як така, що має високу 

інтенсивність або великий обсяг / масштаб); 

- своєчасність (описувана подія побудована як своєчасна щодо дати публікації: 

нова, нещодавня, що триває зараз, ось-ось трапиться або іншим чином стосуватиметься 

безпосередньо поточної чи сезонної ситуації або часу); 

- несподіваність (описувана подія побудована як неочікувана, наприклад, 

незвичайна, дивна, рідкісна) (Caple, 2020, pp. 6-7).  

Такі критерії, як персоналізація, позитивний чи негативний вектор подання подій і 

здійснення маніпулятивного впливу на читача, дозволяють створювати певне медійне 

середовище, потрібну атмосферу в межах описуваної проблематики. Згадані ознаки 

притаманні також часто і репортажам, журналістським статтям, які активно 

використовують антропоцентричну спрямованість мислення людини (Fast, 1979; 
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Ruthrof, 2000; Scheller, 2018) задля досягнення прагматичної мети та збільшення 

безпосереднього впливу повідомлення на читацьку аудиторію. ІКСК у такому разі 

якраз є елементом, який і дозволяє зробити повідомлюване максимально інтимізованим 

для читача, активізувати його емоційні реакції, сформувати певне ставлення до 

описуваного. 

У межах тематичної класифікації німецьких мас-медійних текстів виділяють такі 

основні тематичні блоки (Girnth, 2006, S. 7-16):  

- політика (Dyakiv, 2018; Burkhard, 2004; Dijk, 2002, pp. 15-34; Dijk, 2002, pp. 204-

236; Dijk, 2006, pp. 728-74; Girnth, 2006; Бєлова, 1998, 2015; Онуфрів, 2005) 

- економіка 

- культура (Ossovska, 2013, S. 170-172) 

- спорт (Schäfer, 2019, S. 3-26) 

- навколишнє середовище  

- наука  

- стиль  

- кар’єра 

- історія  

- подорожі 

Найменування тематичних блоків онлайн-газет є автономними, тому їхні назви 

можуть відрізнятися у різних онлайн-виданнях та є цілком гнучким й динамічним 

явищем. Так, наприклад, з початком пандемії COVID-19 онлайн-газета Spiegel виділила 

окремий тематичний блок нім. Coronavirus, а онлайн-газети Stern і Zeit зазначають тему 

пандемії COVID-19 як одну з найактуальніших і найбільш популярних.  

Загальні тенденції у німецькомовних газетах свідчать, що тематичні блоки про 

політику і економіку зазвичай знаходяться на початку переліку, а «подорожі» та 

«культура» перебувають наприкінці переліку; наприклад, така структура притаманна 

онлайн-газетам нім. Spiegel, Welt, Zeit, Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Focus. 
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Під час дослідження ІКСК у мас-медійних текстах суттєвим є не тільки аналіз 

тематичних блоків, у яких існує певний мікроконтекст із лексемою, але також емоційна 

забарвленість самого ІКСК. Так, у межах мас-медійних текстів можуть існувати ІКСК 

різного емоційного забарвлення і змісту, зокрема конотації. Термін «конотація» 

походить з латинської мови (лат. connotatio) і означає у перекладі «співзначення», 

тобто оцінка позначуваної людини, предмета чи явища, яка не належить до лексичного 

значення слова і не може бути виведена неодмінно із основного значення лексеми 

(Апресян, 1995, с. 159; Wierzbicka, 1992, p. 119). На відміну від денотації (вираження 

об’єктивного значення), конотація є виключно вираженням суб’єктивного значення, 

яке базується на знаннях, досвіді, настрої, емоційному відношенні (Комлев, 1969, с. 

112), виражає соціальне і стилістичне забарвлення. При цьому, залежно від ситуації і 

комунікативної мети, мовець може надавати одній і тій самій лексемі різні емоційні 

забарвлення.  

Лексема характеризується конотацією (конотативним значенням), якщо позначає 

не тільки певний об’єкт, але і його певну характеристику, і навпаки – якщо лексема 

позначає виключно об’єкт, то це є денотат (Mill, 2002, 188). 

Конотація іменникових композитів є неоднозначною, що вказує на її дифузний 

характер (Булдаков, 1987, с. 33; Вольф, 1985, с. 38), тобто може сприйматися або 

позитивно, або негативно. До якого саме виду конотації належить конкретний ІКСК 

може вказувати контекст, в якому вжито лексему. Хоча вважається, що деякі ІКСК 

використовуються винятково з негативною або позитивною конотацією, на що 

вказують тлумачні словники. Значення ІКСК, зафіксовані під час дослідження їхнього 

функціонування у мас-медійних текстах, суттєво відрізняються від традиційних 

словникових визначень, наприклад, ІКСК Maulkorb ‘намордник; протигаз’ 

зафіксований у онлайн-газеті Berliner Morgenpost: «Auf T-Shirts standen Sprüche wie 

„Corona ist ein Raubzug“ oder „Gegen Impfpflicht, Maulkorb, Staatsgewalt, Lügenpresse, 

Volksverräter“.» (укр. На футболках були написані гасла на кшталт «Корона – це 

розбійницький набіг» або «Проти вакцинації, намордника, державного насилля, 
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брехливої преси, зрадників») (Berliner Morgenpost, 12.09.2020). Карантинні обмеження, 

накладені через пандемію COVID-19, вельми обурили мешканців Мюнхена, які 

вийшли на протест проти запровадження обмежувальних заходів. Словникове значення 

ІКСК Maulkorb, як уже зазначалося, визначається як ‘намордник; протигаз’, хоча у мас-

медійному контексті такий ІКСК вже використовується для позначення маски, яку 

вдягають, аби захиститися від коронавірусу. Використання ІКСК Maulkorb з метою 

опису маски для лиця людини надає цій лексемі ще більш негативного значення. Адже 

тоді проводиться паралель між людиною і твариною, де обоє прирівнюються одне до 

одного. Значення «захисна маска» при цьому нівелюється, відходить на другий план, 

йдеться лише про негативні наслідки носіння маски та обмежувальні функції, які вона 

виконує під час комунікації. 

Виділяти ІКСК, які містять винятково позитивну чи негативну конотацію не є 

цілком доречним, оскільки існують тексти, у яких мовець не завжди показує своє 

суб’єктивне ставлення до того чи іншого об’єкта, явища чи людини, і емоційне 

забарвлення (суб’єктивне ставлення) не випливає з контексту, наприклад, у онлайн-

газеті Spiegel можна знайти такий контекст: «Der Mann, der den Wunschzettel für eine 

bessere SPD verfasst hat, ist ein immer noch lockiger Graukopf, 78-jährig…» (укр. Чоловік, 

який написав список бажань для кращої СДП Німеччини, все ще має кучеряву сиву 

голову у 78-річному віці…) (Spiegel, 14.05.2017). Авор статті описує члена соціал-

демократичної партії Німеччини (СДП) Йохана Штрассерса цілком нейтрально, 

оскільки ІКСК Graukopf ‘сива людина’ тільки підкреслює старший вік політика, але, з 

іншого боку, саме вживання ІКСК, який ґрунтується на метонімічному перенесенні і є 

бахуврихом, має все ж ознаки певного ставлення і транслює бажання зробити цей 

контекст емоційно насиченішим. 

Враховуючи вищезазначене, під час дослідження семантики ІКСК розглядаються 

такі типи конотації: позитивна, амбівалентна і негативна. До лексем з амбівалентною 

конотацію належать ІКСК, які містять ознаки емоційного ставлення мовця до певної 

комунікативної ситуації, утім таке евалюативне значення не можна віднести чітко до 
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позитивної чи негативної конотації, воно є амбівалентним, тобто поєднує у семантиці 

лексеми оцінні значення, які інколи навіть суперечать одне одному, наприклад, ІКСК 

Gesichtsmaske ‘(захисна) маска для обличчя’ виявлено у такому мас-медійному 

контексті: «Etwa 70 Demonstrierende hatten laut Polizei Atteste vorgelegt, die sie vom 

Tragen einer Gesichtsmaske befreien.» (укр. За даними поліції, близько 70 демонстрантів 

подали висновки лікарів, що звільняють їх від носіння маски для обличчя.) (Zeit, 

13.09.2020). З посиленням карантинних обмежень у Німеччині зросло невдоволення 

протиепідемічними заходами. Так, учасники протестів надавали висновок лікарів, який 

звільняв їх від носіння масок. ІКСК Gesichtsmaske ‘(захисна) маска для обличчя’ 

описується у цьому мікроконтексті як щось негативне і обтяжливе, від чого люди 

«звільняються», утім це не випливає із семантики самого ІКСК і стає зрозумілим лише 

завдяки контексту; визначити конотацію цього ІКСК при цьому можна саме як 

амбівалентну. Основне значення цієї лексеми якраз мало б бути позитивним, оскільки 

захисна функція маски мала б сприйматися як позитивне явище. 

У онлайн-газеті Welt зафіксовано ІКСК Gesichtsmaske з позитивною конотацією 

відповідно до контексту, у якому він функціонує: «An den Wänden und in Regalen hat er 

Souvenirs seiner Reisen nach Indien, Indonesien und Äthiopien ausgestellt: metallerne 

Götterstatuen, Gesichtsmasken aus Holz und ein antikes Pfeilset mit großem Bogen. … 

„Kulturelle Vielfalt bedeutet Schönheit, Lebensqualität und Freiheit“» (укр. На стінах та на 

полицях він демонстрував сувеніри з подорожей до Індії, Індонезії та Ефіопії: металеві 

статуї богів, дерев'яні маски для обличчя та античний набір стріл з великим луком. ... 

«Культурне різноманіття означає красу, якість життя та свободу») (Welt, 09.10.2020). 

Автор статті проводить логічний зв'язок між ІКСК Gesichtsmasken ‘маска для обличчя’ 

як культурна пам’ятка і думкою мовця про культуру різноманітність. Для підкреслення 

позитивної конотації автор статті наводить цитату мовця щодо культурної 

різноманітності: краса, якість життя, свобода. Так автор створює не один позитивний 

образ, а цілих три, які втілює зазначений ІКСК.  
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Залежно від контексту такі ІКСК характеризуються певною семантичною 

гнучкістю і можуть також набувати позитивної чи негативної конотації. 

За основні в цій роботі взято такі критерії функціонування ІКСК у мас-медійних 

текстах і словниках: 1) продуктивність ІКСК, 2) частота використання (Немченко, 

1985, с. 49-58) ІКСК в цілому, 3) активність вживання ІКСК, які містять певні 

соматизми. За допомогою ІКСК здійснюється мовленнєвий вплив на читача, тобто 

цілеспрямована дія мовця, спрямована на зміну поведінки читача, його емоційного 

стану, світосприйняття, ставлення до конкретної особи чи явища (Селіванова, 2011, 

с. 228; Klein, 2018, pp. 403-406). Мовець, який виступає медійним посередником, 

джерелом інформації, вносить певні корективи у мислення читача (Иссерс, 2008, с. 21), 

подолавши його природний захисний бар’єр (критичне сприйняття інформації) (Camp, 

2007, p. 28); наприклад, автор статті може посилатися на авторитетну особистість, 

використовуючи пряме і непряме цитування, надаючи перевагу стратегії викликання 

довіри за допомогою звернення до визначних авторитетів. Оскільки існують 

лінгвістичні, нелінгвістичні (символи) і паралінгвістичні засоби впливу (Chomsky, 

2000, p. 11), слід зазначити, що у цьому дослідженні розглядаються виключно 

лінгвістичні засоби впливу на читача. Тобто у мас-медійних текстах автор здійснює 

прагматичний вплив на читача, змінюючи його ставлення до описуваного об’єкта, 

суб’єкта чи явища завдяки різноманітним мовним засобам, зокрема шляхом вживання 

ІКСК.  
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1.3. Методологічна база дослідження 

Забезпечення точності і об’єктивності дослідження семантики ІКСК вимагає 

визначення критеріїв добору емпіричного матеріалу як із тлумачних і тематичних 

словників німецької мови, так і з німецькомовних текстів мас-медіа, а також 

визначення основних етапів і методів дослідження ІКСК.  

 

1.3.1. Критерії добору емпіричного матеріалу 

Емпіричний матеріал отримано за допомогою методу суцільної вибірки з 

універсального тлумачного словника німецької мови Дуден (нім. Duden – Deutsches 

Universalwörterbuch), дев’яте видання 2019 року (також онлайн-видання). Додатково 

тематичні категорії визначено за допомогою словника Der deutsche Wortschatz nach 

Sachgruppen (укр. Німецький словниковий склад за предметними групами) 

Ф. Дорнзайфа. Ці словники сформулювали вибірку, яка становить 759 одиниць.  

Оскільки не всі досліджуванні одиниці кодифіковано у словниках, до емпіричного 

матеріалу також було додано німецькомовні тексти мас-медіа за 2016 – 2021 роки. 

ІКСК функціонують у текстах мас-медіа у межах різної тематики: освіти, політики, 

економіки, спорту, релігії, моди, культури, криміналістики, археології, архітектури, 

біології, медицини, харчування, соціології, фізики, техніки, захисту тварин, захисту 

навколишнього середовища, подорожей тощо. Відповідно, наступна частина вибірки з 

текстів мас-медіа складає 7500 сторінок, з яких дібрано 2607 мікро-контекстів. Для 

об’єктивного отримання даних було також залучено корпус Інституту німецької мови 

(IDS) м. Мангейм COSMAS II (DeReKo-2018-II), який містить тексти журналів і газет 

по 2019 рік. Відповідно, тексти мас-медіа за 2020-2021 рік також добиралися методом 

суцільної вибірки із загальнонаціональних німецьких видань, наприклад, Berliner 

Zeitung, Berliner Morgenpost, Frankfurter Allgemeine, Spiegel, Zeit, Welt та Focus.  

Слід зазначити, що специфічні контексти з німецьких мас-медіа, написані в межах 

фахової мови медицини, економіки тощо, не були залучені до емпіричного матеріалу, 
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оскільки ІКСК функціонують насамперед на рівні загальної лексики стандартної 

(літературної) німецької мови. 

 

1.3.2. Основні етапи та методи дослідження 

Для дослідження ІКСК у німецькій мові було використано структурний метод. У 

цій роботі структурний метод розглядається як синхронний аналіз мовних явищ 

винятково на основі зв’язків і відношень між мовними елементами. Термін структура 

(лат. structūra), введений у лінгвістичну науку Фердинандом де Сосюром (Сосюр, 1998, 

с. 324), тлумачиться як внутрішня будова і взаємозв'язок складових частин об'єкта 

(Суботін, 2004, с. 812). Відповідно, структурою ІКСК є їхня внутрішня організація і 

впорядкування всіх частин композита у єдину систему. Взаємозв’язок компонентів 

відбувається як на рівні вираження, так і на рівні змісту.  

У межах структурного напряму лінгвістичних досліджень задля висвітлення 

структурних та семантичних характеристик ІКСК були застосовані такі методи: аналіз 

за безпосередніми складниками (Bloomfield, 1933, 2001; Pike, 1967, 37-72), 

трансформаційний аналіз (Chomsky, 2000, 2006), метод компонентного аналізу 

(Якобсон, 2009, c. 189-196) і контекстуальний аналіз (Ковалів, 2007).  

За допомогою аналізу за безпосередніми складниками визначено морфемний склад 

ІКСК та послідовність етапів його творення.  

Так, наприклад, нім. Haarfarbe складається з двох компонентів Haar ‘волосся’ і 

Farbe ‘колір; фарба’) – ‘колір волосся; фарба для волосся’. При цьому обидва 

компоненти вжито в однині. Структурна схема цього композита має такий вигляд: 

Haar + Farbe або Х + Y, де Х – це детермінативний компонент ІКСК, а Y– мотиваційна 

основа ІКСК.  

На наступному етапі дослідження було залучено трансформаційний аналіз, за 

допомогою якого було визначено семантичні типи ІКСК відповідно до семантичних 

ролей їхніх компонентів.  



66 
 

Робоче визначення трансформаційного аналізу ІКСК в цьому дослідженні 

базується на застосуванні цього методу як експериментального способу виявлення 

синтаксичних та семантичних подібностей і відмінностей між мовними об’єктами 

через подібності й відмінності в наборах їх трансформацій (Кочерган, 2006, с. 383-384; 

Апресян, 1995; Chomsky, 2000, 2006; Lakoff, 1980, 1987, 1989, 1993, 1998, 1999).  

Дослідження семантичної моделі ІКСК було здійснено за допомогою 

компонентного аналізу як методу в межах структурної семантики, який визначає 

мінімальні компоненти значення слова, дозволяє встановити подібності та відмінності 

в семантиці лексичних одиниць. Таким чином, стають відомими культурні особливості, 

за якими мовці вирізняють семантику лексем (Ottenheimer, 2006, p. 20). При цьому 

мінімальні смислові елементи називають семами, що перебувають у системі 

взаємозв’язків і взаємовідношень (Левицкий, 2012, с. 115). 

За допомогою контекстуальноого аналізу простежується шлях формування змісту 

і описується семантика досліджуваних одиниць (Бабенко, 2005, с. 80). Об’єктом 

контекстуального аналізу ІКСК виступає їх зміст, а саме функціонування ІКСК у 

межах мікроконтекстів у німецькомовних онлайн-газетах.  

Верифікацію отриманих даних здійснено також за допомогою методу 

соціолінгвістичного аналізу, зокрема анкетування в межах вільного та 

цілеспрямованого асоціативного експерименту серед 50 носіїв німецької мови віком 

від 21 до 70 років. Соціолінгвістичне опитування здійснено також у межах методу 

психолінгвістичного аналізу, що дозволяє говорити про певну міждисциплінарність 

дослідження, поєднання класичної семантики та соціолінгвістики, психолінгвістики 

(зокрема вільний асоціативний експеримент дозволяє встановити асоціації, які 

викликають ІКСК у залучених до експерименту респондентів). Цілеспрямоване 

використання автором чи мовцем емоційно забарвлених ІКСК у мас-медійних текстах 

потребує визначення прагматичного впливу цих лексем на читача, визначає важливість 

залучення також прагмалінгвістичного аналізу у цьому дослідженні. Адже за 
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допомогою таких лексем автор цілеспрямовано нав’язує читачеві певну думку, 

інформацію чи твердження, маніпулює його сприйняттям описуваного.  
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Висновки до першого розділу 

Аналіз теоретичного доробку у галузі лексичної семантики та словотвору (зокрема 

лінгвістичних праць, які присвячені іменниковим композитам) виявив значні лакуни у 

висвітленні семантичних та функціональних особливостей іменникових композитів із 

соматичним компонентом. Попри той факт, що соматизми завжди привертали увагу 

лінгвістів і є добре дослідженою ділянкою лексикону різних мов, соматичний 

компонент у складі іменникових композитів та його семантичні зв’язки з іншими 

компонентами не були досліджені. Утім, саме соматизми у складі іменникових 

композитів зумовлюють їхній значний семантичний потенціал та потребують 

багатовекторного системного аналізу. 

Визначено такі види соматизмів у межах досліджених іменникових композитів із 

соматичним компонентом: 1. сомоніми (для найменування частин тіла людини) – 

37% лексем; 2. остеонімізми (для номінації кісток і їхніх з’єднань) – 4% лексем; 3. 

спланхнонімізми (для позначення внутрішніх органів людини) – 21% ІКСК; 4. 

ангіонімізми (для номінації серцево-судинної системи) – 5% ІКСК; 5. Сенсонімізми 

(позначення органів чуттів) – 32% ІКСК; 6. квазісоматизм (віртуальні, уявні 

соматизми) – 1% лексем.  

Досліджені ІКСК, сформовані на базі метафоричного переносу, поділяються на 

такі види за джерелом встановлення подібності: 1. метафора за подібністю форми 

(перенесення значення Х на Y за подібністю форми); 2. метафора, що утворюється за 

подібністю кольору (заміщення позначення Х на Y за подібністю кольору); 3. метафора 

за подібністю локалізації (заміна Х на Y за локативною подібністю); 4. метафора за 

подібністю властивостей (в основі перенесення значення Х на Y за подібністю 

властивостей); 5. метафора за подібністю дії (перенос з Х на Y відбувається за 

подібністю виконуваної дії).  

Визначено такі види тематичних груп у межах досліджених лексем з 

метафоричним підґрунтям: 1. частини предметів, аналогічні частинам тіла людини за 

формою та функціями; 2. частини предметів, аналогічні частинам тіла людини за 
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місцем розташування; 3. частини тіла тварин, подібні до частин тіла людини; 4. 

частини рослин, візуально схожі на частини тіла людини; 5. частини природних 

об’єктів, подібні до частин тіла людини. 

Досліджені ІКСК з метафтонімічним підґрунтям належать до кумулятивної 

метафтонімії (метафора є похідною від метонімії чи навпаки). Хоча у більшості 

досліджених ІКСК метафора стоїть на передньому плані, за нею простежується 

метонімія, яка розвивається на базі метафори (за винятком бахуврихів). 

Виділено такі семантичні типи досліджених ІКСК: 1. Акціональний («А виконує 

дію Б», «дія, позначувана компонентом А виконується за допомогою інструмента 

(соматизма), позначуваного компонентом Б»); 2. Локативний («А вказує на 

місцезнаходження Б»); 3. Орнативний («Б оздоблений А», «А є оздобленням Б); 4. 

Атрибутивний («А характерний для Б», «А є особливою характерною рисою Б»); 5. 

Партитивний («А є цілим, Б – частиною цілого», «А є частиною, Б – цілим»); 6. 

Бенефактивний («Б призначений для А» або «А є бенефеціаром щодо Б»); 7. 

Каузативний («причина (А) зумовила наслідок (Б)», або ж «А (причина) вказує на Б 

(наслідок)»). 

Дослідження базується на такій класифікації мас-медійних текстів: 1. 

публіцистичні тексти; 2. вигадані тексти; 3. оголошення (без реклами); 4. рекламні 

тексти; 5. тексти спонсорів; 6. тексти одержувачів.  

У цьому дослідженні мас-медійні тексти виділяються за такими типами передачі 

інформації: 1. Повідомлення; 2. Звіт; 3. Коментар; 4. Репортаж. 5. Інтерв’ю або звіт, 

побудований на цитатах.  

У межах досліджених ІКСК зафіксовано такі семантичні ознаки, притаманні 

соматичному компоненту: 1. Належність до конкретного поняття, матеріального 

об’єкта; 2. Наявність однорідної чи неоднорідної структури; 3. Перехідне / неперехідне 

відношення; 4. Асиметрія семантичних відношень (зокрема партитивних відношень); 5.

 Дихотомність семантичних відношень (соматичний компонент позначає парні 

або непарні частини тіла); 6. Обмежена / необмежена кількість позначуваних частин 
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тіла; 7. Локативна ознака; 8. Евалюативна ознака (певною оцінністю характеризують 

переважно позначення верхньої та нижньої зон тіла людини).  

Зміст розділу відображений у публікаціях автора (Лисак, 2019а; Лисак, 2019b).   
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РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ 

ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

2.1. Структурна організація іменникових композитів із соматичним 

компонентом у німецькій мові 

Під час формування корпусу ІКСК, кодифікованих у німецькомовних словниках і 

наявних у мас-медійних текстах зафіксовано лексеми із різною кількістю компонентів, 

а саме: ІКСК, які містять у своїй структурі від 2-х компонентів до максимально 5-ти 

компонентів.  

 

Рисунок 1: Кількість компонентів у структурі досліджених ІКСК 

До найбільшої за кількістю досліджених одиниць групи двокомпонентних ІКСК 

належать 2115 ІКСК, дібрані з мас-медійних текстів, і 686 ІКСК, отримані з 

німецькомовних тлумачних словників.  

П’ятикомпонентні ІКСК зафіксовано тільки у мас-медійних текстах. Такі лексичні 

одиниці відсутні у словниках, що вказує на варіативність і креативність німецької мови 

у мас-медіа, і, водночас, пояснюється необхідністю простоти і доступності у 

тлумаченні ІКСК, кодифікованих у словниках.  
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2.2. Тематичні групи соматизмів у межах іменникових композитів із 

соматичним компонентом у німецькій мові 

У структурі досліджених ІКСК зафіксовано соматизми, які можна поділити на такі 

тематичні групи: 1. Позначення частин тіла, локалізованих у його верхній частині – 

голова, шия тощо. 2. Позначення тулубу, 3. Позначення кінцівок, зокрема 3.1. 

Позначення руки, 3.2. Позначення ноги, 4. Позначення тіла загалом, 5. Позначення 

внутрішніх органів, 6. Позначення продуктів життєдіяльності, що виділяються під час 

роботи окремих органів.  

До першої групи соматичних компонентів у межах досліджених ІКСК належать 

позначення частин тіла, розташованих у його верхній зоні (голові та прилеглих 

частинах тіла), зокрема соматизми на позначення лиця і шиї, а також зубів, волосся на 

голові тощо.  

 

№ Соматизм  Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

словниковій 

вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

текстовій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у межах 

ІКСК загалом  

1. . Kopf  264 377 641 

2. . Auge  53 118 171 

3.  Nase  31 102 133 

4.  Ohr  14 56 70 

5.  Zunge 37 29 66 

6.  Lippen  8 35 43 

7.  Hals  10 22 32 



73 
 

8.  Gesicht  15 43 58 

9.  Backen 2 12 14 

10.  Kiefer  2 13 15 

11.  Mund  11 21 32 

12.  Haar  9 47 56 

13.  Schädel  7 26 33 

14.  Bart 4 16 20 

15.  Zahn  5 22 27 

16.  Kinn  3 13 16 

17.  Stirn 4 17 21 

18.  Nacken 3 16 19 

19.  Genick 4 12 16 

Загалом  486 997 1483 

Таблиця 1: Кількість соматизмів, що позначають частини тіла, розташовані у 

верхній зоні (голові) у межах досліджених ІКСК 

Значення таких ІКСК часто вказує на розумову діяльність людини, наприклад, у 

газеті Welt фіксується такий контекст: «…Der US-Präsident Donald Trump hat seinen 

potenziellen Herausforderer, den Demokraten Joe Biden, als „Verlierer“ und „Dummkopf“ 

verunglimpft.» (укр. Президент США Дональд Трамп назвав свого потенційного 

суперника, демократа Джо Байдена, «невдахою» і «дурнем».) (Welt, 12.06.2019). Щоб 

дискредитувати свого суперника, Дональд Трамп посилається на 76-тирічний вік Джо 

Байдена: його нездатність тверезо мислити, тобто виконувати інтелектуальну 

діяльність, і відсутність життєвої енергії. Таким чином, Дональд Трамп створює 

негативний імідж своєму супернику, називаючи його «дурнем».  

Соматичний компонент нім. Kopf ‘голова’ та найменування частин тіла, які 

прилягають до цієї зони, у межах досліджених ІКСК також можуть вказувати на 

зовнішній вигляд людини, наприклад, у газеті Welt зазначається: «…„Das Omen“. Felix 
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heißt der Satansbraten mit dem Engelsgesicht.» (укр. Фільм «Омен». Фелікс  ім’я сатани 

з обличчям янгола») (Welt, 08.04.2018). Таким чином, автор статті описує головного 

героя франшизи «Омен», який є насправді дияволом, із янгольським обличчям, тобто із 

зовнішнім виглядом «невинного», «доброго» хлопчика. У вищенаведеному прикладі 

присутні антоніми: диявол – янгол, у середині зло – ззовні добро, саме за допомогою 

такої образності автор втілює протилежні та суперечливі риси в одному персонажі, 

формуючи поляризований вислів.  

До другої тематичної групи досліджених соматичних компонентів у межах ІКСК 

належать позначення тулубу людини та його частин, всі соматичні компоненти на 

позначення центральної частини тіла людини (спини, живота, грудей, плечей тощо). За 

своєю семантикою такі соматичні компоненти вживаються зазвичай для опису 

абстрактних понять та інтуїції людини, а також для підкреслення її фізичної 

підготовки.  

 

№ Соматизм  Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

словниковій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

текстовій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК 

загалом  

1. Schulter 7 18 25 

2. Rücken 8 42 50 

3. Rippen 1 11 12 

4. Brust 5 34 39 

5 Wirbel 1 17 18 

6. Bauch  5 27 32 

Загалом 27 149 176 
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Таблиця 2: Кількість соматичних компонентів, що позначають частини тіла, 

локалізовані у тулубі, в межах досліджених ІКСК 

У заголовку статті «In sich hineinhorchen: So können Sie das eigene Bauchgefühl 

trainieren» (укр. Прислухайтеся до себе: так ви можете тренувати власний внутрішній 

голос) з німецької газети Berliner Zeitung зазначається: «Das Bauchgefühl ist mehr als ein 

guter Ratgeber. Es warnt auch vor Gefahren.» (укр. Внутрішній голос  це більше, ніж 

хороший порадник. Він також попереджає про небезпеку.) (Berliner Zeitung, 29.7.2020). 

Автор статті надає соматизму «живіт» людських здібностей, зокрема можливість 

говоріння, використовуються дієслова «прислуховуватися», «попереджати», 

відбувається персоніфікація цієї частини тіла, яка сприймається як окрема жива істота, 

що може відчувати, віщувати, попереджати. Імплікується значення того, що живіт є 

центральною частиною тіла, яка відповідає за інтуїцію. Деякі дослідники фіксують це і 

на матеріалі інших мов (Materynska 2019, p. 259, Materynska 2012, S. 118).  

До тематичної групи соматичних компонентів на позначення кінцівок належать 

соматизми, що позначають верхні та нижні кінцівки людини, наприклад, руки людини 

(долоні, пальці, лікті тощо). Такі соматичні компоненти в межах ІКСК 

використовуються зазвичай на позначення фізичної діяльності людини. 

 

№ Соматизм  Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

словниковій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

текстовій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК 

загалом  

1. Hand  15 151 166 

2. Finger 11 65 76 

3. Ellbogen 3 11 14 
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4. Achsel 1 5 6 

5. Arm  7 69 76 

6. Faust  2 4 6 

Загалом 39 305 344 

Таблиця 3: Кількість соматичних компонентів, які належать до позначень верхніх 

кінцівок у межах досліджених ІКСК 

Це можна проілюструвати таким прикладом: «Zwischendurch  auch das gehört zum 

Handwerkszeug eines Breiten-Talks, der kein Universitätsseminar ist  blickt man in 

Abgründe (diese Partyjugend!, trotz Corona!), kann sich dort aber womöglich selbst sehen, 

sofern man selbst mal 16 war.» (укр. Між тим, це також належить до інструментів 

широкої розмови, яка не є університетським семінаром – заглядають в безодню (ця 

молодь, що святкує!, незважаючи на Корону!), хоча можливо, Ви б і самого себе там 

побачили, адже Вам також було 16.) (Spiеgel, 01.09.2020). Таким чином, ІКСК 

Handwerkszeug ‘набір ремісницьких інструментів’ використовується у переносному 

значенні, тобто у сенсі інструментів широкої, відкритої розмови. Автор вказує на те, 

що теми, які широко обговорюються у телевізійній програмі, самі вибираються і 

розвиваються учасниками програми. Вони немов це роблять «своїми руками».  

До позначень нижніх кінцівок належать соматичні компоненти ноги, а саме стопа, 

коліно тощо. 

№ Соматизм  Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

словниковій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

текстовій 

вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК 

загалом  

1. Bein 27 51 78 
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2. Knie  9 44 53 

3. Fuß  36 331 367 

4. Schenkel 3 11  14 

Загалом 75 437 512 

Таблиця 4: Кількість соматичних компонентів на позначення нижніх кінцівок у 

межах досліджених ІКСК 

Такі ІКСК зазвичай вказують на форму або спортивну підготовку людини; 

наприклад, назви деяких видів спорту у німецькій мові містять соматичний компонент, 

як це фіксується у контексті, отриманому з газети Spiegel: «Brasilien und England sind 

die bisher größten Fußballnationen, die Equal Pay, also die gleiche Bezahlung von Männern 

und Frauen, umsetzen.» (укр. Бразилія та Англія на сьогодні є найбільшими 

футбольними країнами, які запровадили однакову оплату праці, тобто рівноцінну 

оплату праці для чоловіків та жінок.) (Spiegel, 03.09.2020). Автор статті вказує на 

визначне історичне рішення у галузі футболу, яке ухвалили деякі країни: заробітна 

плата гравців жіночих збірних дорівнюватиме заробітній платі їхніх колег-чоловіків. 

Автор статті продовжує: «Dass dies im Weltfußball noch immer nicht selbstverständlich ist, 

zeigt unter anderem das Beispiel der USA.» (укр. Що це все-таки не є звичайним явищем 

у світовому футболі, показує, між іншим, приклад США) (Spiegel, 03.09.2020). Таким 

чином автор статті вказує, що питання гендерної рівності, зокрема рівних прав на гідну 

оплату праці чоловіків і жінок, залишається ще відкритим; він надає читачеві поживу 

для роздумів. Використані у наведених контекстах загальноприйняті позначення 

Fußballnation ‘футбольна нація’ та Weltfußball ‘світовий футбол’ дозволяють 

підкреслити масштабність подій, усталеність традицій; тут соматичний компонент як 

елемент композита (спортивного позначення) вже не усвідомлюється мовцем у своєму 

первинному значенні, воно є стертим, хоча і простежується метонімічний зв’язок між 

позначенням частини тіла – ноги як інструмента дії, що виконується над об’єктом  

м’ячем – і назвою гри. Функціональна семантична ознака позначення нижньої кінцівки, 



78 
 

яка призначена для руху, ходіння, виконання певних дій (ударів по м’ячу) 

переноситься на позначення гри як такої (футболу). 

До тематичної групи соматичних компонентів на позначення тіла загалом 

належать позначення частин тіла людини, які не можна точно локально визначити. Так, 

соматизми «шкіра» чи «кістки» стосуються тіла людини загалом, а не конкретної її 

частини, наприклад, у німецькій газеті Berliner Zeitung запропоновано такий контекст: 

«„Guck, so!“, sagt der 95-Kilo-Muskelmann und schießt aus dem Wasser, als hätte er einen 

Raketenantrieb unter den Füßen.» (укр. «Дивись, так!»  каже 95-кілограмовий 

мускулистий чоловік і вистрілює з води, ніби у нього під ногами ракетний двигун.) 

(Berliner Zeitung, 24.11.2019). Автор статті описує спортсмена із водного поло Мілоша 

Чука як «95-кілограмового мускулистого чоловіка», підкреслюючи зовнішній вигляд 

спортсмена. У ІКСК фіксується загальна маса тіла Мілоша, тобто автор статті 

використовує соматизм Muskel ‘м’язи’ у поєднання з основою –mann (який деякими 

лінгвістами розглядається як суфіксоїд (Степанова, 2007, с. 115), щоб надати 

характеристику тіла людини загалом, зокрема підкреслити кремезну спортивну 

статуру.  

 

№ Соматизм  Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

словниковій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у межах 

ІКСК у текстовій 

вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК 

загалом  

1. Körper 17 157 174 

2. Falten  3  7  10 

3. Knochen 4 35 39 

4. Leib 2 6 8 
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5. Haut  9 52 61 

6. Beule  1 5 6 

7. Fleisch  1 9 10 

8. Muskel  2 67 69 

Загалом 39 338 377 

Таблиця 5: Кількість соматичних компонентів на позначення тіла загалом без 

визначеної (обмеженої) локалізації у межах досліджених ІКСК 

Найбільшу кількість досліджених ІКСК зафіксовано із такими соматизмами у 

складі як: нім. Körper (174), Muskel (69) і Haut (61).  

До тематичної групи соматичних компонентів на позначення внутрішніх органів 

належать соматизми, які у прямому значенні позначають внутрішні органи людини, а у 

переносному – її емоційний стан (соматизм нім. Herz), стан здоров’я (соматичний 

компонент нім. Lunge, Nieren), інтелектуальну діяльність (соматизм нім. Gehirn) тощо.  

 

№ Соматизм  Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

словниковій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

текстовій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у межах 

ІКСК загалом  

1. Lunge  2 45 47 

2. Herz  31 77 108 

3. Blut  15 82 97 

4. Sehne 2 5 7 

5. Nieren 3 11 14 

6. Nerven  9 43 52 

7. Hirn  13 52 65 
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8. Leber 6 8 14 

9. Magen 1 12 13 

Загалом 82 335 417 

Таблиця 6: Кількість соматичних компонентів на позначення внутрішніх органів у 

межах досліджених ІКСК 

У газеті Berliner Zeitung вжито ІКСК Herzensklub: «Gegen seinen Herzensklub 

rechnet der frühere Juniorennationalspieler mit einem „schweren Spiel“ – doch: „Auch da 

können wir punkten.“» (укр. Колишній національний гравець серед юніорів очікує 

«складної гри» проти свого улюбленого клубу, але: «Ми теж можемо там набирати 

очки».) (Berliner Zeitung, 27.11.2019). Автор описує емоційну прив’язаність футболіста 

Марвіна Фрідріха до його юнацького клубу «Шальке 04» за допомогою соматичного 

компонента Herz ‘серце’, який у цьому контексті вказує на уподобання спортсмена.  

До тематичної групи соматичних компонентів на позначення продуктів 

життєдіяльності, що виділяються під час роботи окремих органів належать 

соматизми, які не завжди можна побачити (нім. Atem ‘подих, дихання’), які не є завжди 

наявними чи є опціональними (нім. Tränen ‘сльози’) або ті, значення яких не 

стосуються першочергово і виключно тіла людини (нім. Fett ‘жир’). У межах уявлень 

«наївної анатомії» такі «віртуальні» найменування частин тіла, як нім. Atem ‘подих, 

дихання’, що не належать безпосередньо до тіла людини та не можуть бути фізично 

окресленими за формою, сприймаються поряд зі звичайними, анатомічно закріпленими 

найменуваннями і зараховуються до загальної структури людського тіла. 
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№ Соматизм  Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у межах 

ІКСК у словниковій 

вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у 

межах ІКСК у 

текстовій вибірці  

Кількість 

досліджених 

соматичних 

компонентів у межах 

ІКСК загалом  

1. Tränen 2 13 15 

2. Atem  5 28 33 

3. Fett 4 5 9 

Загалом 11 46 57 

Таблиця 7: Кількість соматичних компонентів на позначення продуктів 

життєдіяльності, що виділяються під час роботи окремих органів у межах досліджених 

ІКСК 

У німецькій газеті Spiegel зафіксовано такий приклад із використанням ІКСК: 

«Fans vergötterten ihn, der Komponist Steve Reich nannte ihn in einem Atemzug mit Johann 

Sebastian Bach. Und der junge Miles Davis erlebte Parker auch als "Vaterfigur".» (укр. 

Шанувальники обожнювали його, композитор Стів Райх ставив його ім’я поряд із 

іменем Йогана Себастьяна Баха. Молодий Майлз Девіс вважав Паркера «батьком» у 

музиці.) (Spiegel, 28.08.2020). Відомому американському джазовому саксофоністу і 

композитору Чарлі Паркеру виповнилося б 100 років. З метою підкреслення 

очевидності і беззаперечності того, що Чарлі Паркер має такий же великий 

музикальний талант як і Йоган Себастьян Бах, автор статті використовує у своєму 

описі сталий вираз із ІКСК «in einem Atemzug nennen» (укр. на одному диханні).  

Соматичний компонент може функціонувати у складі ІКСК, які належать до 

декількох різних тематичних груп, тобто використовуються на позначення різних 

суб’єктів і об’єктів.  
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Рисунок 2: Кількісна характеристика тематичних груп ІКСК відповідно до 

позначуваного  

Як видно з наведеної діаграми, найбільша кількість досліджених ІКСК належить 

до тематичної групи відповідно до позначуваного суб’єкта (31%), тобто людини або 

тварини. На другому місці за кількісним наповненням знаходиться тематична підгрупа 

ІКСК на позначення інтелектуальної діяльності людини (21%), тобто процесів 

мислення і розумової діяльності загалом. Наступною за кількістю зафіксованих ІКСК є 

тематична група на позначення артефактів (17%), тобто предметів, створених 

людиною, а саме техніки, грошей, предметів побутового використання. До тематичної 

підгрупи в межах ІКСК на позначення суб’єкта належать позначення окремих частин 

тіла (11%), які насамперед функціонують у контекстах, пов’язаних зі здоров’ям 

людини. До тематичної підгрупи ІКСК на позначення фізичних рухів (9%) належать 

ІКСК, які безпосередньо описують рух спортсменів, інших суб’єктів дії. ІКСК на 

позначення географічних об’єктів (водних і наземних природних об’єктів) є 

малочисельною тематичною групою (6%). ІКСК на позначення психофізіологічного 

стану людини чи тварини складають лише 5% від загальної кількості досліджених 

лексем.  
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2.3. Семантична мотивація іменникових композитів із соматичним 

компонентом у німецькій мові  

За семантичною мотивацією досліджені одиниці було розподілено на дві великі 

групи: 1). Непереосмислені ІКСК, значення яких не було зміненим і сума значень їхніх 

компонентів дорівнює значенню самої лексеми, тобто ендоцентричні ІКСК; 2). 

Переосмислені ІКСК, сума значень компонентів яких не дорівнює значенню лексеми, 

тобто екзоцентричні ІКСК. У таких ІКСК відбувається переосмислення значення 

компонентів та всього композита відповідно (Fleischer, 2012, S. 125). Саме до другої 

групи належать лексеми, які утворилися на базі метонімії, зокрема і бахуврихі, а також 

метафори та метафтонімії – комбінації метафори та метонімії. 

У непереосмисленних досліджених ІКСК, які належать до детермінативних 

іменникових композитів, перший компонент А детермінує, визначає основну лексему / 

мотиваційну основу В; наприклад, нім. Kopftuch ‘хустинка’ (нім. Kopf ‘голова’, Tuch 

‘хустинка’), нім. Mund-Nase-Bedeckung ‘маска’ (нім. Mund ‘рот’, Nase ‘ніс’, Bedeckung 

‘покриття’), нім. Nervengift ‘ отрута нервово-паралітичної дії’ (нім. Nerven ‘нерви’, Gift 

‘отрута’) належать до непереосмислених лексем, оскільки перше значення ІКСК 

збережене і читач або слухач, навіть не знаючи саме значення ІКСК, зможе з легкістю 

відновити семантику згаданого поняття, визначивши значення всіх його компонентів. 

У таких ІКСК компонент В визначається компонентом А, наприклад, у лексемі нім. 

Kopftuch ‘хустинка’, компонент В нім. Tuch ‘хустинка’ є мотиваційною основою, яка 

визначається / детермінується компонентом А: нім. Kopf ‘голова’, тобто це хустинка, 

яку носять на голові і яка призначена для того, щоб її носили на голові. 

 

Джерело  Кількість 

непереосмислених ІКСК 

Кількість 

переосмислених ІКСК 

ІКСК, дібрані зі 

словників 

171 588 
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ІКСК, дібрані з мас-

медійних текстів  

1918 689 

Загалом:  2089 1277 

Таблиця 8: Кількісна характеристика переосмислених та непереосмислених ІКСК 

Як видно з таблиці, переважна більшість зафіксованих ІКСК є 

непереосмисленими. Вони не розвивають полісемію і мають лише пряме значення, що 

є характерним для складних лексичних одиниць, зокрема іменникових композитів. Як 

відомо, збільшення кількості компонентів у структурі таких лексичних одиниць 

накладає обмеження на їхній семантичний розвиток (Ortner/ Ortner, 1984, S.15).  

Семантика таких ІКСК, зафіксованих у мас-медійних текстах, з’ясовується та 

конкретизується за допомогою аналізу відповідного мікроконтексту, у якому вони 

зафіксовані, наприклад, нім. Schwanenhals (нім. Schwan ‘лебідь’, Hals ‘шия’) може 

означати ‘лебедина шия’, тобто є посесивним непереосмисленим ІКСК на позначення 

частини тіла птаха або може використовуватися у переносному значені і позначати 

‘людину з довгою граційною шиєю’. Такий ІКСК є прикладом метонімічного переносу 

pars pro toto – синекдохи (Matzner, 2016, S. 168-171), де форма шиї лебедя 

переноситься на форму шиї людини, а також метонімічно на позначення людини в 

цілому. Не всі ІКСК, які було зафіксовано у мас-медійних текстах, кодифіковані у 

лексикографічних джерелах, наприклад, ІКСК Zwinkerauge: «Eines vorweg: Paul Keuter, 

Mitglied der Geschäftsleitung von Hertha BSC und dort für das gegenwärtige Zukunftsthema 

Digitalisierung zuständig, postet selbst kaum Smileys. Und das letzte Emoji – 

Zwinkerauge, Zunge raus – ist über vier Monate her.» (укр. Перш за все: Пауль Кейтер, 

член керівної групи футбольного клубу «Герта» і відповідальний за дигіталізацію, 

навряд чи сам постить будь-які смайлики. І останній смайлик – підморгування, язик 

висунутий – використано більше чотирьох місяців тому.) (Berliner Zeitung, 03.04.2018). 

Із розвитком цифрового світу, з’явилися також неологізми, розвинулися нові значення 

поширених лексем. Так, ІКСК Zwinkerauge означає у вищенаведеному контексті 

«смайлик, який підморгує». 721 ІКСК, які було дібрано зі словників (загальна кількість 
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759 ІКСК), присутні у німецькомовних мас-медійних текстах, що вказує на їхній 

широкий спектр використання у мові. 

 

Джерело добору 

ІКСК 

Кількість ІКСК, дібраних 

зі словників 

Кількість таких ІКСК, які 

функціонують у мас-

медійних текстах 

Лексикографічні джерела 759 721 

Таблиця 9: Співвідношення кількості ІКСК, дібраних зі  словників, із кількістю їх 

реалізацій у мас-медійних текстах 

ІКСК у мас-медійних текстах використовуються авторами статей часто у 

переносному значенні, яке розвивається на підставі метафори чи метонімії, наприклад, 

зазначений ІКСК Muskelberg в статті з німецькомовної газети Spiegel розкривається у 

такому контексті: «Das ist eigentlich ganz gut gedacht, aber es geht da irgendwann auch 

die schöne Taktung, mit der die Filmemacher zuvor die Begegnung zwischen Muskelberg-

Autisten und Mundwerk-Artisten in Szene gesetzt haben, verloren.» (укр. Насправді, усе 

досить добре продумано, однак неймовірний таймінг, з яким режисерам раніше 

вдавалося вибудовувати зустрічі м’язистих аутистів із балакучими артистами, 

втрачено.) (Spiegel, 04.09.2020). Автор статті описує декілька сцен з німецькомовного 

детективного телевізійного серіалу «Місце злочину», щоб створити інтригу й 

заохотити читача до перегляду цього серіалу. Він зазначає, що творцям серіалу не 

вдалося добре виставити параметри сцени, хоча раніше їм таке було до снаги. Типаж 

акторів при цьому дуже ємно описано за допомогою ІКСК Muskelberg-Autisten та 

Mundwerk-Artisten, що протиставлені один одному за своїми характеристиками 

(балакун, з гарно підвішеним язиком на противагу мовчазному мускулистому актору-

велетню, який, очевидно, не вміє надто гарно висловлювати свою думку і є 

антагоністом першого типажу). Лаконічність, яскраве емоційне забарвлення та дещо 

незвичне комбінування композитів Muskelberg та Mundwerk із суголосними, схожими 
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за звучанням, але абсолютно не ідентичними за змістом лексемами Autist ‘аутист’ та 

Artist ‘артист’ надають цьому контексту навіть ознак мовної гри, де журналіст 

використовує образність ІКСК задля змалювання протилежних за особистими 

якостями персонажів. Прагматичний ефект такого опису важко недооцінити, адже 

читачеві дають можливість чітко уявити собі таких типових персонажів та 

переконатися у недоречності постійного їх залучення до різних сцен. 

Можна зробити висновок, що 95% ІКСК, зафіксованих у лексикографічних 

джерелах, функціонують у мас-медійних текстах за період з 2016 по 2021 рр. Це 

пояснюється тим, що у словниках присутні також біологічні назви рослин і тварин, які 

зазначаються у спеціалізованих журналах німецькою мовою, а не у 

загальнопоширених, які були у фокусі цього дослідження. Відтак можна стверджувати, 

що з-поміж ІКСК, які функціонують у німецькомовних мас-медійних текстах, 

фіксуються неологізми, частина композитів характеризується переосмисленням 

значення, за допомогою якого автори статей передають більш експресивно та 

креативно свої повідомлення, намагаються бути більш інновативними у своєму 

мовленні, аби привернути увагу читачів та урізноманітнити викладення певних 

контентів. Очевидним є також той факт, що кодифікація таких лексичних одиниць 

суттєво відстає від їхнього утворення, яке спочатку є оказіональним, притаманним 

стилю певного автора. Тож, такі ІКСК не потрапляють до словників німецької мови і 

існують виключно у дигіталізованому медіапросторі. 

 

2.3.1. Непереосмислені іменникові композити із соматичним компонентом у 

німецькій мові 

Непереосмислені детермінативні ІКСК є зрозумілими і не потребують 

додаткового роз’яснення. Серед непереосмислених ІКСК загалом тільки 8% отримано з 

німецькомовних словників, решту  92% дібрано з мас-медійних текстів. Це можна 

пояснити тим, що найбільш активно такі ІКСК використовуються саме у мас-медіа, 

оскільки залучення ІКСК є проявом антропоцентричного світогляду людини, з одного 
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боку, та свідчить про прагнення авторів висловлюватися об’єктивно і однозначно, з 

іншого боку. Саме ємність та компактність (Вашунин, 1990, с. 17), прозорість 

мотивації непереосмислених ІКСК дозволяє авторам статей мінімізувати «мовні 

витрати» на опис певних явищ та подій і звернутися до глибоко закорінених у 

підсвідомості мовців образів (Tafreschi, 2006; Taylor, 2009; Mattiello, 2017), які 

пов’язані з уживанням соматизмів. Частота вживання непереосмислених ІКСК у мас-

медійних текстах також залежить від їхньої тематики. Кількість непереосмислених 

ІКСК, дібраних із мас-медійних текстів, становить 1918 ІКСК, зі словників – 171 ІКСК 

(див. таблицю 8).  

Дослідження семантики ІКСК потребує чіткого усвідомлення внутрішніх 

співвідношень між їхніми компонентами, що дозволило б виділити їхні семантичні 

типи. Лінгвісти неодноразово вказували на необхідність виявлення та уніфікації 

семантичних типів іменникових композитів, створення їхньої системної класифікації 

(Donalies, 2005, S. 51-93; Fleischer, 2012, S. 81-86; Іskos, 1970, S. 40-45), утім такі 

семантичні класифікації завжди залишалися неоднозначними. Так, у німецькій мові 

пропонується декілька класифікацій семантичних типів композитів, наприклад, В. 

Кюршнер виділяє три семантичні типи композитів (Kürschner, 2008), з яких два типи 

представлені саме іменниковими композитами, а Л. Ортнер і Х. Ортнер виділяють 

понад тридцять семантичних типів композитів (Ortner & Bollhagen, 1991). У цій роботі 

дібрані ІКСК розподілено за сімома основними семантичними типами відповідно до 

семантичних ролей, які виконують їхні компоненти. Семантична роль ІКСК 

трактується як семантичні зв’язки компонентів іменникового композита, що 

функціонують у сукупності (Ortner & Ortner, 1984, S.135). 

Семантична класифікація ІКСК передбачає визначення взаємовідношення між 

їхніми компонентами (Stekauer & Lieber, 2005), зокрема у формулах тлумачення ІКСК 

використано літеру А на позначення першого (детермінативного або лівого) 

компонента, літеру Б – на позначення другого (правого) компонента або ж 

мотиваційної основи (Ortner/Ortner, 1984, S. 54-55). Якщо компонент А дослідженого 
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ІКСК можна розкласти на два компоненти і більше (тобто ІКСК складається з трьох і 

більше компонентів), то формула-пояснення матиме такий вигляд: (А1+А2)+Б. Таким 

чином, кожен наступний детермінативний компонент позначається літерою А + 

порядковий номер, тобто А1, А2, А3, А4. Якщо компонент Б складається з декількох 

компонентів у межах одного ІКСК, то формула матиме такий вигляд: А+(Б1+Б2). 

Таким чином, кожен наступний компонент мотиваційної основи позначається літерою 

Б + порядковий номер, тобто Б1, Б2, Б3, Б4 (Fleischer & Barz, 2007, S. 98-99; Степанова, 

2007, с. 104-105; Крайняк, 2014, с. 85).  

Досліджені ІКСК розподіляються за такими основними семантичними типами 

(далі СТ): локативний, партитивний, атрибутивний, акціональний, орнативний, 

бенефактивний, а також каузативний семантичні типи (див. Додаток А.2.3). В межах 

акціонального, локативного, орнативного і партитивного семантичних типів ІКСК 

вирізняються декілька підтипів (Fleischer & Barz, 2007, S. 98-99; див. Розділ 1, с. 32-38).  

 

Рисунок 3: Кількісна характеристика семантичних типів ІКСК  

Відповідно до вищенаведеної діаграми, найбільш продуктивним семантичним 

типом непереосмислених ІКСК за відсотковим співвідношенням є локативний тип 
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(37% ІКСК), оскільки більшість соматизмів у межах ІКСК позначають локалізацію 

описуваного об’єкта чи суб’єкта, який визначається мотиваційною основою.  

Наступними за продуктивністю семантичними типами є: бенефактивний (21% 

лексем), атрибутивний (14%), партитивний (12%), акціональний (10%), орнативний 

(5%) і каузативний (1%).  

Серед досліджених ІКСК найбільшим за кількістю лексем семантичним типом 

(773 ІКСК) є локативний СТ, який можна записати формулою семантичного 

тлумачення відповідно до виконуваних семантичних ролей детермінативного 

компонента (ДК) та основного компонента, мотиваційної основи (МО) «А вказує на 

місцезнаходження / розташування (локацію) Б». 

Локативний СТ поділяється на чотири підпити: 1. локативний «Місце – Об’єкт» – 

503 ІКСК (24%), 2. локативний «Місце – Абстрактне поняття» – 137 ІКСК (7%), 3. 

локативний «Місце – Наслідок» – 88 ІКСК (4%), 4. локативний «Місце – Дія» – 45 

ІКСК (2%) (див. Додаток А.2.3.1).  

У межах першого локативного семантичного підтипу ІКСК «Місце – Об’єкт» 

детермінативний компонент (А) позначає місце, а мотиваційна основа (В) 

використовується для найменування певного об’єкта, який має відповідне 

розташування, наприклад, автор статті у газеті Berliner Zeitung наводить у одному 

мікроконтексті два приклади ІКСК локативного СТ: «Eine Spielerin sagt nach dem 

Turnier: „Auch ich glaube nicht an das.“ Sie zeigt auf ihr Kopftuch. „Aber vielen Dank, dass 

auch ihr mit Kopfbedeckung und langen Sachen gespielt habt und unsere Kultur 

respektiert.“» (укр. Одна гравчиня каже після турніру: «Я теж не вірю в це». Вона 

показує на хустку. «Але велике спасибі вам за гру з головними уборами та довгим 

одягом та за повагу до нашої культури.) (Berliner Zeitung, 11.11.2017). Автор статті 

наводить читача на роздуми, чи повинні у спорті бути культурні або релігійні 

відмінності між різними країнами, чи навпаки – спорт має бути звільнений від будь-

яких культурних розбіжностей. З міркувань толерантності німецька жіноча команда з 

регбі під час свого перебування у Тегерані також одягнула головні убори і довгий одяг, 
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як і їхні колеги. Наслідки такого рішення були дуже позитивними і німецька команда 

отримала багато хороших відгуків від місцевих спортсменок. Самі ж гравчині регбі у 

Тегерані вже не надають одягу такого вагомого культурного значення, але все одно 

продовжують носити його, щоб не протистояти системі традицій і звичаїв.  

У межах дослідженого ІКСК Kopftuch ‘хустка’ (нім. Kopf ‘голова’, Tuch ‘полотно; 

хустка’) ДК, виражений соматизмом, позначає місце, а МО містить у собі 

найменування об’єкта, який має таку локалізацію, тобто перефразувати цей ІКСК 

можна таким чином: «хустка (Б), яка знаходиться на голові (А)». Другий зазначений 

ІКСК Kopfbedeckung ‘головний убір’ (нім. Kopf ‘голова’, Bedeckung ‘покриття’) 

функціонує семантично за такою ж схемою, де перший компонент позначає місце, а 

другий компонент – об’єкт, який знаходиться у зазначеному місці, тобто «щось, що 

покриває голову».  

До другого локативного підтипу «Місце – Абстрактне поняття» (7% лексем) 

належать ІКСК, ДК яких містить найменування місця, а МО позначає абстрактне 

поняття. ІКСК цього підтипу матимуть таку формулу: «А – місце, де находиться 

абстрактне поняття Б» або «Б знаходиться у А», наприклад, у німецькій газеті Berliner 

Zeitung виявлено ІКСК Handkraft: «Der Kerl aus dem französischen Überseegebiet 

Polynesien hat die größte Handkraft im Team. Mit ihm lassen sich die härtesten Nüsse 

knacken.» (укр. Хлопець із французької заморської території Полінезії має найбільшу 

силу руки у команді. З ним ламаються найтвердіші горіхи.) (Berliner Zeitung, 

17.12.2019). Французький волейболіст Самуель Туя є  ключовою фігурою у берлінській 

волейбольній команді. Автор статті використовує прикметники найвищого ступеня 

порівняння (нім. größte ‘найбільші’, нім. härtesten ‘найтвердіші’) з метою надання 

важливості повідомленню і вираження захоплення спортсменом. Хоча досліджений 

ІКСК є непереосмисленим, для підсилення емоційності автор статті відразу застосовує 

метафору. Так, автор за допомогою порівняння з лусканням твердих горіхів змальовує 

важкі завдання і перешкоди, які можуть здолати сила і професійність волейболіста. 

Сила руки тут набуває буквального значення, оскільки для успішного волейболіста 
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важливо тренувати ту частину тіла, якою він грає і здобуває перемоги, тобто руку, 

зокрема основну руки, яка робить подачі.  

У ІКСК Handkraft ‘сила руки’ (нім. Hand ‘рука’, Kraft ‘сила’) перший компонент, 

який є соматизмом, (А) позначає місце концентрації сил спортсмена, а другий 

компонент (Б) – абстрактне поняття (силу). Досліджений соматизм можна 

перефразувати таким чином: «Сила Б, що знаходиться у руці А» або «у руці А 

сконцентрована сила Б».  

Локативний семантичний підтип ІКСК «Місце – Наслідок» (4% лексем) об’єднує 

ІКСК, де ДК використовується на позначення місця, а МО – на позначення наслідку дії, 

який можна спостерігати у згаданому місці. Такі лексеми можна записати формулою: 

«А місце, де видно наслідок дії Б» або «Наслідок дії Б виявляється у місці А», 

наприклад, у спортивному репортажі німецькомовної газети Berliner Zeitung 

використано ІКСК Hautverbrennung: «In Dänemark kommt „kalte Pyro“ zum Einsatz. Der 

Unterschied: Die Feuer werden 230 statt 2.000 Grad heiß. Hautverbrennungen kann es aber 

bei direktem Kontakt ebenfalls geben.» (укр. У Данії використовується «холодний піро». 

Різниця: Вогневі ракети нагріваються до 230, а не до 2000 градусів. Опіки шкіри також 

можуть виникати при безпосередньому контакті.) (Berliner Zeitung, 4.11.2019). Під час 

футбольного матчу в Німеччині часто виникають сутички, які призводять до тілесних 

ушкоджень фанатів чи руйнувань частин стадіону. Охорона зазначає, що петарди і 

феєрверки завбільшки з ручку неможливо помітити під час контролю на вході до 

стадіону. Автор статті підкреслює важливість цього питання і необхідність вирішення 

ситуації. Як приклад автор наводить Данію, де продаються феєрверки, нагрівання яких 

досягає значно меншої температури, ніж у тих, що активно поширені у Німеччині.  

У ІКСК Hautverbrennung ‘опік шкіри’ (нім. Haut ‘шкіра’, Verbrennung ‘опік’) ДК 

позначає місце, а МО – наслідок дії, який локалізовано у місці А. Перефразувати цей 

ІКСК можна такою формулою: «А місце, де видно наслідок дії Б (певної дії чи події)», 

тобто «опік відбувся на шкірі людини». У межах дослідженої лексеми дію чи подію, 

яка призвела до зазначеного наслідку, не експліковано.  
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До семантичного локативного підтипу «Місце – Дія» (2% лексем) належать ІКСК, 

у яких один компонент позначає місце, а другий – дію, із зазначенням напрямку її 

спрямування за формулою тлумачення: «Дія Б виконана у А» або «Дія Б спрямована до 

місця А».  

У газеті Spiegel під час опису акцій протесту у Білорусі 2020 року вжито ІКСК нім. 

Genickschuss: «Die Sorge um die Politikerin ist groß. Belarus vollstreckt als einziges Land in 

Europa noch die Todesstrafe  durch Genickschuss.» (укр. Занепокоєння щодо політичної 

діячки є великим. Білорусь  єдина країна в Європі, яка досі застосовує смертну кару  

пострілом у шию.) (Spiegel, 10.09.2020). Однією з найвідоміших особистостей під час 

протестів у Білорусі 2020 року є опозиціонерка Марія Колесникова. Вона ж була 

затримана і отримувала смертельні погрози не тільки від своїх опонентів, але й також 

від працівників правоохоронних органів під час свого затримання. Автор статті 

зазначає, що закон і права людини не дуже працюють під час протестів у Білорусії, і 

теперішня влада робить усе можливе, щоб зупинити обурення людей, саджаючи 

учасників протестів у тюрму. Автор статті підводить читача до думки, що у Білорусі 

немає нічого надійного і визначеного, тож доля політичної діячки лишається дуже 

непевною.  

У ІКСК Genickschuss ‘постріл у потилицю’ (нім. Genick ‘потилиця’, Schuss 

‘постріл’) МО позначає дію (найменування «постріл» походить від дії «стріляти»), а 

ДК використовується для найменування місця, куди спрямована ця дія, тобто 

перефразувати такий ІКСК можна так: «постріл, який направлений у потилицю» або 

«постріл, який відбувається у потилицю».  

До бенефактиновного типу ІКСК належать лексеми (21%), ДК яких 

використовується на позначення бенефеціара, а МО – для найменування об’єкта 

(предмета), такі ІКСК відповідають формулі семантичного тлумачення: «Б 

призначений для А» або «А є бенефеціаром щодо Б», наприклад, у німецькій газеті 

Berliner Zeitung виявлено такий контекст: «Merkel begrüßte die Entscheidung mehrerer 

Bundesländer, Bußgelder zu verhängen, wenn etwa in Bussen oder Bahnen kein Mund- und 
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Nasenschutz getragen wird.» (укр. Меркель привітала рішення кількох федеральних 

земель накладати штрафи, якщо, наприклад, засоби захисту порожнини рота та носа не 

носять в автобусах або поїздах.) (Berliner Zeitung, 6.9.2020). Із початком карантинного 

часу у Німеччині не всі жителі країни дотримувались рекомендацій. З метою успішної 

боротьби з пандемією деякі федеральні землі почали вводити штрафи за порушення 

правил носіння захисної маски. У вищенаведеному мікроконтексті представлено два 

ІКСК зазначеного семантичного типу, а саме нім. Mundschutz ‘захист рота; захисна 

маска ротової порожнини’ (нім. Mund ‘рот’, Schutz ‘захист’), і нім. Nasenschutz ‘захист 

носа; захисна маска носової порожнини’ (нім. Nase ‘ніс’, Schutz ‘захист’). Перші 

компоненти цих ІКСК вказують на позначення захисту, оскільки детермінативний 

компонент є соматизмом; зрозумілим також стає суб’єкт дії, адже носити маску на 

зазначених частинах тіла має саме людина, тобто маска призначена для захисту 

відповідних частин тіла людини. Компонент Б цих композитів вказує на найменування 

матеріального об’єкта, який носиться на вказаних частинах тіла, тобто – на захисну 

маску.  

На наслідках недотримання карантинних норм наголошувало міністерство 

транспорту Канади в Оттаві, щоб застерегти читачів від легковажного ставлення до 

карантину,: «Zwei Kanadier müssen je 1000 kanadische Dollar (650 Euro) Strafe zahlen, 

wie das kanadische Verkehrsministerium am Freitag mitteilte. „In beiden Fällen wurden die 

Personen von der Besatzung wiederholt dazu aufgefordert, Gesichtsbedeckungen zu tragen, 

und in beiden Fällen haben die Personen sich geweigert“, erklärte das Ministerium weiter.» 

(укр. Міністерство транспорту Канади оголосило у п'ятницю, що двоє канадців повинні 

заплатити штраф у розмірі 1000 канадських доларів (650 євро) кожен. «В обох 

випадках пасажирів неодноразово просили вдягти захисну маску для обличчя, і в обох 

випадках вони відмовлялися»,  пояснило міністерство далі.) (Berliner Zeitung, 

6.9.2020). У 2020 році під час пандемії COVID-19 карантинні норми і штрафи за 

недотримання правил застосовувалися у більшості країн Європи. Щоб запобігти 
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масовому порушенню правил і попередити (або навіть залякати) мешканців  цих країн, 

їх повідомляли про високі штрафи щодо скоєних порушень.  

У ІКСК Gesichtsbedeckungen ‘маска для обличчя’ (нім. Gesicht ‘обличчя’, 

Bedeckung ‘покриття; маска’) ДК позначає призначення, а МО  найменування для 

матеріального об’єкта, тобто маски, яка призначена для носіння на обличчі. 

Досліджений ІКСК можна перефразувати таким чином: «Маска (Б) призначена для 

обличчя (Б)».  

ІКСК атрибутивного СТ (14% лексем) визначаються семантичною структурою, 

де перший компонент позначає певну характерну рису / властивість об’єкта / суб’єкта, 

а другий – носія цієї риси (конкретного об’єкта / суб’єкта) за формулою «А 

характерний для Б» або «А є особливою характерною рисою / властивістю Б», 

наприклад, у заголовку статті з газети Spiegel зазначається: «Biden attackiert Trump: 

‘Ein absoluter Dummkopf'» (укр. Байден атакує Трампа: «Абсолютний дурень») 

(Spiegel, 27.05.2020). Знецінення статусу супротивника, стратегія його дискредитації є 

одним із типових прийомів, які застосовується під час передвиборчої кампанії (Лисак, 

2020, с. 107). Для досягнення потужнішого маніпулятивного впливу додано атрибут 

«абсолютний» з метою підкреслення некомпетентності супротивника. 

До партитивного СТ (12% непереосмислених лексем) належать лексеми, 

компоненти яких співвідносяться як ціле і частина. Такі ІКСК можна виразити 

формулою тлумачення: «А є цілим, Б – частиною цілого» або «Б є цілим, А – частиною 

цілого». 

До першого семантичного підтипу «Ціле-Частина» (9%) належать партитивні 

ІКСК, в яких ДК позначає ціле, а МО – частину, наприклад, ІКСК Katzenköpfen ‘голівка 

кота’, нім. Schweinebäuchen ‘животик свині’: «…einigen Respekt vorausgesetzt. Dieser hat 

unter anderem folgenden, starken Charakteren zu gelten: Katzenköpfen, Bischofsmützen  

und vor allem Schweinebäuchen.» (укр. …з певною повагою. Серед іншого, це має 

стосуватися таких сильних персонажів: котячі голівки, єпископські капелюхи, і 

насамперед, свинячі животики.) (Berliner Zeitung, 29.04.2019). Під час археологічних 
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розкопок було знайдено природні будівельні камені, які використовували під час 

розбудови Берліну у часи його розквіту 150 років тому. У камінні знайдено також речі 

побуту і рештки тварин. У вищенаведеному ІКСК Katzenköpfen ‘голівка кота’ (нім. 

Katzen ‘коти’, Köpfe ‘голівки’) ДК використовується для найменування цілого, а МО – 

для позначення частини, тобто згідно з семантичною формулою тлумачення цей ІКСК 

можна перефразувати таким чином: «голівки (Б) є частиною котів (А)». Друга лексема 

цього підпиту ІКСК Schweinebäuchen ‘животик свині’ (нім. Schweine ‘свині’, Bäuchen 

‘животики’) матиме такий вигляд: «животики є частиною свиней» або «свині є цілим 

щодо їхньої частини  животика». Автор у наведеному мікроконтексті використовує 

ласкаву форму –сhen з метою висловлення поваги і радості новій знахідці. Саме 

завдяки ласкавій формі у читача не виникає емоції огиди і відторгнення від 

повідомлення про знайдені залишки травин, а навпаки з’являється симпатія і цікавість 

до нового, розуміння того, що знайдені рештки є артефактами, які надають інформацію 

про минуле міста.  

Партитивний семантичний підтип ІКСК «Частина-Ціле» становить 3% лексем (62 

ІКСК), де ДК позначає частину, а МО – ціле. У ІКСК цього підтипу формула 

тлумачення матиме такий вигляд: «А є частиною Б», наприклад, у газеті Berliner 

Zeitung зафіксовано ІКСК Muskelmann: «Der Muskelmann in Grün gewann über 100 und 

50 Meter Rücken.» (укр. Мускулистий чоловік у зеленому виграв змагання з плавання на 

спині на дистанцію у понад 100 і 50 метрів) (Berliner Zeitung, 15.11.2019). У 

наведеному контексті йдеться про відомого спортсмена Оле Брауншвайга, який досягає 

неабияких результатів у плаванні і мріє про участь у наступних Олімпійських іграх. У 

ІКСК Muskelmann ‘мускулистий чоловік’ (нім. Muskel ‘мускули’, Mann ‘чоловік’) 

детермінативний компонент (А) позначає частину тіла спортсмена, яка привертає 

увагу, а мотиваційна основа (Б) – її носія, тобто ціле – спортсмена. Наведений приклад 

також містить певні ознаки атрибутивного семантичного типу, оскільки великі м’язи 

також є основною характеристикою, визначною рисою спортсмена. 
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У межах ІКСК Halbzunge ‘половина язика’ (нім. halb ‘половина’, Zunge ‘язик’), 

ІКСК Viertelbein ‘четверть ноги’ (нім. Viertel ‘четверть’, Bein ‘нога’) детермінативний 

компонент (А) позначає частину тіла певного розміру (половину, четверть), а 

мотиваційна основа (Б) – ціле (язик, ногу).  

До акціонального СТ належать лексеми (10%), які містять інформацію про дію і 

агенса (зазвичай соматичний компонент ІКСК), який виконує цю дію або ж є 

інструментом дії. З-поміж досліджених ІКСК (209 лексем) більша частина належить до 

семантичного підтипу «Агенс-Дія» (167 лексем, тобто 8% лексем), де МО позначає 

дію, яка виконується за допомогою інструмента (соматичного компонента), що є 

детермінативом. Такий семантичний підтип можна перефразувати так: «Б  дія, яка 

виконується за допомогою А» або «А виконує дію Б», наприклад, у газеті Berliner 

Zeitung наявний такий контекст із використанням ІКСК Fingerzeig: «Die Emotionalität 

dieser Momente war für jeden zu spüren. „Es war für ihn ein Fingerzeig, Mensch, hier bin 

ich“, sagt sein Trainer.» (укр. Емоційність цих моментів могла відчути кожна людина. 

«Це було для нього натяком, чоловіче, ось я»,  каже його тренер.) (Berliner Zeitung, 

15.11.2019). Після перемоги над срібним призером чемпіонату Європи 2014 року з 

плавання і сьомим найкращим плавцем Олімпійських ігор 2016 Крістіаном Дінером, 

юний спортсмен Оле Брауншвайг був як ніколи мотивований вибороти своє місце до 

наступних Олімпійських ігор. У ІКСК нім. Fingerzeig ‘знак; сигнал’ (нім. Finger 

‘палець’, zeigen ‘показувати’) перший компонент А є інструментом дії Б, тобто 

соматизм «палець» вказує на важливу інформацію, що стає своєю чергою сигналом і 

знаком для мовця. Перефразувати зазначену лексему можна так: «А (нім. Finger 

‘палець’) виконує дію Б (нім. zeigen ‘показувати’)» або «Дія, зазначена у Б, 

виконується агенсом А».  

До другого підтипу акціональних ІКСК «Дія-Агенс» належать 42 лексем 

(2% лексем), де ДК містить інформацію про дію, а МО представлена соматичним 

компонентом – про агенса дії. Такі ІКСК матимуть таку формулу семантичного 

тлумачення: «Дія А виконується агенсом Б», наприклад, у німецькій газеті Focus 
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фіксується ІКСК Deckhaar: «Und die Frisur? Eine seltsame Tolle, meist mit 

Vorwärtsschwung, manchmal vom Winde verweht, Deckhaar in Orange, darunter schimmert 

es grau.» (укр. А зачіска? Дивний чуб, як правило, зачесаний наперед, іноді обдувається 

вітром, волосся помаранчевого кольору, під яким мерехтить сивина.) (Focus, 

25.08.2017). У ІКСК нім. Deckhaar ‘волосся, яке прикриває голову, стирчить над 

головою’, ДК виконує семантичну роль дії (нім. decken ‘приховувати; покривати’), а 

МО (нім. Haar ‘волосся’) позначає агенса дії, вираженого соматичним компонентом.  

Автор статті проводить паралель між головним персонажем американського 

політикодраматичного телесеріалу «Картковий будинок» Френком Андервудом і 

колишнім президентом США Дональдом Трампом. Обоє ставляться до політики, як до 

гри, де всі методи є виправданими, якщо вони ведуть до перемоги. У результаті такого 

порівняння автор доходить висновку, що видуманий персонаж з фільму, який часто 

робить шкідливі і підлі вчинки, все ж таки є кращим президентом, ніж Дональд Трамп. 

Більш розгорнутий контекст свідчить про те, що про першу леді із «Карткового 

будинку» Клер Андервуд автор статті також не забув. Так, ролі Клер і Меланії Трамп 

підлягають детальному порівнянню. Також у цьому порівнянні Клер отримує 

перемогу. Автор зазначає, що Меланія Трамп вибудовує свій стиль першої леді, 

взоруючись на Клер, тобто що Меланія насправді є тільки копією персонажу серіалу, а 

не людиною із своїм стилем і позицією.  

Досліджені ІКСК орнативного СТ (5% лексем) мають таку формулу 

семантичного тлумаченння: «А є оздобленням Б / Б оздоблений додатково А». ІКСК 

Goldzahn ‘золотий зуб; зуб, який містять золото, золоту коронку’ (букв. нім. Gold 

‘золото’, Zahn ‘зуб’): «Eine Krone für eine Katze: Dank eines Goldzahns kann Tigerdame 

Cara im pfälzischen Maßweiler wieder in voller Schönheit ihr Gebiss fletschen.» (укр. 

Коронка для кішки: завдяки золотому зубу тигрова леді Кара в Масвайлер в землі 

Рейнланд-Пфальц може знову вищирити зуби в повній красі.) (Welt, 08.10.2019). 

Перефразувати такий ІКСК можна так: «зуб, який оздоблений золотом».  
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До каузативного СТ належать лексеми (1%), ДК яких містить найменування 

причини, а МО позначає наслідок, тобто ІКСК у межах цього семантичного типу 

матимуть таку формулу: «А є причиною Б» або «Б є наслідком А», наприклад, ІКСК 

Frostbeule вжито у такому сенсі: «Bei einer Kryotherapie (Kältebehandlung) hatte der 31-

Jährige nicht die entsprechenden Schuhe getragen und sich deshalb Frostbeulen zugezogen.» 

(укр. Під час кріотерапії (лікування холодом) 31-річний (спортсмен) не одягнув 

відповідного взуття і тому отримав обмороження кінцівок.) (Spiеgel, 15.09.2019). 

Відомий американський футболіст Антоніо Браун потрапляв через свою легковажність 

у низку скандалів, які призвели до обурення фанатів і навіть його звільнення з 

футбольної команди. У ІКСК нім. Frostbeule ‘опуклість від морозу; обморожене місце’ 

(нім. Frost ‘мороз’, Beule ‘вм'ятина; опуклість’), де перший компонент А вказує на 

причину, тобто мороз, а другий компонент Б позначає наслідок, тобто пухир, який 

виникає від обмороження. Вище наведений ІКСК можна перефразувати таким чином: 

«мороз став причиною опуклості, обмороження», «опуклість, обмороження є 

наслідком впливу морозу».  

Залежно від семантичної мотивації досліджені ІКСК функціонують у межах семи 

СТ, з яких найбільш продуктивним є локативний СТ. Різноманітність семантичних 

типів вказує на багатогранність і динамічність використання ІКСК у німецькій мові.  

 

2.3.2. Переосмислені іменникові композити із соматичним компонентом у 

німецькій мові 

До переосмислених ІКСК належать екзоцентричні композити, тобто ІКСК, які 

утворені на базі метафори, метафтонімії, а також метонімії (за допомогою якої 

утворюються також бахуврихі). Для більш детального аналізу варто розглянути кожну 

групу переосмислених ІКСК окремо.  

Досліджені ІКСК діляться на три групи відповідно до того, який зі структурних 

компонентів такого композиту переосмислюється: 
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До першої групи належать ІКСК, мотиваційна основа яких підлягає 

переосмисленню, наприклад, нім. Bergnase (букв. ніс скелі ‘виступ скелі’), Bergfuß 

(букв. нога гори ‘підніжжя гори’), Landzunge (букв. язик землі ‘вузька смуга землі; 

вузький мис’). Якщо значення детермінативного компонента (нім. Berg ‘скеля’, Land 

‘земля’) у таких ІКСК є непереосмисленим (тобто прямим), то мотиваційна основа 

зазнає переосмислення й реалізується в межах ІКСК завдяки переносному значенню, а 

саме: соматизми нім. Nase, Fuß, Zunge втрачають своє первинне значення і набувають 

завдяки розвитку полісемії іншого (переносного) значення, позначаючи в наведених 

прикладах частини природних об’єктів.  

До другої групи належать ІКСК, у яких переосмислено детермінативний 

компонент, наприклад, ІКСК Kopfbahnhof: «Es handelt sich um einen Kopfbahnhof wie 

Budapest Keleti Pu oder Wien Süd, denn nur ein Weg führt bekanntermaßen nach Rom oder 

eben nach Belgrad...» (укр. Йдеться про вокзал, розташований у торці шляхів, такий як 

Будапешт Келеті-Пу або Відень-Зюд, оскільки відомо лише один шлях, який веде до 

Рима чи Белграда) (Berliner Zeitung, 22.06.2018). Автор статті описує вокзал, який з 

1885 року лише незначною мірою змінив свій зовнішній вигляд. У ІКСК Kopfbahnhof, 

де мотиваційна основа (нім. Bahnhof) зберігає своє пряме значення «вокзал», 

детермінативний компонент (соматизм нім. Kopf ‘голова’) набуває нового значення 

«центральний, головний» і позначає вже не частину тіла людини, а відповідне 

розташування на підставі подібності локалізації голови людини у верхній зоні її тіла.  

До третьої групи ІКСК належать лексеми, в яких як детермінативний компонент, 

так і мотиваційна основа є переосмисленими, наприклад, ІКСК Augenblick ‘мить, 

момент’: «Im Augenblick ist es doch so: Wir sind höllisch stolz auf die vielen 

Sozialleistungen, die es gibt, aber wir sind auch sehr gut darin, sie im Dickicht von Behörden 

und Gesetzbüchern zu verstecken – der Sozialstaat als Osterhase.» (укр. На цю мить це так: 

ми страшенно пишаємося багатьма соціальними благами, які маємо, але також дуже 

добре ховаємо їх у гущавині різних інституцій та законодавчих актів  соціальна 

держава як великодній заєць.) (Zeit, 09.09.2020). У межах наведеного ІКСК Augenblick 
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‘мить, момент’ детермінативний компонент (соматизм нім. Auge(n)) ‘око’ і 

мотиваційна основа (нім. Blick ‘погляд’) втратили своє первинне значення.  

 

2.3.2.1 Семантична мотивація ІКСК на базі метафори  

У межах досліджених переосмислених лексем на базі метафори (466 ІКСК) 

зафіксовано такі види метафоричних переносів під час утворення ІКСК:  

 

 

Рисунок 4: Характеристика ІКСК, утворених за допомогою метафоричного 

переносу, у відсотковому співвідношенні 

Найбільша кількість ІКСК, а саме 168 ІКСК (36%) належить до групи композитів, 

утворених за допомогою метафоричного переносу за подібністю локалізації, 

наприклад, «In den Stunden zuvor war das Wasser, das inzwischen links und rechts bis an 

den Deichfuß steht, langsam angestiegen.» (За кілька годин до цього вода, яка зараз 

стоїть ліворуч і праворуч підніжжя дамби, повільно піднімалася.) (Focus, 16.01.2019). У 

зазначеному прикладі ІКСК Deichfuß ‘підніжжя/ підошва дамби’ (нім. Deich ‘дамба’, 

Fuß ‘нога’) під час утворення ІКСК Deichfuß відбувся метафоричний перенос із 

найменування частини тіла людини, тобто нім. Fuß ‘нога’, на найменування артефакту, 

побудованого людиною, тобто дамби. Оскільки нога людини знаходиться внизу  

Х
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асоціативне значення соматичного компонента також вказує на місце локалізації  

«внизу, вкінці», ІКСК нім. Deichfuß має значення «підошва дамби».  

Група ІКСК, утворених на підставі метафоричного переносу за подібністю форми 

складає 144 лексеми (31%), наприклад, нім. Ärmelkanal: «Der Franzose ist eine Art 

Schausteller der Lüfte; seine Greifvogelflüge vom Eiffelturm, über den Ärmelkanal und vom 

höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai, live übertragen von den britischen 

BBC News, haben ihn bekannt gemacht.» (укр. Француз свого роду шоумен у повітрі; 

його хижацькі польоти з Ейфелевої вежі, через Ла-Манш і з найвищої споруди в світі, 

Бурдж-Халіфа в Дубаї, трансльовані у прямому ефірі британською BBC News, зробили 

його відомим.) (Spiegel, 16.11.2018). Такий ІКСК характеризується метафоричним 

переносом з найменування частини тіла людини на найменування об’єкта природи. 

Лексема нім. Ärmel ‘рукав’ походить від соматизму нім. Arm ‘рука’. Протока Ла-Манш 

схожа на форму руки й має видовжену форму, звідси назва нім. Ärmelkanal (‘рукав’ і 

‘канал’).  

До групи ІКСК, утворених на підставі метафоричного переносу за подібністю дії 

належить 126 досліджених лексичних одиниць (27%), наприклад, «Die Massen der 

beiden ursprünglichen schwarzen Löcher, deren Verschmelzung nun registriert wurde, 

bereiten den Astrophysikern allerdings noch Kopfzerbrechen» (укр. Маси двох 

першочергових чорних дір, злиття яких зараз зареєстровано, досі лишаються 

головоломкою для астрофізиків) (Spiegel, 02.09.2020). Астрофізики вперше 

зафіксували злиття двох чорних дір, яке відбулося ще 7 мільярдів років тому. 

Мотиваційна основа ІКСК Kopfzerbrechen ‘головоломка’ (букв. нім. Kopf ‘голова’, 

zerbrechen ‘ламати; бити; розбити’) містить метафоричний перенос за дією «розбивати, 

ламати», а детермінативний компонент, що є також соматизмом «голова», 

зображується як щось крихке, що можна розбити, створюється асоціативний зв'язок 

голови зі склом. Автор підкреслює важкість завдання, що постало перед 

астрофізиками.  
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До групи ІКСК, утворених на підставі метафоричного переносу за подібністю 

кольору належать 19 ІКСК (4%). Для підсилення образності автори статей можуть 

використовувати декілька метафоричних ІКСК у одному мікроконтексті, наприклад, 

для позначення зовнішнього вигляду людини автор статті у нижченаведеному прикладі 

використовує такий ІКСК: «Mit Preisen ab zehn US-Dollar gehört Flower Beauty zu den 

günstigsten Celebrity-Marken, und die stets strahlende Drew Barrymore ist ihr bestes Model 

mit Erdbeerlippen und Puppenhaaren.» (укр. Із цінами від 10 доларів США, Flower 

Beauty  один з найдешевших брендів знаменитостей, а завжди осяйна Дрю Беррімор є 

його найкращою моделлю з губами суничного кольору та ляльковим волоссям.) (Welt, 

22.09.2020). Перший компонент ІКСК Erdbeerlippen ‘губи суничного кольору’ (букв. 

нім. Erdbeere ‘суниця’, Lippen ‘губи’) вказує на метафоричний перенос із позначення 

суниці на губи моделі Дрю Беррімор за кольором. ІКСК Puppenhaarе ‘лялькове 

волосся’ (букв. нім. Puppe ‘лялька’, Haare ‘волосся’) належить до лексем, утворених за 

допомогою метафоричного переносу за формою. Таким чином, автор створює 

асоціативний зв'язок між найменуванням ляльки (з красивим об’ємним волоссям) і 

найменуванням волосся людини.  

До групи ІКСК, утворених за допомогою метафоричного переносу за подібністю 

певних властивостей належать 9 ІКСК (2%). Асоціативний зв'язок, який лежить в 

основі таких метафоричних переносів, вибудовується на підставі певної характерної 

риси суб’єкта чи об’єкта, яка дозволяє зіставити його з іншим об’єктом чи суб’єктом, 

наприклад: «Die Öffentlichkeit beobachtet jeden Wimpernschlag des US-Präsidenten in 

London mit Adleraugen.» (укр. Громадськість спостерігає за кожним рухом президента 

США в Лондоні орлиними очима.) (Welt, 04.06.2019). Під час візиту колишнього 

президента США Дональда Трампа до королеви Єлизавети ІІ у Лондоні, вся увага мас-

медіа була прикута до поведінки американського діяча і його манери дотримання 

етикету. Перший компонент ІКСК Adleraugen ‘орлині очі; орлиний зір’ (букв. нім. 

Adler ‘орел’, Augen ‘очі’) вказує на метафоричний перенос із найменування орлиного 

зору (найбільш гострого з-поміж птахів) на найменування уважного спостереження 
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людини за певними подіями. З метою підсилення образності автор статті використовує 

ще один ІКСК Wimpernschlag ‘удар вій’ (букв. нім. Wimper ‘вія’, Schlag ‘удар’), що 

вказує на те, що громадськість дуже прискіпливо споглядатиме за кожним «порухом 

вій» Дональда Трампа під час його візиту до Лондону.  

 

2.3.2.2 Семантична мотивація ІКСК на базі метонімії 

Компонентний аналіз досліджуваних ІКСК (582 лексеми) дозволив виокремити 

випадки метонімічних переносів, які базуються на заміщенні найменування дії 

вказівкою на частину тіла, за допомогою якої вона здійснюється, наприклад, замість 

назви дії «емоційне сприйняття» використовується соматизм «серце», як засіб 

здійснення цієї дії. Семантику такого ІКСК у конкретному контексті можна 

продемонструвати таким прикладом: «Natürlich denkt man da manchmal zurück und fragt 

sich, was wäre wenn?“, gibt Gernert zu. Sie bereut aber nichts, „alleine schon, weil ich hier 

meine Verlobte kennengelernt habe. Ich bin ein Herzensmensch.» (укр. Звичайно, іноді 

повертаєшся назад подумки і запитуєш себе, а що, якщо?»  визнає Гернерт. Але вона 

ні про що не шкодує, «тільки тому, що я зустріла тут свою наречену. Я душевна 

людина.) (Berliner Zeitung, 13.12.2019). Автор статті описує імпульсивний характер 

відомої німецької волейболістки і рішення, що вплинули на її спортивну кар’єру. ІКСК 

Herzensmensch ‘душевна людина’ (нім. Herz ‘серце’, Mensch ‘людина’) вказує на 

розвинену емоційну систему і ухвалення людиною імпульсивних рішень.  

Якщо серце – це центр емоцій, то голова виступає символом розумової діяльності. 

Так, наприклад, ІКСК Kopfmensch ‘людина розуму’ вжито у такому мас-медійному 

контексті: «Doch für den Kopfmenschen Petkovic hat die Kolumne zusätzlich einen 

therapeutischen Nutzen. "Das Schreiben hilft mir, meine Gedanken zu strukturieren", erklärt 

sie» (укр. Але для такої раціональної людини як Петкович колонка також має 

терапевтичну користь. «Письмо допомагає мені структурувати думки»,  пояснює 

вона) (Berliner Zeitung, 30.05.2018). ІКСК Kopfmensch ‘людина розуму’ (нім. Kopf 

‘голова’, Mensch ‘людина’) вказує на перевагу раціонального мислення людини, 
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актуалізація цього значення відбувається за допомогою використання соматизма 

«голова» як детермінатива.  

Серед досліджених ІКСК на базі метонімії також зафіксовані бахуврихі, які можна 

поділити на такі тематичні групи:  

 

Рисунок 5: Кількісна характеристика досліджених бахуврихів за належністю до 

виокремлених тематичних груп 

Найбільшою за кількістю досліджених ІКСК є тематична група позначень людини 

(64 %). На другому місці за кількісним наповненням перебувають ІКСК на позначення 

тварини (загалом 25%). Ця тематична група поділяється на такі підгрупи: 1. 

Позначення риб (7%), 2. Найменування птахів (8%), 3. Позначення чотирилапих і 

інших тварин (10%). У межах таких ІКСК соматичний компонент часто позначає 

характерний вигляд, за допомогою якого виділяється та чи інша порода або вид тварин, 

наприклад, у газеті Berliner Zeitung зафіксовано ІКСК на позначення тварини, а саме 

мавпи: «Bei der Spezies der Schwarzen Stumpfnase wurden mehrere Gene identifiziert, die 

es dem Tier erlauben, in größeren Höhenlagen als alle anderen nichtmenschlichen Primaten 

zu leben.» (укр. У приматів виду рінопітек юньнаньський було виявлено кілька генів, 
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відсотковому співвідношенні:  
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які дозволяють тварині жити на більшій висоті, ніж будь-який інший мавповидний 

примат.) (Berliner Zeitung, 24.08.2016). Автор статті повідомляє, що вид приматів, який 

опинився на межі зникнення, живе у південній частину Китаю на висоті до 4500 метрів 

над рівнем моря. ІКСК Stumpfnase ‘примата’ (нім. stumpf ‘тупий’, Nase ‘ніс’) вказує на 

характерні для цього виду ознаки за зовнішнім виглядом, а саме затуплений чорний 

ніс, від якого й походить назва.   

До тематичної групи ІКСК на позначення рослин належать 11% досліджених 

одиниць, наприклад: «In den Gewächshäusern kann man sich fast immer wie im Frühling 

fühlen. Zurzeit sind zum Beispiel im Mittelmeerhaus blühende Natternköpfe, Drachenwurz 

und Riesenfenchel zu bewundern.» (укр. У теплицях можна майже завжди відчути себе як 

навесні. Зараз, наприклад, у середземноморському будинку можна помилуватися 

квітучими синяками, білокрильником і ферулою звичайною.) (Berliner Zeitung, 

03.04.2018). Позначення видів рослин за допомогою ІКСК вказує на їхню відносну 

частотність та важливість для опису рослинного світу. ІКСК допомагають відразу 

розтлумачити цілющі якості цих рослин або їх зовнішній вигляд, вони роблять 

прозорішою мотивацію таких композитів та успішно конкурують із латиномовними 

назвами, бо є зрозумілішими для реципієнтів. 

До цієї групи належать також ІКСК на позначення виду грибів, наприклад, нім. 

Spitzkegelige Kahlkopf: «Als Magic Mushroom werden sie bezeichnet, die Pilze, die die 

psychedelisch wirkenden Substanzen Psilocybin und Psilocin enthalten. ... In unseren 

Breitengraden ist es vornehmlich der Spitzkegelige Kahlkopf, der für LSD-artige 

Rauschzustände sorgen soll » (укр. Їх називають чарівними грибами, гриби, що містять 

психоделічні речовини псилоцибін і псилоцин. ... У наших широтах головним чином 

гриб псилоциба напівланцетовидна спричиняє ЛСД-подібне сп’яніння.) (Berliner 

Zeitung, 22.09.2018). ІКСК Kahlkopf ‘лиса голова, лисий’ (нім. Kahl ‘лиса’, Kopf 

‘голова’) використовується як на позначення виду грибів, так і на позначення людини в 

цілому. Наведений ІКСК дозволяє ясно уявити, як виглядають згадані гриби, та 

описати типові для всього виду зовнішні ознаки. 
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ІКСК, що функціонують на позначення людини, можуть акцентувати увагу на 

різних критеріях опису її зовнішності, характеру, здібностей тощо. ІКСК, утворені на 

підставі метонімічних переносів, можна розподілити на такі тематичні групи: 

 

Рисунок 6: Кількісна характеристика ІКСК на позначення людини за тематичними 

групами 

До першої тематичної групи ІКСК на позначення інтелектуальної діяльності 

людини належать 34% досліджених лексем. Основним соматичним компонентом, який 

позначає інтелектуальну діяльність людини, є «голова», наприклад, ІКСК, що 

ґрунтується на метонімічному переносі з частини тіла людини на позначення 

інтелектуальної діяльності людини вжито у газеті Berliner Zeitung: «Unter den 

Demonstranten in Chemnitz habe es „ein paar aggressive Hohlköpfe gegeben“, sagte 

Gauland. „Es handelte sich um eine Minderheit.“ Die „Ausländer-Raus-Schreier“ und die 

„Hitler-Gruß-Zeiger“ seien doch die größte Hoffnung für die Bundesregierung.» (укр. 

Гауланд заявив, що серед демонстрантів у Хемніці було «кілька агресивних дурнів». 

«Це була меншість». Ті, що кричать «Іноземців геть»,салютують Гітлеру і які досі, тим 

не менш, є найбільшою надією для федерального уряду.) (Berliner Zeitung, 12.9.2018). 

ІКСК Hohlköpfe ‘дурень’ (нім. Hohl ‘пуста’, Kopf ‘голова’) вказує на інтелектуальну 
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характеристику людини, зокрема перший компонент «пустий» підкреслює відсутність 

у неї знань, вказує на невисокі розумові здібності.  

Тематична група ІКСК на позначення зовнішнього вигляду людини містить 

33% досліджених одиниць, наприклад, у газеті Berliner Zeitung можна знайти 

наступний контекст: «„Matteo hat das sehr gut gemacht. Er hat Bälle gefordert, sie immer 

wieder nach vorne geschleppt und präzise, einfache Pässe gespielt. Er tut unserem Spiel 

gut“, lobte Labbadia den Lockenkopf.» (укр. Маттео впорався дуже добре. Він 

перехоплював м’яча, знову штовхав його вперед і виконував точні, прості передачі. Це 

добре для нашої гри,  сказала Лаббадія, похваливши «кучеряшку».) (Berliner Zeitung, 

02.11.2020). Образ футболіста створюється за допомогою ІКСК, який вказує на 

характерну ознаку його зовнішності, зокрема – кучері. Відбувається метонімічний 

перенос із позначення частини тіла на позначення людини в цілому за її характерною 

ознакою, яка привертає увагу.  

До тематичної групи ІКСК на позначення характеру людини належать 

18% досліджених лексем, наприклад, ІКСК Sturkopf ‘упертюх’ використано у газеті 

Berliner Zeitung в такому контексті: «Das schwierige Verhältnis zu Thomas Tuchel hat der 

Geschäftsführer des fiebrigen Revierklubs beharrlich mit viel Wohlwollen beschrieben, als 

die Fronten intern längst verhärtet waren. Den im Dezember entlassenen Sturkopf Peter 

Bosz bezeichnet er bis heute als "großartigen Menschen".» (укр. Управлінський директор 

амбітного районного клубу все одно описував важкі стосунки з Томасом Тухелем з 

великою доброзичливістю, навіть коли на внутрішньому фронті вже давно точили 

гострі бої. Він досі описує упертюха Пітера Боша, якого звільнили у грудні, як «велику 

людину».) (Berliner Zeitung, 19.01.2018). Мотиваційна основа ІКСК Sturkopf ‘упертюх’ 

(нім. stur ‘вперта’, Kopf ‘голова’) вказує на метонімічний перенос із частини тіла на 

людину загалом, де за допомогою соматичного компонента «голова» підкреслюється, 

що людина вперта у своїй інтелектуальній діяльності, поглядах і думках.  

Тематична група ІКСК на позначення посади людини складає 15% досліджених 

лексем, наприклад, у німецькій газеті Berliner Zeitung можна побачити такий приклад: 
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«Die SPD-Köpfe sind also in Berlin nicht unbeliebt, doch Heilsbringer für die dümpelnden 

Werte sind sie dann eben doch nicht.» (укр. Лідерам партії СДПН у Берліні не бракує 

популярності, але вони не є рятівниками для цінностей, які не мають стабільності.) 

(Berliner Zeitung, 31.08.2019). Соматизм «голова» в межах ІКСК SPD-Köpfe реалізує 

значення «керівник, лідер той, хто йде попереду», що у свою чергу вказує на лідерів 

згаданої політичної сили та їхню визначальну роль.  

ІКСК на позначення людини можуть мати позитивну, негативну і амбівалентну 

конотацію.  

 

Рисунок 7: Кількісна характеристика конотації ІКСК на базі метонімії у 

відсотковому співвідношенні  

Найбільшу за кількістю групу, як видно з таблиці, становлять ІКСК з негативною 

конотацією (46%), саме такі досліджені лексичні одиниці використовуються задля 

зниження іміджу суб’єкта, приниження і висміювання опонента, оскільки негативні 

емоції несуть у собі більший емоційний заряд, ніж позитивні, що викликано зазвичай 

високою потребою підсилення власної думки у німецьких мас-медійних текстах.  

До ІКСК з негативною конотацією, які утворилися на базі метонімії належить 

лексема Lippenbekenntnis, наприклад: «Der Vorrang von Schulen und 

Bildungseinrichtungen in der Pandemie? Alles nur Lippenbekenntnisse, sagt 

Pädagogikprofessor Klaus Zierer und fordert: Zur Not gehören die Kinder jetzt vor die 
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Glotze.» (укр. Пріоритетність шкіл та навчальних закладів в умовах пандемії? «Все 

лише порожні обіцянки,  каже професор з педагогіки Клаус Цірер і вимагає: – У 

крайньому разі дітям тепер місце перед телеком.) (Spiegel, 10.01.2021). Автор цієї 

статті зазначає: через пандемію COVID-19 більшість шкіл Німеччини перейшли на 

домашнє навчання і проведення занять в інтернеті. Так, під час уроку учень може 

просто від’єднатися або заховатися у «чорний екран», що, своєю чергою, значно 

ускладнює процес викладання і навчання. Автор цитує професора Клауса Цірера, який 

використовує лексему Lippenbekenntnisse ‘пусті обіцянки’ (нім. Lippen ‘губи’ і 

Bekenntnisse ‘визнання, сповідь’), утворену на базі метонімії, тобто переносу з 

найменування соматизму нім. Lippen ‘губи’ на позначення дії, виконуваної за 

допомогою цієї частини тіла: завдяки суміжному зв’язку в цьому контексті реалізовано 

значення «говоріння». За допомогою цього ІКСК мовцю вдається передати іронічне, 

скептичне ставлення до предмету розмови, а саме вказати на порожні обіцянки, які 

лунають у розмовах, але не втілюються на практиці. 

 

Рисунок 8: Кількісна характеристика конотації ІКСК на позначення людини  

До групи ІКСК на позначення людини, які є негативно конотованими, належать: 

ІКСК на позначення інтелектуальної діяльності людини  78 лексичних одиниць, ІКСК 

на позначення зовнішнього вигляду людини  49 ІКСК, на позначення посади – 

25 лексем, на ІКСК на позначення характеру людини  19 лексем. 
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Найбільшу кількість ІКСК з позитивною конотацією зафіксовано у групі 

найменувань зовнішнього вигляду людини, а саме  51 лексичну одиницю. До групи 

найменувань інтелектуальної діяльності людини, які мають позитивну конотацію, 

належать 32 ІКСК. Позитивно конотованими є також 24 ІКСК, які функціонують на 

позначення характеру людини, та 16 ІКСК на позначення її посади.  

 

2.3.2.3 Семантична мотивація ІКСК на базі метафтонімії  

Щоб надати текстам більшої образності і емоційного забарвлення, автори статей у 

німецькомовних мас-медіа звертаються до використання лексичних одиниць, які 

поєднують метафоричне і метонімічне підґрунтя, тобто утворені на базі метафтонімії, 

до яких належать 229 ІКСК Оскільки досліджені лексеми належать до кумулятивних 

метафтонімій, у межах таких ІКСК один з видів переносу (метафоричний чи 

метонімічий) буде базовим (основним), тому у досліджені виділено метафтонімічні 

ІКСК з базовим метафоричним і метонімічним переносами.  

Відповідно до домінантного метонімічного переносу у межах метафтонімічних 

ІКСК лексеми позначають: суб’єкт (78% лексем), об’єкт (15%) і абстрактне поняття 

(7%).  

 
Рисунок 9: Характеристика ІКСК на базі метафтонімії, утворених за допомогою 

метафоричного переносу, у відсотковому співвідношенні 
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Метафтонімічні ІКСК, у яких основним є метафоричний перенос, поділяються на 

такі види: за подібністю форми (19% лексем), наприклад, лексема нім. Spinnenbein 

(нім. Spinne ‘павук’, Bein ‘нога’) може позначати ніжку павука, що належатиме до 

групи непереосмислених ІКСК, або ж позначати людину з дуже тонкими довгими 

ногами (метафоричний перенос із найменування ніжки павука на позначення 

зовнішності людини, її ніг за подібністю форми). Метонімія задає перенос із 

найменування частини на найменування цілого, тобто з найменування частини тіла 

(ноги) на позначення людини у цілому. 

До ІКСК на базі метафтонімії, які ґрунтуються на метафоричному переносі за 

подібністю кольору належать 9% лексем, наприклад, нім. Silberhaar (нім. Silber 

‘срібло’, Haar ‘волосся’) позначає людину із сивим волоссям і фіксує метафоричний 

перенос із найменування срібла на найменування зовнішнього вигляду людини за 

кольором волосся.  

Метафтонімічні ІКСК з базовим метонімічним переносом за подібністю 

властивостей становлять 22% досліджених метафтонімічних лексем. З метою 

підсилення власних тверджень і досягнення більшого прагматичного ефекту, автор 

статті може декілька разів вживати ІКСК, утворені за допомогою метафтонімічного 

переносу, тобто поєднанням метонімії і метафори у одному контексті, наприклад: 

«Leider war der Vertreter der SED ein Ersatz-Betonkopf, und die sind bekanntlich noch 

schlechter als die echten Betonköpfe.» (укр. На жаль, представник СЄПН (Соціалістична 

єдина партія Німеччини) був замісником-тугодумом, і, як відомо, вони навіть гірші за 

справжніх тугодумів.) (Berliner Zeitung, 17.08.2019). За допомогою метонімічного 

переносу з частини тіла людини (голова) на людину в цілому позначаються розумові 

здібності людини – а саме невисокий інтелектуальний рівень – і характеризується 

людина в цілому. Метафоричний перенос (за подібністю властивостей) з найменування 

будівельного матеріалу «бетон» на найменування людини вказує на негнучкість її 

поглядів і думок – реалізується значення «міцний, як бетон».  
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Німецькомовні мас-медійні тексти з використанням ІКСК, де зафіксовані випадки 

метафтонімії, вирізняються високим рівнем образності і креативності. Наприклад, у 

німецькій газеті Spiegel міститься такий контекстуальний приклад: «Es sei, meint Bernd 

H., selbst Vater, "schlecht vorstellbar", dass sich der Angeklagte "mit seinen Hirngespinsten, 

seiner Verbohrtheit und seiner rassistischen, fremdenfeindlichen, zutiefst 

menschenverachtenden Haltung" so entwickeln konnte, ohne dass seine Umwelt dies 

wahrnahm.» (укр. На думку Бернда Х., який сам є батьком, «важко уявити», що 

обвинувачений «з його нездійсненими фантазіями, його впертістю та його 

расистським, ксенофобським, глибоко нелюдським ставленням» міг би розвиватися 

таким чином, без усвідомлення цього з боку його оточення.) (Spiegel, 09.09.2020). Так, 

у ІКСК нім. Hirngespinsten ‘химера; нездійсненна фантазія; вигадка’ (нім. Hirn ‘мозок’, 

Gespinsten ‘павутина’) соматичний компонент «мозок» вказує на розумову діяльність 

людини, набір цінностей і поглядів, тобто інтелектуальну діяльність людини, 

здійснювану за допомогою частини тіла  мозку, що вказує на присутність метонімії. 

За допомогою метафори переносу з позначення певного об’єкта / привида відбувається 

перенос на абстрактне явище – думки, погляди, другий компонент ІКСК нім. 

Gespinsten вказує на «заплутаність», тобто неправдоподібність цих поглядів і роздумів.  

ІКСК, утворені на базі метафтонімічного переносу, можуть ґрунтуватися на 

метафоричному переносі за подібністю дії (29%), наприклад, у німецькій газеті Focus 

вжито лексему нім. Körpersprache: «Damit ist diese Figur das totale Gegenteil von der 

maskenhaften Melania Trump (47), die sich offenbar äußerst unwohl fühlt in ihrer Rolle als 

First Lady, wenn man nach ihrer Körpersprache urteilt, die Anzeichen einer gewissen 

Widerwilligkeit offenbart.» (укр. Ця фігура є повною протилежністю маскоподібній 

Меланії Трамп (47), яка, мабуть, почувається надзвичайно некомфортно в ролі першої 

леді; мова її тіла свідчить про ознаки певного небажання.) (Focus, 25.08.2017). У 

вищезазначеному ІКСК Körpersprache тіло наділяється властивостями, притаманними 

людині як живому суб’єкту, який може здійснювати дію «говорити» (на підставі 

метонімії). Таким чином, тіло людини теж може виражати певні емоції через, 
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наприклад, «мову тіла». У такому прикладі присутні ознаки метафоричного сприйняття 

мови тіла як «говоріння», вміння «висловлювати щось». 

 

2.4. Верифікація результатів дослідження семантики ІКСК у німецькій мові 

на підставі соціолінгвістичного експерименту 

З метою верифікації отриманих даних було здійснено соціолінгвістичне 

опитування серед носіїв німецької мови (шляхом вільного і цілеспрямованого 

асоціативного експерименту, зокрема анкетування), за допомогою якого було 

досягнуто низку таких цілей:  

- визначити ставлення носіїв мови до запропонованих ІКСК; 

- встановити асоціації, викликані дослідженими ІКСК з метафоричним та 

метонімічним (метафтонімічним) підґрунтям; 

- визначити частоту використання ІКСК у повсякденному житті носіями німецької 

мови; 

- визначити семантичну мотивацію досліджених ІКСК. 

У ролі респондентів у межах соціолінгвістичного опитування було залучено носіїв 

німецької мови, вікові характеристики яких становлять: 46%  до 35 років, 42% – віком 

між 36 і 50 років, 12% респондентів  віком від 51 року. Віковий діапазон усіх 

респондентів – від 21 до 70 років. Оскільки у 2018 році було юридично визнано 

невизначену стать, респонденти могли вибрати такі варіанти: жіноча, чоловіча і 

невизначена стать. 54% респондентів вказали жіночу стать, 46% – чоловічу. Два 

респонденти вказали, що народилися і проживають у Швейцарії, один респондент 

зазначив місцем проживання Австрію, а решта – Німеччину. Щодо професії, галузі 

діяльності, то 30% респондентів є студентами, 24% – викладачі або наукові 

співробітники, 6% – пенсіонери, 10% – медичні працівники, 12% – державні службовці, 

18% – працівники у сфері послуг. Всі 50 респондентів отримали анкету з 10 питаннями, 

на які мали дати відповіді.  
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У першому питанні респондентам надавався такий контекст із газети Berliner 

Zeitung: «Die völkerverständigende Absicht ist lobenswert, keine Frage, allerdings erinnert 

uns ihr Entwurf eher an einen Kugelwürfel oder, schlimmer noch, an ein vieläugiges 

Monster: Vor allem das Stirnauge, aber auch die breite Schlägernase und der weit 

aufgerissene Brüllschlund haben uns Angst gemacht.» (укр. Беззаперечно, намір досягти 

порозуміння між народами заслуговує на похвалу, однак цей проєкт більш схожий на 

гральні кості або, іще гірше, на багатоокого монстра: передусім нас налякало око на 

чолі, а також широкий ніс бійця і широко відкритий писок.) (Berliner Zeitung, 

14.10.2017). На питання: «З якою метою використовуються вказані ІКСК?» 

респонденти могли вибрати одну з вказаних відповідей: 1. З метою образності (за 

допомогою метафоричного, метонімічного чи метафтонімічного перенесення); 2. 

Креативності (інновативністю мислення, на основі потреби нового слововживання); 3. 

Компактності (див. Додаток Б.2.4.), або зазначити інший варіант. Результати 

відображені у нижченаведеній діаграмі: 

 

Рисунок 10: Мета використання ІКСК Stirnauge ‘око на чолі’, Schlägernase ‘ніс 

бійця’, Brüllschlund ‘писок’ у відсотковому співвідношенні  

44 респонденти (88%) вказали, що зазначені ІКСК нім. Stirnauge ‘око на чолі’, 

Schlägernase ‘ніс бійця’, Brüllschlund ‘писок’ використовуються з метою надання 

образності повідомленню, і тільки по три респонденти вважають, що вони були 
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використані з метою надання компактності і креативності наведеному контексту. Це 

вказує на багатство асоціативних зв'язків, які вибудовуються за допомогою метафори, 

метонімії і метафтонімії під час залучення ІКСК до медійних повідомлень.  

У другому питанні соціолінгвістичного опитування респонденти визначали, як 

вони розуміють вищенаведені ІКСК. Деякі респонденти знаходили синоніми, інші – 

описували значення ІКСК.  

У межах визначення значення (семантичної мотивації) ІКСК нім. Stirnauge ‘око на 

чолі’ респондентів за їхньою реакцією можна поділити на такі групи: 1) асоціюють 

такий ІКСК з міфічною істотою або здібностями (спотворене око як у Циклопа; 

Циклоп; Третє око) – 40%; 2) позначають зовнішній вигляд людини (насуплене чоло; 

високі очі, що майже досягають чола; маленькі, круглі, карі очі) – 52%; 3) вказують на 

характер людини (Людина з багатьма цілями) – 6%. Чотири респонденти не змогли 

надати пояснення цього ІКСК, зазнаючи у відповіді «не знаю». 

Значення наступних двох ІКСК успішно визначили всі 50 респондентів. Так, 

відповіді респондентів щодо ІКСК Schlägernase ‘ніс бійця’ можна поділити на такі 

групи: 1) 60% респондентів вказують на форму і розмір носа (кривий і товстий ніс; 

плоский ніс; широкий ніс; вдавлений ніс; розбитий ніс). У ІКСК нім. Schlägernase ‘ніс 

бійця’ поняття «боєць» і «ніс» пов'язані між собою, оскільки застосування сили під час 

бою часто має стосунок до  цієї частини тіла; 2) 30% респондентів вважають, що 

мається на увазі характеристика людини в цілому (опис неприємної людини; занадто 

жорстка людина; провокаційна і жорстока людина; неконтрольована людина, яка діє, 

не думаючи); 3) 10% респондентів зазначили як семантичну мотивацію професію 

боксера (боксер; обличчя боксера (непривабливе); товстий (можливо, вже кілька разів 

зламаний) ніс (бокс)).  

Значення ІКСК Brüllschlund ‘писок’ респонденти визначали таким чином: 1) опис 

форми і розмір рота (великий рот; дуже великий рот; широкий рот; відкритий рот; 

широко відкритий рот)  70%; 2) позначення характеристики людини (голосна людина; 

провокаційна і жорстока людина; неконтрольована людина з необдуманими діями; 
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людина, яка багато говорить і мало робить; хвалько) – 30% респондентів. Також один 

респондент замінив би у наведеному контексті ІКСК Brüllschlund ‘писок’ на нім. 

Großmaul ‘хвалько; великий писок’.  

У третьому питанні носіїв німецької мови попросили вказати, чи значення ІКСК 

нім. Stirnauge ‘око на чолі’, Schlägernase ‘ніс бійця’, Brüllschlund ‘писок’ є зрозумілими 

для них. Результати наведено у діаграмі, поданій нижче:  

 

Рисунок 11: Чи є значення досліджених ІКСК зрозумілим?  

Для 24 респондентів (48%) значення зазначених ІКСК є зрозумілими, 21 

респонденту (42%), на відміну від інших, не вдалося визначити значення ІКСК, і 5 

респондентів (10%) частково можуть розкодувати значення запропонованих ІКСК. Це 

зумовлено формуванням семантики ІКСК на підставі метафоричних і метонімічних 

переносів, у результаті яких ІКСК набуває нового значення. 

У четвертому питанні респондентам було надано такий контекст з газети Spiegel: 

«Der Vorrang von Schulen und Bildungseinrichtungen in der Pandemie? Alles nur 

Lippenbekenntnisse, sagt Pädagogikprofessor Klaus Zierer und fordert: Zur Not gehören die 

Kinder jetzt vor die Glotze.» (укр. Пріоритетність шкіл та навчальних закладів в умовах 

пандемії? «Все лише пусті обіцянки,  каже професор з педагогіки Клаус Цірер і 

пропонує: – У крайньому разі дітям тепер місце перед телеком».) (Spiegel, 10.01.2021). 

Зазначений ІКСК Lippenbekenntnisse ‘пусті обіцянки’ респонденти переформулювали 
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так: 1. Порожня обіцянка (зобов'язання, яке виражається лише словами, а не справами), 

2. Лицемірство, брехня, 3. Самовиправдання. 

У п’ятому питанні респонденти отримали такий контекст: «Nach einer guten 

Annahme ist Tischer, 36, ein Weltklasse-Zuspieler. In der Nationalmannschaft hatte er über 

sieben Jahre hinweg eine Ära geprägt. Keiner weiß das besser als Berlins Trainer Stelian 

Moculescu, der Tischer einst entdeckte, förderte, in die weite Volleyballwelt hinaus nach 

Russland, Polen, Griechenland und Frankreich schickte, und ihn 2014 an den Bodensee 

zurückholte. "Er hat einen Zuspielerkopf und denkt sehr clever", hat er über Tischer gesagt.» 

(укр. Хорошим припущенням є те, що 36-річний Тішер є гравцем світового класу. 

Протягом семи років у національній збірній він формував епоху. Ніхто не знає цього 

краще, ніж берлінський Стіліан Мокулеску, який колись знайшов і просунув Тішера, 

відправивши його у широкий волейбольний світ до Росії, Польщі, Греції та Франції і 

повернув на Боденське озеро в 2014 році. «Він командний гравець і дуже розумно 

мислить»,  сказав він про Тішера.) (Berliner Zeitung, 02.05.2018). Респондентів 

попросили перефразувати ІКСК Zuspielerkopf. У результаті цього було отримано такі 

відповіді: 1) 80% респондентів на передній план виносять «команду» (командний 

гравець; гравець команди, який завжди думає про передачу м'яча; хороший гравець; 

захисник-розігрувач; лідер команди; талановитий гравець); 2) 20% респондентів 

роблять акцент на мисленнєвій роботі гравця (людина, що думає і виступає як гравець; 

стратегічний керівник; мисляча людина, яка виконує стратегічну роботу (мисленнєва 

діяльність); людина, яка дуже добре знає свої позиції у волейболі).  

У шостому питанні респонденти вказали таку тематику текстів, у яких, на їхню 

думку, присутні ІКСК: 1. Політика; 2. Служба безпеки (поліція, армія); 3. Пожежна 

служба; 4. Харчування; 5. Здоров’я (пандемія COVID-19); 6. Культура (література; 

кінематографія). Додатково 10 респондентів вказали, що ІКСК використовуються 

зазвичай у розмовній німецькій мові, проте це заперечили три респонденти, 

зазначивши, що не використовують ІКСК у розмовній мові.  
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Два респонденти окремо зазначили, що ІКСК використовують зазвичай під час 

опису людини і як лайливі слова, на що також вказують результати дослідження 

емпіричного матеріалу в цій роботі.  

Відповідь на сьоме питання «Який соматичний компонент є найбільш поширеним 

у межах ІКСК?» можна відобразити такою діаграмою:  

 

Рисунок 12: Кількісна характеристика соматичних компонентів у межах ІКСК 

Найбільш поширеним соматичним компонентом для 45 респондентів є нім. Kopf 

‘голова’, за ним іде нім. Auge ‘око’ (19 респондентів) і нім. Hand ‘рука’ 

(10 респондентів). У цьому питанні можливою була одна чи декілька відповідей.  

Результати відповіді на восьме питання «Де, на Вашу думку, найчастіше 

знаходиться соматичний компонент у межах ІКСК?» відтворені у такій діаграмі:  
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Рисунок 13: Відсоткове співвідношення місцезнаходження соматичного 

компонента у межах ІКСК 

56% респондентів вважають, що соматичний компонент зазвичай розташований у 

мотиваційній основі ІКСК, 32% респондентів вказали, що важко визначити, де 

зазвичай знаходиться соматичний компонент. І тільки 12% респондентів вважають, що 

соматичний компонент знаходиться на початку ІКСК.  

У дев’ятому питанні «Чи використовуєте Ви переосмислені ІКСК у розмовній 

мові? Якщо так, наведіть, будь ласка, 2-3 приклади» респонденти зазначити такі 

відповіді: 1. Для опису людини (нім. Gierschlund ‘жадібна людина’, Langfinger 

‘кишеньковий злодій’, Hamsterbacke ‘людина зі щоками, як у хом’яка’), 2. Позначення 

дії (нім. Herzensbrecher ‘серцеїд’, Kopfnuss ‘клацання; запотиличник’, Engelszungen 

‘красномовно переконувати’), 3. Позначення продуктів життєдіяльності людини, що 

виділяються під час роботи окремих органів (нім. Krokodilstränen ‘крокодилячі 

сльози’). Чотири респонденти вказали, що не використовують переосмислені ІКСК у 

розмовній німецькій мові.  

У десятому питанні «Чи використовуєте Ви переосмислені ІКСК у письмовій 

мові? Якщо так, наведіть, будь ласка, 2-3 приклади» респонденти вказали такі 

відповіді: 76% респондентів зазначили, що не використовують переосмислені ІКСК у 

письмовій німецькій мові; 24% респондентів вказали, що використовують ІКСК: 1. Для 

опису людини (нім. Spürnase ‘людина з хорошим нюхом’, Schwachkopf ‘дурень’), 
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2. Позначення абстрактного поняття (нім. Augenweide ‘чудо; прекрасне видовище; 

насолода для очей’).  

За допомогою соціолінгвістичного експерименту встановлено ставлення носіїв 

мови до запропонованих ІКСК; визначено асоціації, які викликані дослідженими ІКСК 

з метафоричним та метонімічним (метафтонімічним) підґрунтям; підраховано частоту 

використання ІКСК у повсякденному житті носіями німецької мови; а також визначено 

семантичну мотивацію досліджених ІКСК.  
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Висновки до другого розділу 

ІКСК, зафіксовані у текстовій вибірці, містять у своїй структурі від двох до п’яти 

компонентів, на відміну від ІКСК, дібраних зі словникових джерел, де виявлено лише 

лексеми, що містять у своєму складі від двох до чотирьох компонентів. Найбільша 

кількість ІКСК зафіксована серед двокомпонентних композитів, а саме 90% лексем, 

дібраних зі словників і 85% ІКСК, зафіксованих у мас-медійних текстах, є 

двокомпонентними композитами, що вказує на компактність ІКСК.  

Виявлено такі тематичні групи соматизмів, які входять до складу досліджених 

ІКСК: 1. Позначення частин тіла, локалізованих у його верхній частині (64% лексем у 

словниковій вибірці і 38% лексичних одиниць у текстовій вибірці). Ця тематична група 

представлена найбільшою кількістю досліджених лексем, оскільки ІКСК активно 

використовуються на позначення інтелектуальної діяльності людини, для опису її 

зовнішнього вигляду, вживаються з метою емоційного підсилення власної думки; 

2. Позначення тулубу (4% ІКСК зі словників і 6% з мас-медійних текстів); 

3. Позначення кінцівок, зокрема 3.1. Позначення руки (5% лексем у словниковій 

вибірці і 12% у текстовій вибірці), 3.2. Позначення ноги (10% лексем, дібраних зі 

словників, 17% лексем з текстової вибірки); 4. Позначення тіла загалом (5% лексем у 

словниковій і 13% у текстовій вибірках); 5. Позначення внутрішніх органів (11% у 

словниковій і 12% у текстовій вибірках); 6. Позначення продуктів життєдіяльності, що 

виділяються під час роботи окремих органів (1% лексем, дібраних зі словників і 

2% лексем, дібраних із мас-медійних текстів).  

Встановлено, що ІКСК використовуються на позначення: 1. Суб’єкта (1051 ІКСК); 

2. Інтелектуальної діяльності (688 лексем); 3. Фізичних рухів (289 ІКСК); 4. Окремих 

частин тіла (379 лексем); 5. Артефактів, створених людиною (584 лексеми); 

6. Географічних об’єктів (192 лексем); 7. Психофізіологічного стану (183 ІКСК). 

Досліджені ІКСК класифіковано за відповідними тематичними групами.  

Серед досліджених непереосмислених ІКСК (2089 лексем) визначено такі 

семантичні типи: Локативний СТ (37%); Бенефактивний СТ (21%); Атрибутивний СТ 
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(14%); Партитивний СТ (12%); Акціональний СТ (10%); Орнативний СТ (5%); 

Каузативний СТ (1%).  

Встановлено ІКСК, значення яких сформувалося на підставі метафоричного 

переносу за подібністю: дії; форми; властивостей; кольору; а також локалізації.  

Визначено ІКСК, утворені на базі метонімії на позначення: людини, тварини (риб, 

птахів, чотирилапих та інших тварин), а також рослин.  

Досліджені ІКСК, які ґрунтуються на метонімічному переносі і використовуються 

на позначення людини, поділяються на такі тематичні підгрупи: ІКСК, що вживаються 

для найменування посади; інтелектуальної діяльності; характеру людини; а також для 

позначення зовнішнього вигляду людини.  

Виділено такі види конотації ІКСК, утворених на базі метонімії: позитивна 

(33% досліджених лексем), негативна (46% досліджених лексем) і амбівалентна 

(21% досліджених лексем). Досліджені ІКСК характеризуються переважно негативною 

конотацією, зокрема це стосується позначень інтелектуальної діяльності людини. Такі 

ІКСК часто використовуються у політичному дискурсі з метою зниження іміджу, 

дискредитації політичного опонента. У межах позначень зовнішнього вигляду людини 

переважають ІКСК з позитивною конотацією, які сприяють підвищенню її іміджу.  

Метафтонімічні ІКСК, у яких основним є метонімічний перенос, поділяються на 

такі групи за позначенням: суб’єкта (78% лексем), об’єкта (15%), а також абстрактного 

поняття (7%). Метафтонімічні ІКСК, у яких основним є метафоричний перенос, 

представлений такими видами переносів: за подібністю дії; форми; властивостей; 

кольору; локалізації.  

Результати проведеного соціолінгвістичного опитування (залучено 

50 респондентів) дозволили визначити критерії, які впливають на семантичну 

мотивацію досліджених ІКСК, адже встановлено, що носії німецької мови 

використовують ІКСК з метою надання повідомленню більшої образності (на основі 

метафоричного, метафтонімічного і метонімічного перенесення), креативності 

(інновативності), а також задля більшої компактності висловлення. Саме за допомогою 
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ІКСК мовець чи автор може досягти високого рівня експресивності у мінімально 

компактних повідомленнях. 

Також за допомогою визначення асоціативних зв’язків встановлено ставлення 

респондентів до зазначених ІКСК.  

У межах соціолінгвістичного експерименту було встановлено асоціації, які 

викликані дослідженими ІКСК з метафоричним та метонімічним підґрунтям. Такі 

асоціації стосуються досліджених ІКСК, які втілюють стереотипні уявлення про 

міфічних істот, професію і характер людини.  

Було визначено частоту використання ІКСК у повсякденному житті носіями 

німецької мови, а саме 24% респондентів вказали, що вживають ІКСК у писемному 

мовленні, 92% респондентів – в усному мовленні, що вказує на актуальність і 

динамічність ІКСК у німецькій мові.  

Найбільш поширеними соматичними компонентами в межах досліджених ІКСК є 

нім. Kopf ‘голова’, нім. Auge ‘око’, а також нім. Hand ‘рука’.  

Зміст розділу відображений у публікаціях автора (Лисак & Материнська, 2020; 

Лисак, 2020a).   
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РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ 

СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У ТЕКСТАХ МАС-МЕДІА 

3.1. Класифікація текстів мас-медіа, у яких зафіксовано іменникові 

композити із соматичним компонентом, за тематичними блоками 

Досліджені ІКСК у німецьких текстах мас-медіа (газети Berliner Zeitung, Berliner 

Morgenpost, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung) за період 2016-

2021 рр., а також ІКСК з корпусу текстів Інституту німецької мови (IDS) м. Мангейм 

COSMAS II (DeReKo-2018-II) розподілено за такими тематичними блоками: політика, 

спорт, культура, наука, здоров’я і суспільна взаємодія.  

 

3.1.1. Іменникові композити із соматичним компонентом тематичного блоку 

«Політика» 

Політика є невід’ємною частиною суспільного життя кожної країни, вона визначає 

динамічний процес як внутрішнього, так і зовнішнього розвитку держави, взаємного 

співіснування у мультикультурному соціумі. Політична риторика при цьому великою 

мірою залежить від добору мовних засобів під час комунікації: беззаперечним є її 

маніпулятивний характер, свідоме застосування конкретних стратегій і тактик для 

досягнення поставленої мети. Опис мистецтва управління державою, ведення 

переговорів, характеристика політичних акторів та їхні ролі у житті будь-якої мовної 

спільноти потребують неабиякого рівня креативності і компактності вираження, що 

ефективно здійснюється за допомогою ІКСК. Автори мас-медійних текстів 

звертаються до ІКСК, оскільки їхній семантичний потенціал дозволяє розкрити будь-

яку тему у нетривіальному вимірі, апелювати до емоцій читача, викликати в нього 

відповідну реакцію та зацікавити стилістичними особливостями тексту, 

індивідуалізувати та персоналізувати виклад матеріалу, створивши особливу 

атмосферу. Політична сцена при цьому лише виграє, якщо представлення політичних 

діячів відбувається також за допомогою ІКСК, при чому як для створення їхнього 

позитивного іміджу, так і для цілеспрямованої їх дискредитації. 
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У межах досліджених ІКСК тематичного блоку «Політика» зафіксовано такі 

тематичні підгрупи: внутрішня політика Німеччини, зовнішня політика Німеччини, 

війна, правоохоронна діяльність, економіка. Загальна кількість досліджуваних одиниць 

у мас-медійних текстах з політичної тематики становить 551 ІКСК.  

 

№ Тематичні підгрупи в 

межах тематичного блоку 

«Політика» 

Кількість 

зафіксованих 

лексем 

Відсоткове 

співвідношення 

1. Внутрішня політика 

Німеччини  

142 26% 

2. Зовнішня політика 

Німеччини 

167 30% 

3. Війна  35 6% 

4. Правоохоронна діяльність  125 23% 

5. Економіка  82 15% 

Загалом  551 100% 

Таблиця 10: Кількісна характеристика ІКСК у межах тематичного блоку 

«Політика» за тематичними підгрупами  

 

Найбільшу кількість мікроконтекстів у межах тематичного блоку «Політика», в 

яких зафіксовано ІКСК (167 ІКСК), виявлено у тематичній підгрупі «Зовнішня 

політика Німеччини», що відбиває процеси не тільки глобалізації зовнішньої 

економіки країни, але також надає відомості щодо таких актуальних тем, як війна, 

правоохоронна діяльність, президентські вибори, міграційні процеси, громадянські 

протести, укладання міжнародних договорів тощо. Наявність більшої кількості ІКСК в 

мас-медійних текстах, присвячених саме зовнішній політиці Німеччини, може 

пояснюватися тим, що ця країна є активною у формуванні світової політики, тож 

висвітлення профілю її політичних діячів на світовій арені є важливою темою для 
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німецькомовної лінгвоспільноти. Потреба підвищення рівня персоналізації та 

евалюативності таких повідомлень задовольняється за допомогою використання ІКСК.  

На другому місці за частотою вживання ІКСК (142 мікроконтексти), знаходиться 

тематична підгрупа «Внутрішня політика Німеччини», що вказує на актуальність 

обговорення внутрішньополітичної діяльності, виборчих процесів у країні, алгоритму 

реагування під час пандемії, вирішення міграційних проблем тощо.  

У межах тематичної підгрупи «Правоохоронна діяльність» зафіксовано 125 ІКСК, 

що вказує на активне використання ІКСК для висвітлення напружених подій, 

пов’язаних із застосуванням сили, зокрема протестів, бунтів, насильства у суспільстві. 

Таким чином вони допомагають реалізувати прагнення авторів мас-медійних 

публікацій виразити емоційну напруженість. У межах тематичної підгрупи «Війна» 

виявлено 35 ІКСК. Як вже було зазначено у Розділі 1, підпункті 1.2., негативізм є 

однією з типових рис новинних повідомлень, оскільки саме негативні явища 

викликають найбільшу реакцію читача. Вищезазначене підтверджує цей факт також на 

матеріалі досліджених ІКСК. Досліджені ІКСК, які об’єднано у межах тематичної 

підгрупи «Економіка», нараховують 82 лексеми. Найчастіше їх вжито у контекстах, які 

стосуються певних підрахунків і опису статистичних даних. Отже, ІКСК 

використовуються не тільки з метою надання текстам образності (насамперед у галузі 

гуманітарних наук), але також для передачі кількісних показників.  

Досліджені ІКСК також вживаються на позначення суб’єкта, об’єкта, дії, стану 

здоров’я, а також емоційного стану.  
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Рисунок 14: Кількісна характеристика найменувань ІКСК у межах тематичного 

блоку «Політика» 

 

До ІКСК на позначення суб’єкта належать 33% досліджених лексичних одиниць, 

серед яких більша частина має негативну конотацію.  Вони використовуються з метою 

знецінення думки і компетентності супротивника, наприклад, колишній президент 

Польщі і лауреат Нобелівської премії Лех Валенса описує своїх опонентів таким 

чином: «Wenn Lech Walesa lospoltert, gibt es oft kein Halten mehr. Politische Gegner 

beschimpft der Friedensnobelpreisträger von 1983 dann wahlweise als Idioten, 

Schlappschwänze oder Eierköpfe.» (укр. Коли Лех Валенса розійдеться, його часто не 

зупинити. Тоді лауреат Нобелівської премії миру 1983 р. ображав політичних 

опонентів, називаючи їх ідіотами, мудаками чи розумниками.) (Berliner Zeitung, 

05.02.2019). Політичного діяча порівнють також із президентом США Дональдом 

Трампом, маючи на увазі непродуманість і безглуздість деяких публічних висловлень 

(Лисак, 2021, с. 158-159).  

Різниця між цими політичними діячами полягає у тому, що Лех Валенса очолив 

повстання «Солідарності» в Гданську в 1980 р., вів переговори про мирний перехід 

влади від комуністичного режиму в 1989 р., отримав Нобелівську премію миру, а зараз 
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є автором промов і висловлень, що роздмухують ворожнечу. Вищезазначені ІКСК 

допомагають виразити презирливість з боку адресанта і слугують задля приниження 

адресата.  

ІКСК на позначення суб’єкта, які мають негативну конотацію, використовуються 

також  у назвах заголовків статей, наприклад, у заголовку статті з німецької газети 

Spiegel вжито ІКСК Dummkopf ‘бовдур, дурень’: «Biden attackiert Trump: "Ein absoluter 

Dummkopf"» (укр. Байден атакує Трампа: «Абсолютний ідіот») (Spiegel, 27.05.2020), 

«Er ist ein Dummkopf, ein absoluter Dummkopf, um es mal so auszudrücken.» (укр. Він 

дурень, абсолютний дурень, так би мовити) (Spiegel, 27.05.2020). Саме так описує 46-

тий президент США Джо Байден свого противника Дональда Трампа під час 

президентської передвиборчої кампанії 2020 року у Сполучених Штатах Америки. Так, 

за допомогою соматичного компоненту описується людина у цілому. Автор виражає 

своє ставлення до політика, а через використання вищого ступеня порівняння 

прикметника реалізується комунікативна стратегія нагнітання.  

Найбільшою тематичною підгрупою в цьому блоці є ІКСК, що використовуються 

для найменування об’єкта (29%), наприклад, «Abgeordnete dürfen ihren Mund-Nase-

Schutz nur abnehmen, wenn sie – im Plenarsaal und in Sitzungsräumen – Platz genommen 

haben oder am Rednerpult stehen.» (укр. Депутатам парламенту дозволяється знімати 

захисні маски, лише якщо вони зайняли місце у пленарному залі та в залах засідань  

або стоять біля трибуни.) (Stern, 23.10.2020). За допомогою ІКСК описано захисну 

маску, яку повинні носити навіть депутати. Автор наголошує на тому, що відомі 

політики Німеччини повинні бути прикладом для громадян і є рівними з іншими. Такі 

ІКСК позначають об’єкти, які є у володінні або розпорядженні політичних діячів, 

держави або громадян країн.  

До досліджених ІКСК на позначення дії у межах тематичного блоку «Політика» 

належать 19% досліджених композитів. Так, у Німеччині конкуренція двох найбільших 

політичних партій також не залишається поза увагою й описується за допомогою ІКСК 

Kopf-an-Kopf-Rennen ‘передвиборна боротьба з невеликою різницею в кількості 
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голосів’: «Bereits vor der Wahl war von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Politiker 

ausgegangen worden.» (укр. Ще до виборів передбачалося, що боротьба обох 

політичних діячів точитиметься з незначною різницею в кількості голосів) (Focus, 

13.09.2020). У вищезазначеній статті описується виборча боротьба з невеликою 

різницею в кількості голосів мера м. Дюссельдорф Томаса Гайзеля, який належить до 

політичної партії СДПН, і його опонента Стевана Келлера з політичної партії ХДС. 

ІКСК для позначення дії вживаються із соматичним компонентом Kopf ‘голова’, за 

допомогою якого позначають душу населення / одного громадянина, наприклад, Pro-

Kopf-Verbrauch ‘споживання чогось на душу населення’, Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung 

‘економічна продуктивність на душу населення’, Pro-Kopf-Verschuldung 

‘заборгованість на душу населення’, Pro-Kopf-Quote ‘показник споживання / 

виробництва в розрахунку на душу населення’, Quasi-Kopfrennen ‘псевдо-перегони, 

при яких учасники йдуть ніздря в ніздрю’.  

До ІКСК на позначення стану здоров’я людини належать 18% досліджених 

одиниць, наприклад, «Die US-Behörden haben den Einsatz von Blutplasma bei der 

Behandlung von Erkrankungen an dem neuartigen Coronavirus erlaubt. Das Plasma könne 

bei der Therapie der Lungenkrankheit Covid-19 "effektiv" sein, teilte die 

Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA mit.» (укр. Влада США дозволила використання 

плазми крові для лікування хвороб, спричинених новим коронавірусом. УПМ 

(Управління продовольства та медикаментів) оголосило, що плазма може бути 

«ефективною» при лікуванні легеневої хвороби COVID-19.) (Zeit, 24.08.2020).  

Під час пошуку ліків проти коронавірусу COVID-19 велика увага приділялася 

політичним діячам різних держав, що значно підвищило частоту використання ІКСК у 

політичних текстах, тому у наведеному мікроконтексті відразу зустрічаються два 

ІКСК. Так, у гонитві за ліками колишній президент США Дональд Трамп описав метод 

лікування плазмою крові як справжній прорив. Хоча слід зазначити, що Дональд Трамп 

надавав перевагу гіперболізованим висловленням.  
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ІКСК на позначення емоційного стану людини становлять лише 1% досліджених 

одиниць, наприклад: «Die Innovation, die ihm und anderen 

Versicherungsmanagern Kopfzerbrechen bereitet, sind virtuelle Fahrzeugschlüssel, also die 

Möglichkeit ein Auto per Smartphone zu öffnen und zu starten.» (укр. Нововведення, яке 

завдає йому та іншим страховим менеджерам головного болю, це віртуальні ключі від 

автомобіля, тобто можливість відкривати та запускати автомобіль за допомогою 

смартфона.) (Berliner Zeitung, 17.04.2018). Німецька торгова марка транспортних 

засобів «Мерседес-Бенц» планує запустити автомобілі, які керуватимуться 

смартфоном, що значно ускладнює процес страхування у разі крадіжки автомобіля, 

адже тоді ключ від автомобіля (смартфон) не можна буде надати страховій компанії. 

Автор підкреслює необхідність допрацювання всіх деталей, перш ніж такі автомобілі 

з’являться на ринку.  

Емоційний стан описується за допомогою ІКСК, в основі якого лежить 

найменування дії. Так, лексема Kopfzerbrechen ‘головоломка; інтенсивне 

розмірковування, щоб знайти рішення, вихід із важкої ситуації’ використовується на 

позначення скрутної ситуації, яка потребує вирішення, а емоційний стан такого 

суб’єкта є заплутаним і важким.  

З-поміж досліджених ІКСК виявлено двокомпонентні, трикомпонентні та 

чотирикомпонентні ІКСК. Найбільша кількість ІКСК належить до двокомпонентних 

(73%), це свідчить про переважну потребу у компактності висловлення, з одного боку, 

й пояснюється переважною кількістю саме двокомпонентних композитів у німецькій 

мові, з іншого боку. До трикомпонентних ІКСК належать 22% досліджених лексичних 

одиниць і до чотирикомпонентних – 5% досліджених ІКСК.   
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Рисунок 15: Характеристика ІКСК в межах тематичного блоку «Політика» за 

кількістю компонентів у їх структурі 

Дослідженні ІКСК характеризуються наявністю таких конотацій: позитивної, 

негативної і амбівалентної.  

 

 

Рисунок 16: Характеристика конотації ІКСК в межах тематичного блоку 

«Політика»  

У межах тематичного блоку «Політика» переважають амбівалентні ІКСК 

(292 лексеми), що вказує на широкий спектр функціювання ІКСК, а також на 

переважну нейтральність повідомлень у статтях на політичну тематику. Виявлено 

217 ІКСК з негативною конотацією, оскільки учасники політичних дискусій 

застосовують метод знецінення, глузування і критики у бік свого опонента. Варто 
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зіставити цей показник з кількістю амбівалентних ІКСК (292 лексичні одиниці); 

очевидно, що кількість емоційно забарвлених контекстів є високою у зіставленні із 

загальним нейтральним характером таких повідомлень, який пояснюється 

необхідністю надавати інформацію збалансовано і дотримуватися правил політичної 

коректності. Утім, саме в політичних текстах журналісти дуже часто порушують ці 

правила і стають на бік одного з опонентів або піддаються сенсаційності описуваного 

контенту. В таких публікаціях ІКСК є необхідним стилістичним елементом, що 

дозволяє створити необхідну атмосферу. 

 

3.1.2. Іменникові композити із соматичним компонентом тематичного блоку 

«Спорт» 

Спортивні ігри відігравали ще за часів Античності важливу роль у житті 

мешканців кожного міста, адже день, у який влаштовувалися змагання, святкувався як 

національний вихідний, коли люди мали можливість не тільки побачити 

найспритніших, найсильніших і найшвидших, а й стати свідками того,  як 

вирішувалося життя окремих учасників змагань.  

Відтоді багато традицій змінилися, і не всі з них збереглися до сьогодення, але 

культура спорту ще досі відіграє неабияку роль у житті суспільства і займає значну 

частку мас-медійних повідомлень кожної країни.  

Емпіричним матеріалом для дослідження семантики ІКСК в межах тематичного 

блоку «Спорт» слугували 556 контекстів з німецькомовних мас-медійних текстів.  

ІКСК в межах тематичного блоку «Спорт» класифіковано за такими видами 

спортивної діяльності: футбол, шахи, теніс, волейбол, фігурне катання, кільцеві 

автоперегони, їзда верхи, гандбол, велоспорт, гольф та інше. 
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№ Вид спорту у межах 

тематичного блоку «Спорт» 

Кількість 

зафіксованих 

лексем 

Відсоткове 

співвідношення 

1. Футбол 197 35% 

2. Шахи 15 3% 

3. Теніс 42 8% 

4. Волейбол 38 7% 

5. Фігурне катання 24 4% 

6. Кільцеві автоперегони 30 5% 

7. Їзда верхи 32 6% 

8. Гандбол 66 12% 

9. Велоспорт 19 3% 

10. Гольф 83 15% 

11. Інше 10 2% 

Загалом 556 100% 

Таблиця 11: Кількісна характеристика ІКСК, зафіксованих у текстах з тематичного 

блоку «Спорт» 

Популярним видом спорту серед читачів німецькомовних мас-медійних текстів є 

футбол (35% лексем), саме у публікаціях, присвячених цьому виду спорту, зафіксовано 

найбільшу кількість ІКСК. У німецькій мові деякі назви видів спорту вже містять 

соматичний компонент, який вказує на частину тіла, за допомогою якої виконують 

певну дію, наприклад, нім. Fußball ‘футбол’ (нім. Fuß ‘нога’, Ball ‘м’яч’), нім. Handball 

‘гандбол’ (нім. Hand ‘рука’, Ball ‘м’яч’).  

ІКСК поширені також у статтях, присвячених таким видам спорту: гольф (15%), 

гандбол (12%), теніс (8%), волейбол (7%), їзда верхи (6%), кільцеві автоперегони (5%), 

фігурне катання (4%), велоспорт (3%), до категорії «Інше» (2%) належать досліджені 
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одиниці, які представлені у таких тематиках, як серфінг, лижний спорт, тріатлон і 

плавання (представлені поодинокими прикладами). 

У досліджених мікроконтекстах фіксуються випадки одночасного вживання 

одразу декількох ІКСК, наприклад: ««Die schlank aufgeschossene Figur, das 

langgestreckte Gesicht, das durch einen Zwickelbart noch beträchtlich schmaler sich 

ausnimmt, das lauernd-blitzende Falkenauge, die kühn geschwungene Nase ....» Joseph 

Henry Blackburne wurde wegen seiner mächtigen Gestalt und der schwarzen Augenklappe 

«Der schwarze Tod» genannt. (укр. «Худа, висока постать із  довгастим обличчям, яке 

виглядає ще тоншим завдяки бороди клинцем, із пильним і блискучим соколиним 

поглядом і сміливо зігнутим носом...» Джозеф Генрі Блекберн був відомий як «Чорна 

смерть» через могутню фігуру та чорну очну пов'язку) (Zeit, 10.01.2019). Автор статті 

деталізовано описує зовнішній вигляд відомого гравця в шахи Джозефа Генрі 

Блекберна, використовуючи прикметники і ІКСК для створення більшої образності. У 

вищенаведеному прикладі два ІКСК (нім. Zwickelbart ‘борода клинцем’, Falkenauge 

‘соколине око’) описують відомого гравця в шахи Джозефа Генрі Блекберна, ІКСК 

Augenklappe ‘очна пов'язка’ доповнює портрет гравця.  

Вищенаведені ІКСК дозволяють провести аналогію між хижим птахом та 

професійним гравцем у шахи, що дає змогу не тільки достовірно передати зовнішній 

вигляд гравця з елементом «присутності» читача, який може чітко візуалізувати 

описувану «картину», але й передати його характер. Персоналізація повідомлення 

завдяки вживанню ІКСК підвищує його емоційність. Читач занурюється у створювану 

атмосферу; спортивний коментар не є статичним і вдало передає напружений момент 

гри у динаміці, апелює до стереотипізованих уявлень читача про полювання сокола й, 

відповідно, розгортає метафоричний образ войовничо налаштованого гравця. 

Стилістика цього фрагменту вибивається із суто фактологічного повідомлення, яке 

зазвичай описує хід спортивної гри; прагматичний ефект досягається через майстерно 

вжиті мовні засоби, зокрема залучені до опису лексичних одиниць – ІКСК. 
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Досліджувані ІКСК у межах тематичного блоку «Спорт» можна класифікувати не 

тільки за функціонуванням у публікаціях з окремого виду спорту; видається можливим 

встановити семантичну подібність за позначуваним об’єктом / суб’єктом гри. ІКСК 

функціонують у текстах спортивної тематики з метою позначення людей та тварин як 

учасників спортивних змагань (гравець, вболівальник, глядач, тренер, спонсор), 

найменування місця і часу гри, процесу гри загалом та здійснюваних дій (фізичної та 

інтелектуальної діяльності учасників гри), матеріальних об’єктів (спортивного 

інвентарю / знарядь гри), емоційного стану учасників гри (гравців та глядачів). 

 
Рисунок 17: Відсоткове співвідношення найменувань ІКСК в межах тематичного 

блоку «Спорт»  

Так, ІКСК у німецькомовних мас-медійних текстах використовуються на 

позначення учасників спортивних ігор, наприклад, гравця; його зовнішнього вигляду 

(зріст, вага тощо); зазначення травми гравця чи його якостей або здібностей. До 

зазначеної підгрупи включено 178 лексем, що становить 48% від загальної кількості 
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досліджених одиниць у межах тематичного блоку «Спорт». Продемонструвати 

семантичний потенціал ІКСК в межах такої підгрупи можна таким прикладом: «Das 

obligatorische „Fußballgott“, das die Fans beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung hinter 

die Spielernamen dranhängen, war bei ihm noch lauter als sonst.» (укр. Обов’язковий 

титул «футбольний бог», який вболівальники ставили після прізвищ гравців, коли 

читали склад команди, був для нього навіть красномовнішим, ніж зазвичай) (Berliner 

Zeitung, 19.10.2019). Забитий гол, який забезпечив перемогу над спортивним клубом 

«Фрайбург», відіграв важливу роль у кар’єрі футболіста ФК «Юніон» Маріуса 

Бюльтера. ІКСК Fußballgott ‘футбольний бог’, яким, за словами автора статті, 

називають футболіста фанати, ґрунтується на метафоричному перенесенні значення з 

найменування бога на позначення людини, гравця з надприродними здібностями у 

футболі, якому немає рівних. У цьому контексті поєднуються міфологічні уявлення 

людини, що сягають своїх витоків ще античних часів, коли спортивні змагання 

влаштовували, вшановуючи давньогрецьких /давньоримських богів, а спортивна 

звитяга прирівнювалася до божественних якостей і піднімала гравця на вищий рівень у 

зіставленні з іншими людьми. Для носіїв німецької мови цей ІКСК є досить 

природним, адже давньогерманська міфологія також залишила значний відбиток на 

лексиконі німецької мови; публікації зі спортивної тематики досі звертаються до 

глибокої образності язичницьких вірувань давніх германців у яскравих алегоріях, які є 

привабливими для читацької аудиторії. 

На другому місці за частотою використання ІКСК, що належать до тематичного 

блоку «Спорт», перебувають найменування дії (19% лексем). Співвідношення двох 

вищезазначених груп можна також описати зв’язком суб’єкт (гравець) + дія, яка 

виконується суб’єктом (гравцем), наприклад, «Im Anschluss wird im Wasser trainiert. 

„Auf geht’s, 20 Minuten Einschwimmen“, ruft der montenegrinische Trainer Petar 

Kovacevic, 42. Es wird gekrault, Brustschwimmen ist nicht angesagt.» (укр. Після цього 

проводяться тренування у воді. «Ходімо, поплаваймо 20 хвилин», – закликає 

чорногорський тренер Петро Ковачевич, 42 роки. Пливемо кролем, плавання стилем 
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«брас» не в моді) (Berliner Zeitung, 24.11.2020). Соматичний компонент ІКСК 

Brustschwimmen ‘плавання стилем «брас»’ позначає частину тіла, за допомогою якої 

виконується фізична дія. Так, під час плавання брасом найбільш задіяна частина тіла – 

груди людини.  

На третьому місці за кількістю зафіксованих випадків вживання знаходяться ІКСК 

на позначення матеріальних об’єктів, тобто спортивного інвентарю та обладнання, 

винагород, що становить 12% досліджуваних лексем. До цієї групи також належать 

найменування частин спорядження як засобу здійснення певної дії, за логічним 

зв’язком: гравець – дія – знаряддя дії: «Es ist eine Ecke, in der Thailands Hauptstadt 

richtig nach Dorf aussieht. Die Geräuschkulisse: Boxhandschuhe, die in die Schlagpolster 

klatschen.» (укр. Це куточок, де столиця Таїланду дійсно виглядає як село. Фоновий 

шум: боксерські рукавички, які б’ють у подушку для відпрацювання ударів.) (Berliner 

Zeitung, 23.03.2020). З метою адаптації тексту для німецькомовних читачів автор статті 

порівнює тайський бокс з німецьким футболом –найпопулярнішим національним 

видом спорту. При цьому тайський бокс стає все більш бажаним видом спорту серед 

жінок, для яких це є поєднанням фітнесу і замозахисту. ІКСК Boxhandschuhe 

‘боксерські рукавички’ позначають об’єкт, за допомогою якого суб’єкт гри здійснює 

відповідні фізичні дії відповідно до спортивного регламенту цього виду спорту. 

До найменувань матеріальних об’єктів належать також винагороди; в результаті 

цього співвідношення між групами матиме таких вигляд: гравець – дія – винагорода за 

виконану дію, наприклад, «Mit Sean Payton fand Drew Brees in New Orleans einen Coach, 

der seine Stärken optimal zur Geltung brachte. 2010 führte der Quarterback die Saints zum 

Gewinn des Super Bowl, ein Triumph, der später allerdings ins Zwielicht geriet, als 

herauskam, dass Kopfprämien für die Verletzung gegnerischer Spieler gezahlt wurden.» 

(укр. В особі Шона Пейтона Дрю Бріс знайшов у Новому Орлеані тренера, який 

максимально задіяв його сили. У 2010 році захисник забезпечив команді з 

американського футболу «Нью-О́рлінс Сейнтс» перемогу в Суперкубку; тріумф, який 

згодом перетворився в невдачу, коли з’ясувалося, що потрібно буде виплатити бонуси 
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за травмування суперників) (Berliner Zeitung, 10.10.2018). ІКСК Kopfprämien ‘бонус за 

голову; бонус за травмування суперника’ позначає винагороду, яку отримували гравці. 

Автор статті переносить першочергове значення ІКСК ‘грошовий бонус за арешт 

розшукуваної особи’, який передбачає цілеспрямований пошук і «полювання» на іншу 

людину, на травмування суперників під час гри в американський футбол, акцентуючи 

увагу на жорстокості і рішучості гравців.  

До досліджених ІКСК, які позначають глядача, вболівальника, тренера, спонсора 

та організатора, належать 7% лексем. При цьому під поняттям «організатор» розуміють 

не тільки «людину», а й країну, компанію, міфічну істоту, клуб тощо. Так, у газеті 

Berliner Zeitung зазначається: «Der Kopfsponsor wollte schon vor ein paar Jahren 

unbedingt Wellinger verpflichten. Auf dem Ski wirbt er – außer bei Olympia, wo persönliche 

Werbung für Sportler verboten ist – für die Weltfirma Avis.» (укр. Головний спонсор хотів 

підписати договір з Веллінгером кілька років тому. На лижах він рекламує – за 

винятком Олімпіади, де персональна реклама для спортсменів заборонена, – світову 

компанію Avis.) (Berliner Zeitung, 21.02.2018). Для спортсменів, що займаються 

зимовими видами спорту, основним місцем рекламування брендів є голова (головні 

убори), звідси утворюється значення ІКСК Kopfsponsor ‘спонсор, якого рекламують 

розміщенням реклами на голові (головних уборах)’. Німецький стрибун з трампліна 

Андреас Веллінгер є одним зі спортсменів, головні убори якого виконують також 

функцію реклами.  

ІКСК на позначення інтелектуальної діяльності налічують 4% лексем, серед яких 

використовується переважно соматизм голова, наприклад, «Wichtig ist es für einen 

Golfspieler offenbar auch, dass er gut Kopfrechnen kann: Genau wie beim Minigolf darf er 

nämlich nur eine bestimmte Anzahl Schläge pro Bahn brauchen, bis er den Ball einlocht.» 

(укр. Очевидно, що для гравця в гольф також важливо вміти рахувати про себе: так 

само, як у міні-гольфі, він може здійснити лише певну кількість ударів на доріжці, 

перш ніж заб’є м'яч у лунку.) (Berliner Zeitung, 11.08.2018). Автор статті зазначає, що 

для початківців у гольфі виділяють додаткову кількість спроб ударів, щоб вони мали 
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однакові шанси з професіоналами. Важливими для перемоги є не тільки фізична 

підготовка спортсменів, а й також їхні розумові здібності. ІКСК Kopfrechnen ‘лічба про 

себе’ позначає інтелектуальну діяльність гравця, де соматичним компонент вказує на 

частину тіла, де відбувається зазначена дія. 

У спорті неможливо обійтися без емоцій: ІКСК на позначення емоційного стану, 

тобто настрою учасників гри, становлять 4% досліджених лексем, наприклад, «Für 

vielleicht ein oder zwei Tage hatte sie erwogen, mit dem Sport aufzuhören – aber nicht 

länger. Die Liebe zum Wasser und ihr unzerstörbarer christlicher Glaube ließen die 

Herzblutsurferin jegliche Hürden bezwingen.» (укр. Вона думала кинути тренування, 

можливо, на день-два, але не більше. Любов до води та її непорушна християнська віра 

дозволили пристрасній серферці подолати всі перешкоди.) (Berliner Zeitung, 

30.03.2020). Автор статті описує історію мешканки Гаваїв Бетані Гемільтон, яка, 

втративши руку від нападу акули і всупереч всім очікуванням, стала професійною 

серферкою. Приклад Бетані Гемільтон мотивує читача до того, щоб не здаватися і не 

втрачати свою мрію, навіть якщо трапляються перешкоди на шляху до її здійснення. 

ІКСК Herzblutsurferin ‘серферка від душі; серферка всією душею’ позначає сильне 

захоплення спортсменки серфінгом.  

Наступну тематичну підгрупу складають ІКСК на позначення місця і часу гри, 

кількісно вони становлять 3% досліджених лексем у межах тематичного блоку 

«Спорт», наприклад: «Zu gemeinsamen Schwarz-Weiß-Fotos der beiden schreibt er: "Ich 

bin sehr stolz darauf, bis zu deinem letzten Atemzug dein Freund gewesen zu sein, und 

glaube mir, ich werde es für immer sein, [...] mein kleiner Engel."» (укр. До спільних 

чорно-білих фотографій удвох, він пише: «Я дуже пишаюся тим, що був твоїм другом 

до твого останнього подиху, і повір мені, я буду ним завжди, [...] мій янголе».) (Stern, 

23.10.2020). Зазначений ІКСК Atemzug ‘подих’ використано у цьому контексті задля 

того, щоб яскраво описати останню мить життя фаната французького футболіста 

Кіліана Мбаппе Лоттена, який, своєю чергою, щоб підтримати друга одягнув на матч 
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футболку з надписом «Я з тобою». З метою збереження емоційності автор статті цитує 

футболіста, описуючи його сум щодо втрати друга Лукаса.  

Ще однією тематичною підгрупою ІКСК є позначення різних процесів і самої гри, 

що становить 2 % досліджених лексем, наприклад: «Herausgekommen ist eine 

Gesprächskomposition über Schafskopf, Pflichten von Jungnationalspielern und einen 

gemeinsamen Traum.» (укр. Результатом стала розмова про картярську гру «дурень», 

обов’язки молодих національних гравців та спільну мрію.) (Berliner Morgenpost, 

04.06.2016). Юні футболісти Юліан Вайгл, Лерой Сане і Йозуа Кімміх дали інтерв’ю 

журналістам, серед яких були представники газети Berliner Morgenpost, тому сама 

стаття написала у формі інтерв’ю. ІКСК Schafskopf ‘карт. козел; дурень (гра)’ позначає 

назву гри, у якій гравець, який програв, залишається «в дурнях», що й зумовило назву 

гри.  

Найменшу кількість серед досліджених лексичних одиниць складають ІКСК на 

позначення тварин (1% досліджених лексем), наприклад: «Als Gabriele mit ihrem Pferd 

loslaufen will, bekommt sie den Dickkopf der Stute zu spüren.» (укр. Коли Габріеле хоче 

побігати зі своїм конем, вона відчуває впертість кобили.) (Berliner Zeitung, 24.02.2018). 

Автор статті наголошує на тому, що під час їзди верхи багато насправді залежить від 

коня і правильного підходу до тварини, прагнення подружитися з нею. Так, 

спортсменка зазначає, що стратегія «Я тут король, ти – ніхто» не працює з її конем, а 

навпаки: на передньому плані стоїть співпраця на рівних.  

Вищенаведений ІКСК Dickkopf ‘впертюх’ позначає тварину, а саме коня, як 

учасника перегонів, завдяки якому забезпечується успіх у цьому виді спорту.  
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Рисунок 18: Характеристика ІКСК в межах тематичного блоку «Спорт» за 

кількістю компонентів у їхній структурі 

На відміну від ІКСК, що функціонують у мас-медійних публікаціях з іншої 

тематики, у спортивних текстах присутні навіть п’ятикомпонентні ІКСК, кількість яких 

сягає 1%, наприклад, нім. Mundabwischenundweitermachen ‘витерти-рот-і-

продовжувати’, Auge-in-Auge-Medienrunde ‘Медіа-раунд віч-на-віч’.  

Чотирикомпонентні ІКСК становлять 2% від загальної кількості досліджених 

ІКСК тематичного блоку «Спорт», наприклад, нім. Fußgängerübergänge ‘перехід для 

пішоходів’, Fußballstammtisch ‘стіл для постійних гостей з футболу’, Handball-

Europameisterschaft ‘чемпіонат Європи з гандболу’, тощо.  

Зафіксовано 22% трикомпонентних ІКСК, таких як нім. Fahrzeugnase ‘передня 

частина автомобіля’, Torschnuppernase ‘рознюхувач голу’, Ecke-Kopf-Treffer ‘удар 

кутовою частиною голови’, Fußballzwerg ‘футбольний карлик’.  

Найбільшу кількість досліджених ІКСК тематичного блоку «Спорт» становлять 

двокомпонентні одиниці (75% лексем), адже такі лексеми є компактними і емоційно 

забарвленими.  
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ІКСК тематичного блоку «Спорт» характеризуються такими конотативними 

значеннями: позитивним значенням (14% лексем), негативним (16%) і амбівалентним 

(70%).  

 

Рисунок 19: Характеристика конотації ІКСК в межах тематичного блоку «Спорт» 

Для ІКСК, яким властива позитивна конотація, характерним є звеличення 

спортсменів, зіставлення їх із вигаданими фігурами чи міфічними істотами, наприклад, 

у газеті Welt так описано відомого гольфіста: «DeChambeaus neue Figur erinnert stark an 

den grünen Comichelden mit den überdimensionalen Muskelpaketen.» (укр. Структура тіла 

Дешамбо сильно нагадує нам зеленого героя коміксів із надзвичайно великими 

мускулами) (Welt, 21.09.2020). Автор порівнює героя коміксів Галка із американський 

гольфістом Брайсоном Дешамбо, підкреслюючи його нестандартний зовнішній вигляд. 

Спостерігається звернення до міфологічних уявлень читачів як типова ознака таких 

спортивних повідомлень. 

ІКСК зустрічаються також у заголовках статей, наприклад у газеті Welt можна 

знайти такий контекст: «So revolutionierte der Muskelberg den Golfsport» (укр. Так гора 

мускулів революціонізувала гольф) (Welt, 21.09.2020). Через наявність виразних 

мускулів спортсмена змальовано як «гору м’язів», тобто відбувається метонімічний 

перенос із конкретної частини тіла, якою спортсмен виділяється, на найменування 

людини загалом. Утім, переосмислення мотиваційної основи на підставі метафори 

свідчить про метафтонімію, яка є підставою формування переносного значення у 

вищенаведеному прикладі. 
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3.1.3. Іменникові композити із соматичним компонентом тематичного блоку 

«Культура» 

Ще за часів кам’яної доби люди створювали витвори мистецтва на стінах печер з 

метою передавання інформації і знань (реалій) та задля створення чогось нового 

(фантастичного). Згодом, наприклад, у добу Середньовіччя, кожна освічена і заможна 

людина повинна була розвивати себе творчо.  

З роками потреба творчого самовираження тільки зросла, хоча мистецтво стало 

також методом прагматичного впливу на іншу людину.  

До тематичного блоку «Культура» включено ІКСК, дібрані зі статей за 

тематиками: театр, кінематограф, література, музеї, фотографія, живопис та 

скульптура, а також у межах рубрики «жовта преса».  

 

№ Позначення виду мистецтва у 

межах тематичного блоку 

«Культура» 

Кількість 

зафіксованих 

лексем 

Відсоткове 

співвідношення 

1. Театр  59 13% 

2. Кінематограф 117 25% 

3. Література 83 18% 

4. Живопис та скульптура 75 16% 

5. Музеї  31 7% 

6. Фотографія  39 9% 

7. Жовта преса  57 12% 

Загалом 461 100% 

Таблиця 12: Кількісна характеристика ІКСК у межах тематичного блоку 

«Культура» 

Найбільшу кількість ІКСК зафіксовано у статтях, присвячених кінематографу 

(25%), що набув популярності зі стрімким розвитком виробництва фільмів у світі. 
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Завдяки глобалізації (з поширенням кінематографу зі США, Голлівуду, і Індії, 

Боллівуду) одні і ті самі фільми переглядаються у різних країнах світу. Наступну 

позицію за кількістю зафіксованих лексичних одиниць посідають ІКСК, що 

функціонують у публікаціях з тематик: література (18%), живопис та культура (16%) 

театр (13%), жовта преса (12%), фотографії (9%), музеїв (7%). До тематичної рубрики 

«жовта преса» було включено ІКСК, зафіксовані у статтях, присвячених моді, красі, 

відомим особистостям тощо.  

 

Рисунок 20: Відсоткове співвідношення ІКСК у межах тематичного блоку 

«Культура» 

ІКСК у межах тематичного блоку «Культура» використовуються на позначення 

суб’єкта (42%), а саме акторів, персонажів, читачів, авторів, тощо, наприклад, «Der 

Kinofilm »Jean Seberg« erzählt nun im Stil eines klassischen Paranoiathrillers, wie Seberg 

an behördlichem Stalking und medial forcierter Rufschädigung zerbricht – und auch an 

ihrem Anspruch scheitert, zu jener Zeit mehr sein zu wollen als nur ein schönes 

Hollywoodgesicht. »Twilight« Star Kristen Stewart, die ihre größten Erfolge eher in 

Frankreich als in den USA feierte, spielt die Titelrolle mit feinnerviger Intensität.» (укр. 

Кінофільм «Джин Сіберг» розповідає, у стилі класичного параноя-трилера, про те, як 

Сіберг ламається через офіційні переслідування та забруднення репутації засобами 
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масової інформації – а також зазнає невдачі через її претензію бути не просто красивим 

обличчям Голлівуду у той час.) (Spiegel, 11.09.2020). Автор зазначає, що роль відомої 

американської актриси Джин Сіберг гратиме Крістен Стюарт (яка грала головну роль у 

фільмі «Сутінки»), проводячи порівняння між Джин і Крістен, адже обидві актриси 

були і є відомішими у французьких фільмах, ніж в американських. ІКСК 

Hollywoodgesicht ‘обличчя Голлівуду’ вказує на відомість актриси, яка може 

репрезентувати весь Голлівуд. За допомогою соматичного компоненту нім. Gesicht 

‘обличчя’ підкреслюється функція репрезентабельності і важливості зовнішнього 

вигляду людини.  

У межах тематичного блоку «Культура» ІКСК на позначення об’єкта становлять 

31% лексем, наприклад, «Dass die Zeit alter Tyrannen abgelaufen ist, wurde im Ballsaal 

des Beverly Hilton Hotels in diesem Jahr nicht mehr durch das Tragen der Farbe Schwarz 

angezeigt. Stattdessen gab es Armbänder in schwarz-weiß, auf denen zu lesen war: 

"TimesUpx2". Das politische Statement schmückte unter anderem Laura Derns Handtasche 

und das Handgelenk ihrer Schauspielkollegin Amber Heard.» (укр. На те, що вік старих 

тиранів минув, цього року більше не вказувало носіння чорного кольору в бальній залі 

готелю Beverly Hilton. Натомість були чорно-білі браслети з написом: «TimesUpx2». 

Політична заява прикрашала, серед іншого, сумочку Лори Дерн та зап’ястя її колеги-

актриси Ембер Герд.) (Spiegel, 07.01.2019). Політична акція на підтримку жінок, які 

пережили сексуальне домагання на робочому місці «TimesUpx2» чи «Metoo» набула 

всесвітнього розголосу, адже відомі актори і актриси публічно підтримували жертв. 

Так, під час вручення американської кінопремії «Золотий глобус» 2019 року на знак 

підтримки актори носили чорно-білі браслети з написом «TimesUpx2». ІКСК 

Armbänder ‘браслети’ і нім. Handtasche ‘сумка’ позначають об’єкт, який знаходиться у 

володінні суб’єктів (акторів). Вагомість згаданої інформації підсилюється за 

допомогою акцентування на факторі елітності і відомості учасників акції, тобто 

всесвітньо відомих запрошених на захід акторів.  
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Також ІКСК використовуються з метою позначення емоційного стану суб’єкта. 

Зафіксовано 11% таких ІКСК з-поміж досліджених одиниць, наприклад: «Hier 

verkörpert er (Joachim Meyerhoff) den Autor Thomas Melle, der diesem tragischen Zwiespalt 

ausgesetzt ist. Melle ist bipolar, sein Leben pendelt zwischen Kopf-in-den-Wolken und Kopf-

in-der-Schlinge.» (укр. Тут він (Йоахім Мейєргоф) втілює автора Томаса Мелле, який 

страждає від цього трагічного психологічного роздвоєння. Мелле біполярний, його 

життя коливається між головою в хмарах і головою у петлі.) (Berliner Zeitung, 

04.05.2018). У статті згадується вистава за книгою Томаса Мелле «Світ за спиною», яку 

було поставлено на сцені Віденського академічного театру. Значної уваги автор статті 

приділяє актору Йоахіму Мейєргофу, який, на його думку, «досяг чогось майже 

надлюдського на сцені», тобто вершини акторської гри і вміння передавати емоції 

глядачам.  

За допомогою вищенаведених ІКСК автор статті образно передає емоційний стан 

людини, де нім. Kopf-in-den-Wolken ‘голова в небі’ позначає позитивні і щасливі емоції, 

які можна порівняти з виразом «бути на сьомому небі», а нім. Kopf-in-der-Schlinge 

‘голова у петлі’ змальовує емоційно негативний стан, проводячи порівняння з 

повішенням.  

ІКСК у межах тематичного блоку «Культура» можна поділити на такі групи за 

кількістю компонентів: двокомпонентні, трикомпонентні і чотирикомпонентні ІКСК, 

де двокомпонентні ІКСК  становлять 76% досліджених лексем, що вказує на їхню 

компактність і інформативність у текстах мас-медіа. Сам автор статті наявний у тексті 

як глядач, який бачить виставу наживо, що дозволяє йому більш емоційно і детально 

описати подію.  

ІКСК у межах тематичного блоку «Культура» можна поділити на такі групи за 

кількістю компонентів: двокомпонентні, трикомпонентні і чотирикомпонентні ІКСК.  
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Рисунок 21: Характеристика ІКСК в межах тематичного блоку «Культура» за 

кількістю компонентів у їх структурі  

ІКСК тематичного блоку «Культура», представлені у німецьких мас-медійних 

текстах, можуть характеризуватися негативною, позитивною і амбівалентною 

конотацією.  

У одному контексті можуть функціонувати декілька ІКСК з позитивною 

конотацією, наприклад,: «Den größten Ehrgeiz steckt sie derzeit aber in ihre neue 

Schönheitslinie: Rare Beauty ist gerade in den USA erschienen und präsentiert sich als 

nahbares Herzensprojekt einer berühmten Beauty-Expertin, die mit ihren Fans auf 

Augenhöhe kommuniziert.» (укр. Свої найбільші амбіції вона вкладає наразі в нову лінію 

краси, Rare Beauty, яка щойно з’явилася в США і є доступним улюбленим проєктом 

відомого експерта з краси, що спілкується зі своїми шанувальниками на рівних.) (Welt, 

22.09.2020). Якщо позитивне конотативне значення ІКСК Herzensprojekt є експліцитно 

вираженим, то ІКСК Augenhöhe дозволяє визначити позитивну конотацію вжитого 

ІКСК тільки після детального аналізу контексту.  

ІКСК з позитивною конотацією також можуть додавати образності повідомленню, 

наприклад, «Mit Preisen ab zehn US-Dollar gehört Flower Beauty zu den günstigsten 

Celebrity-Marken, und die stets strahlende Drew Barrymore ist ihr bestes Model mit 
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Erdbeerlippen und Puppenhaaren.» (укр. Із цінами від 10 доларів США, Flower Beauty – 

один з найдешевших брендів знаменитостей, а завжди осяйна Дрю Беррімор є його 

найкращою моделлю з губами суничного кольору та ляльковим волоссям.) (Welt, 

22.09.2020). Так, ІКСК нім. Erdbeerlippen ‘суничні губи’ вказує на колір суниці, тобто 

червоний, а ІКСК нім. Puppenhaaren ‘лялькове волосся’ додає образності, 

використовує стереотипний образ пишного, здорового волосся як ознаку ідеалу краси. 

Негативну конотацію мають 72 досліджених ІКСК, наприклад,: «Wie eine 

Baumfrau aus Shakespeares "Sommernachtstraum" sieht die mit dem 

borkenartigen Grünkopf aus. Und wie im Magma-Feuer eingebrannt sind Gesicht und Kopf 

des braunroten weiblichen Wesens.» (укр. Як жінка-дерево з шекспірівського «Сну 

літньої ночі» виглядає вона зі своєю короподібною зеленою головою. А обличчя і 

голова коричнево-червоної жіночої істоти згоріли, як у вогні магми.) (Berliner Zeitung, 

25.01.2019). ІКСК Grünkopf має негативну конотацію і використовується для 

позначення «недосвідченої, юної людини». Автор наводить порівняння між акторами і 

персонажами комедії англійського письменника Вільяма Шекспіра, детально описуючи 

їхній зовнішній вигляд.  

 

Рисунок 22: Характеристика конотації ІКСК в межах тематичного блоку 

«Культура» 
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Найбільшу кількість ІКСК у межах зазначеного тематичного блоку «Культура» 

зафіксовано з амбівалентною конотацією (66% лексем), далі йдуть ІКСК з негативною 

конотацією (18% лексем) і позитивно забарвлені лексеми (16%).  

 

3.1.4. Іменникові композити із соматичним компонентом тематичного блоку 

«Наука» 

Саме розвиток різних галузей науки і внесок тисяч науковців створив комфорт, 

яким сучасна людина в Європі користуються щоденно, і знайшов відповіді на різні 

питання, які ще за часів Середньовіччя вважались чимось магічним і надприроднім. 

Оскільки наука не стоїть на місті, то й повідомлення про неї також активно 

трансформуються у німецькомовних мас-медійних текстах.  

Досліджені ІКСК фіксуються також у науково-публіцистичних статтях, що 

свідчить про загальнопоширеність і актуальність ІКСК у німецькомовному просторі. 

Для цього дослідження були дібрані виключно науково-публіцистичні статті 

загальнонаціональних видань. Спеціальні фахові тексти не належать до спектру цього 

дослідження.  

 

№ Тематика статей у 

межах тематичного блоку 

«Наука» 

Кількість 

зафіксованих 

лексем 

Відсоткове 

співвідношення 

1. Історія  56 15% 

2. Археологія  28 8% 

3. Релігієзнавство 34 9% 

4. Педагогіка 33 9% 

5. Біологія  86 23% 

6. Екологія  43 12% 

7.  Астрофізика 33 9% 
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8.  Фізика  56 15% 

Загалом 369 100% 

Таблиця 13: Кількісна характеристика ІКСК у межах тематичного блоку «Наука» 

У межах тематичного блоку «Наука» зафіксовано такі тематичні підгрупи 

відповідно до тематики статей: біологія (23%), фізика (15%), історія (15%), 

релігієзнавство (9%), педагогіка (9%), астрофізика (9%), а також археологія (8%).  

ІКСК цього тематичного блоку можуть використовуватися з метою найменування 

суб’єкта, об’єкта, дії, часу і місця, рослин, а також стану здоров’я.  

 

 

 Рисунок 23: Відсоткове співвідношення ІКСК у межах тематичного блоку 

«Наука» 

Найбільшою за кількістю групою найменувань у межах тематичного блоку 

«Наука» є ІКСК на позначення суб’єкта, до яких належать 38% досліджуваних лексем. 

Такі ІКСК можуть позначати людину або тварину (птаха, комаху, рибу, чотириногу 

тварину, тощо) у цілому або певні частини їхнього тіла, наприклад, «Ein Höhepunkt sei 

in diesem Jahr die Zählung des Nachwuchses bei den Erdbeerköpfchen, eine Vogelart aus 

der Gattung der Unzertrennlichen.» (укр. Основною подією цього року є підрахунок 

молодняка нерозлучників Ліліани з роду птахів нерозлучників.) (Berliner Zeitung, 
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28.12.2018). Лексема Erdbeerköpfchen ‘нерозлучник Ліліани’ (нім. Erde ‘земля’, Beeren 

‘ягоди’, Köpfchen ‘голівонька’) вказує на зовнішній вигляд пташки, а пух у районі 

голови має полуничне забарвлення, звідки й походить сама назва. Пташку називають у 

ласкавій формі, на що вказує закінчення –chen у німецькій мові.  

ІКСК також можуть слугувати не тільки для опису зовнішнього вигляду, але й для 

позначення якостей і властивостей суб’єкта: «Das Adlerauge als Vorbild für eine 

Nanokamera: Stuttgarter Forscher haben eine aus vier Doppellinsen bestehende Minikamera 

mit besonders hoher Sehschärfe im Zentrum des Sichtfeldes entwickelt.» (укр. Орлиний зір 

як модель для нанокамери: штутгартські дослідники розробили міні-камеру, що 

складається з чотирьох подвійних лінз із особливо високою гостротою зору в центрі 

поля зору.) (Berliner Morgenpost, 19.02.2017). Лексема Adlerauge (нім. Adler ‘орел’, 

Auge ‘око’) використовується у переносному сенсі, де на передньому плані постає не 

найменування самого плаха, а його здібності добре бачити. Таким чином, беручи 

окремі риси птаха, а саме хороший зір, науковці створюють нове поняття «камера з 

орлиним зором», тобто камера з «особливо високою гостротою зору», деталізованим 

знімком. 

ІКСК на позначення суб’єкта можуть позначати людину, наприклад: «Allerdings 

veränderte sich die genetische Landschaft Skandinaviens mit der Zeit: "Wir haben 

herausgefunden, dass der Genfluss innerhalb Skandinaviens grob von Süden nach Norden 

verläuft und von Bewegungen aus Dänemark nach Norwegen und Schweden dominiert 

wurde", schreibt das Team.» (укр. Однак генетичний ландшафт Скандинавії з часом 

змінився: «Ми виявили, що генетичний потік у Скандинавії проходить приблизно з 

півдня на північ і в ньому переважають переселення (людей) з Данії до Норвегії та 

Швеції», – пише команда.) (Spiegel, 17.09.2020). Лексема нім. Genfluss ‘генетичний 

потік, ріка’ (букв. нім. Gen ‘ген’, Fluss ‘потік, течія, ріка’) позначає генетичну зміну 

поколінь людей, які проживали у Скандинавії між 750 і 1050 роками.  

Ще одним прикладом вживання ІКСК на позначення суб’єкта є контекст із 

Berliner Zeitung: «Jetzt horche ich auf: Künstliche Intelligenz wird für die Menschheit 
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bedeutender werden als die Entdeckung des Feuers. Das prophezeite Sundar Pichai, einer 

dieser ausgewiesenen Schlauköpfe im Google-Reich.» (укр. Зараз я прислуховуюсь: 

штучний інтелект стане для людства важливішим за відкриття вогню. Це те, що 

пророкував Сундар Пічай, один із тих визнаних хитрунів у Гугл-царстві.) (Berliner 

Zeitung, 12.09.2019). У ІКСК Schlaukopf ‘хитрун’ (нім. schlau ‘розумний’, Kopf ‘голова’) 

окремі компоненти цього ІКСК вказують на наявність позитивної конотації, а сума 

значень ІКСК Schlaukopf вказує на негативну конотацію; цей композит 

використовується в цьому контексті з метою висловлення недовіри і глузування, іронії.  

ІКСК на позначення певного об’єкта складають 37% досліджених лексем і є 

другою найбільшою групою з тематичного блоку «Наука». Саме до цієї групи 

належать ІКСК, які позначають будь-які предмети у межах тематичного блоку «Наука» 

(техніку, скульптури, мости тощо), а також небесні тіла, наприклад, у статтях, 

присвячених астрофізиці, зафіксовано ІКСК Himmelskörper ‘небесне тіло’: «Der 

Himmelskörper in der Größe eines Mehrfamilienhauses wird am Dienstag kurz nach 18 Uhr 

an der Erde vorbeifliegen – in nur etwa einem Drittel der mittleren Monddistanz.» (укр. 

Небесне тіло завбільшки з багатоквартирний будинок пролетить повз Землю у вівторок 

після 18:00 години – на відстані, яка складає приблизно третину середньої відстані до 

Місяця.) (Berliner Zeitung, 01.09.2020). Лексемою Himmelskörper (букв. нім. Himmel 

‘небо’, Körper ‘тіло’) позначається будь-який астрономічний об’єкт, що вказує на 

науково-популярний характер статті, передбачений не для фахового журналу, а для 

загального кола читачів. Автор не вдається до детального опису об’єкта, а реалізує 

мету – зацікавити читача, надаючи інформацію про те, що небесне тіло пролітатиме 

відносно близько до Землі.  

До ІКСК найменувань часу і місця належать 4% лексем; саме за допомогою цих 

ІКСК інформація про час набуває більш «живого характеру». Адже час розглядається 

крізь призму антропоцентричного світогляду, набуваючи нової форми вимірювання 

через певну дію, яку виконує людина, наприклад, вдихом і видихом, поглядом, що, 

своєю чергою, на лексичному рівні значно збагачує опис певних подій, наприклад, 
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історичних «Der 22. November 1963 geht in die US-Geschichte ein. Es ist der Tag, an dem 

laut offizieller Schilderung Lee Harvey Oswald um 12.30 Uhr im Texas School Book 

Depository in Dallas mit seinem Repetiergewehr anlegt und wenige Augenblicke später John 

F. Kennedy in seiner offenen Limousine auf der Dealey Plaza erschießt.» (укр. 22 листопада 

1963 року увійшло в історію США. Це день, коли, згідно з офіційним описом, Лі Гарві 

Освальд приходить о 12:30 до Техаського шкільного сховища книг у Далласі зі своєю 

болтовою гвинтівкою, а через кілька хвилин він стріляє у Джона Ф. Кеннеді у 

відкритому лімузині на Ділі Плаза.) (Spiegel, 15.09.2020). ІКСК нім. Augenblicke ‘митті’ 

(букв. нім. Augen ‘очі’, Blicke ‘погляди’) вказують на найменування проміжку часу. 

Автор не називає точний час, який пройшов від моменту пострілу до смерті президента 

США, а посилається на загальноприйнятий досвід людей, які можуть розрахувати або 

уявити собі, скільки триватиме «мить». Ця лексема слугує для приблизного 

найменування часу.  

У статті про екологію зафіксовано також ІКСК на позначення дії, які становлять 

6% лексем, наприклад: «Die Urbanisierung beschleunigt diese Entwicklung noch, indem sie 

den Pro-Kopf-Wasserverbrauch nach oben und den Grundwasserspiegel nach unten treibt.» 

(укр. Урбанізація прискорює цей розвиток, збільшуючи споживання води на душу 

населення та знижуючи рівень підземних вод.) (Berliner Zeitung, 29.09.2018). ІКСК нім. 

Pro-Kopf-Wasserverbrauch позначає споживання води, яке здійснює кожен житель 

Федеративної Республіки Німеччини впродовж року. Такий ІКСК є характерними для 

опису статистичних даних і підрахунків, і також належить до лексикону термінології, 

яка використовується у повідомленнях на тематику екології.  

Найменування рослин за допомогою ІКСК також фіксуються серед досліджених 

лексем цього тематичного блоку. Так, у одному контексті можуть функціонувати 

декілька ІКСК на позначення рослин (4% лексем), наприклад, «Streifenblume (das ist die 

große Schwester der Kornblume), Kugeldistel, Mädchenauge. Sie alle werden von Bienen 

umschwirrt. In schattige Beete oder Hinterhöfe kommen Akelei, Fingerhut, Lungenkraut.» 

(укр. Смугаста квітка (найстарша сестра волошки), головатень, кореопсис. Навколо них 
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кружляють бджоли. Орлики, наперстянку та медунку можна знайти в тінистих клумбах 

або на присадибних ділянках.) (Berliner Zeitung, 05.05.2018). Значення бахуврихів на 

позначення рослини нім. Mädchenauge ‘кореопсис’ (нім. Mädchen ‘дівчина’, Аuge ‘око’) 

або також нім. Schöngesicht ‘кореопсис’ (букв. нім. schön ‘красиво’, Gesicht ‘обличчя’), 

нім. Fingerhut ‘наперстянка (пурпурова)’ (букв. нім. Finger ‘палець’, Hut ‘капелюх’), не 

випливає із суми їхніх окремих компонентів. У таких ІКСК присутній метафтонімічний 

перенос за подібністю форми, наприклад, лексема Fingerhut ‘наперстянка (пурпурова)’ 

має тонку видовжену форму, як палець, і цвіт, схожий на капелюх за своєю формою, а 

для ІКСК Lungenkraut ‘медунка лікарська’ характерним є велике листя, що нагадує 

форму легень.  

ІКСК на позначення стану здоров’я також зафіксовано у межах тематичного блоку 

«Наука» (11%); за допомогою таких ІКСК автори можуть підкреслювати новинку у 

науці, наприклад, у статті «Elon Musk präsentiert Gehirn-Computer-Schnittstelle» (укр. 

Ілон Маск представляє інтерфейс мозку-комп'ютера) з газети Spiegel вміщено такий 

контекст: «In der Zukunft wäre es denkbar, verletztes Nervengewebe mithilfe der 

Technologie zu überbrücken, etwa damit Menschen wieder laufen könnten, sagte Musk.» 

(укр. За словами Маска, майбутньому було б можливо застосувати цю технологію для 

з’єднання пошкоджених нервових тканин, щоб люди могли знову ходити.) (Spiegel, 

29.08.2020). У цій статті автор реалізує відразу декілька критеріїв цінності 

повідомлення: позитивно описану подію, тобто можливість до наукового прориву, про 

який говорить Ілон Маск; актуальність як відкриття, яке ось-ось відбудеться; відомість 

мовця, тобто одного з найбагатших людей планети; а також вплив на життя людей, які 

з певною технологією зможуть знову ходити.  

Серед досліджених ІКСК зафіксовано двокомпонентні, трикомпонентні і 

чотирикомпонентні одиниці. Найбільш широко представлена група двокомпонентних 

ІКСК (92%); трикомпонентні ІКСК (6%) і чотирикомпонентні (2%) є менш 

поширеними у межах тематичного блоку «Наука», адже у таких статтях домінують такі 

ознаки: лаконічність, стислість і фаховість.  
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Рисунок 24: Характеристика ІКСК в межах тематичного блоку «Наука» за 

кількістю компонентів у їхній структурі  

Серед досліджених ІКСК 221 лексема має амбівалентну конотацію, що свідчить 

про об’єктивність повідомлень у межах тематичного блоку «Наука», 78 ІКСК мають 

позитивну конотацію і 70 лексем характеризуються негативною конотацією. 

Характерним для такого тематичного блоку є перевага у кількості ІКСК з позитивною 

конотацією над лексемами з негативною конотацією, що вказує на спроби 

популяризувати науку за допомогою науково-популярних статей. 

Рисунок 25: Характеристика конотації ІКСК в межах тематичного блоку «Наука» 
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Якщо зіставити ІКСК з позитивною і негативною конотацією у досліджених 

контекстах, то переважатимуть одиниці, які містять позитивну конотацію й сприяють 

реалізації комунікативної тактики захоплення, ідеалізації тощо. Адже людині властиві 

емоції захоплення, коли з’являється новий винахід чи відкриваються нові обрії різних 

галузей знань, що допомагає краще зрозуміти ті чи інші процеси (природи, всесвіту 

тощо), або полегшити різні сфери життя людини. 

  

3.1.5. Іменникові композити із соматичним компонентом тематичного блоку 

«Здоров’я» 

Через появу великої кількості біженців у Європі, проблему антигігієнічних умов, у 

яких вони перебували під час подорожі морем і вже на території Євросоюзу і сусідніх 

країн, необхідність адаптації людей до пандемії COVID-19,  активізацію перегонів  у 

питанні дослідження і винаходу вакцини проти вірусу COVID-19 і початок 

вакцинальної кампанії задля підвищення імунітету жителів різних країн у 

німецькомовних мас-медійних текстах підвищився рівень популярності статей, які 

вкотре нагадують читачам про важливість здоров’я людини. 

 

 № Тематика статей у межах 

тематичного блоку «Здоров’я» 

Кількість 

лексем 

Відсоткове 

співвідношення 

1. Фізичний стан людини 223 60% 

2. Фітнес  71 19% 

3. Харчування  76 21% 

Загалом 380 100% 

Таблиця 14: Кількісна характеристика ІКСК, зафіксованих у текстах з тематичного 

блоку «Здоров’я» 

ІКСК тематичного блоку «Здоров’я» реалізують свою семантику у статтях, які 

висвітлюють таку проблематику: фізичний стан людини (60%), а саме хвороби, фізична 



157 
 

підготовка, зовнішній фізичний вигляд людини, будь-які об’єкти, що належать до 

охорони здоров’я; проблеми здорового харчування (21%) (йдеться про статті 

присвячені їжі, гастрономії, дієтам); фітнес (19%), тобто правильний спосіб життя, 

рухи, фізичні вправи. 

ІКСК у межах тематичного блоку «Здоров’я» також використовуються на 

позначення: суб’єкта, об’єкта, стану здоров’я, певної дії, розміру та місця. 

Рисунок 26: Відсоткове співвідношення ІКСК у межах тематичного блоку 

«Здоров’я» 

У межах цього тематичного блоку найбільшою підгрупою за кількістю лексем є 

тематична підгрупа ІКСК на позначення стану здоров’я, до якої належать 

47% досліджених лексем, наприклад: Warum ist er ins Koma gefallen? (укр. Чому він 

впав у кому?) (Spiegel, 30.08.2020), «Im Röntgenbild der Lunge finden die Ärzte keinen 

Hinweis auf Lungen- oder Herzprobleme, auch die Urinuntersuchung fällt normal aus.» 

(укр. На рентгені легенів лікарі не знаходять жодних доказів проблем із легенями чи 

серцем, і аналіз сечі також є нормальним.) (Spiegel, 30.08.2020). Автор цієї публікації 

обирає стиль, який притаманний детективам, він структурує статтю у формі 

розслідування, ставить періодично питання і відповідає на них новою інформацією. Те, 

що відбувається з пацієнтом – це ще одна загадка, яку слід розв’язати. Cтаття написана 
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у теперішньому часі, що допомагає створити ефект присутності читача, змалювати 

ситуацію так, немов події відбуваються з пацієнтом саме зараз, а автор спостерігає за 

ними. За допомогою тактики тримання інтриги реалізується стратегія зацікавлення. 

Незвичний стиль статті привертає увагу читача, вирізняє цю публікацію з-поміж 

інших, яким притаманна лише інформативність.  

Ще одним прикладом використання ІКСК для опису стану здоров’я є наступний 

контекст, зафіксований у газеті Berliner Zeitung: «Studienleiter Stephan Böhm von der 

Universität St. Gallen sagte, die Digitalisierung der Arbeitswelt führe bei Beschäftigten zu 

Einschlafschwierigkeiten, Kopf- und Rückenschmerzen sowie emotionaler Erschöpfung 

(„Burnout“).» (укр. Керівник дослідження Стефан Бем з Університету Санкт-Галлена 

зазначив, що діджиталізація трудового світу викликає у працівників труднощі із 

засинанням, головний біль та болі у спині, а також призводить до емоційного 

виснаження («вигорання»).) (Berliner Zeitung, 27.9.2016). Автор зазначає, що 18% усіх 

конфліктів вдома і на роботі пов’язані з діджиталізацією, яка насправді має також свою 

темну сторону. У статті автор посилається на авторитетне джерело, наводить деталі 

дослідження, вказує посаду, ім’я дослідника, місце, де проводилось дослідження, з 

метою усунення жодних сумнівів щодо достовірності наведених фактів у читача. 

Соматичний компонент локативних ІКСК Kopfschmerzen ‘головні болі’, 

Rückenschmerzen ‘болі в спині’ вказує на місце розташування болю (в голові і спині).  

До ІКСК на позначення певного об’єкта в межах цього тематичного блоку 

належать 9% досліджених одиниць, які позначають будь-які предмети, а також можуть 

позначати вид їжі, наприклад, «Vor dem Autofenster steht ein Mann in einem weißen 

Ganzkörper-Schutzanzug. Sein Gesicht ist hinter einem Plastikvisier verborgen, zusätzlich 

trägt er einen Mund-Nasen-Schutz und Einmalhandschuhe, in der Hand hält er ein kleines 

Plastikröhrchen mit einem Abstrichtupfer.» (укр. Перед вікном машини стоїть чоловік, 

повністю вдягнений у білий захисний костюм. Його обличчя заховано за пластиковим 

щитом, він також одягнений у маску та одноразові рукавиці, а в руці тримає маленьку 

пластикову паличку з тампоном.) (Spiegel, 10.09.2020). З початком пандемії COVID-19 
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перед політичними діячами постало нове випробування щодо знаходження і вибору 

правильного курсу для боротьби з кризою. Безпорадність і нерішучість в ухваленні 

рішень особливо чітко простежувалися під час введення, скасування і потім нового 

введення обов’язкового тестування на COVID-19 для всіх людей, що поверталися до 

Федеративної Республіки Німеччини. ІКСК Einmalhandschuhe ‘одноразові рукавиці’ 

(букв. нім. Ein ‘один’, Mal ‘раз’, Hand ‘рука’, Schuhe ‘взуття’) вказує на частоту 

використання захисту. Соматичні компоненти ІКСК Mund-Nasen-Schutz ‘захисна 

маска’ (букв. нім. Mund ‘рот’, Nase ‘ніс’, Schutz ‘захист’) і ІКСК Ganzkörper-

Schutzanzug ‘захисний костюм для всього тіла’ (букв. нім. ganz ‘повністю’, Körper 

‘тіло’, Schutz ‘захист’, Anzug ‘костюм’) вказують на частини тіла, які саме захищаються 

(рот, ніс і все тіло загалом).  

Тематичну підгрупу ІКСК на позначення суб’єкта складають 25% досліджених 

лексем, до яких належать такі ІКСК: «Aber muss jemand mit einer Höckernase oder 

mit Segelohren leben? Mit Hautlappen nach Gewichtsabnahmen?» (укр. Але чи мусить 

хтось жити з горбистим носом чи відстовбурченими вухами? З клаптями шкіри після 

схуднення?) (Berliner Zeitung, 11.04.2019). У одному контексті авторка використала 

відразу три лексеми для опису людини, всі вони мають негативну конотацію. Саме за 

допомогою створення негативних образів зовнішнього вигляду авторка наголошує на 

важливості пластичної хірургії, яка насправді також підвищує рівень самоповаги 

людей, які страждали через ті чи інші вади своєї зовнішності. Вищенаведені ІКСК 

базуються на метафоричному переносі за подібністю форми: ІКСК Höckernase 

‘горбистий ніс’ (букв. нім. Höcker ‘горб; бугор’, Nase ‘ніс’), тобто ніс із формою бугра; 

ІКСК Segelohren ‘відстовбурчені вуха’ (букв. нім. Segel ‘вітрила’, Ohren ‘вуха’) 

позначає вуха, у яких форма нагадує форму вітрил; ІКСК Hautlappen ‘шкірні клапті’ 

(букв. нім. Haut ‘шкіра’, Lappen ‘ганчірка’) вказує на обвислу шкіру, яка нагадує форму 

ганчірки.  

До ІКСК на позначення певної дії належать 17% лексем, серед них також 

зафіксовано ІКСК, які набули активного вжитку під час пандемії COVID-19, 
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наприклад: «Simon Tress ist ein auf den ersten Corona-Ellenbogen-Stupser herzlicher 

Mann. Der Sneakers-Träger bezeichnet sich selbst als „chilligen Typen“, aber redet so 

schnell, als müsse er mit seiner Zeit besonders haushalten.» (укр. Саймон Тресс –  

щиросердний чолов’яга, доброзичливість якого стає очевидною після першого ж 

привітання поштовхом ліктя, яке увійшло в ужиток із приходом Корони. Носій снікерів 

описує себе як «розслабленого», але говорить так швидко, ніби йому доводиться бути 

особливо обережним зі своїм часом.) (Welt, 09.09.2020). Автор навмисно замінює вираз 

«на перший погляд» на букв. «на перший поштовх ліктя», позначаючи привітання, що 

замінило звичне рукостискання і стало нормою поведінки під час пандемії COVID-19. 

Таким чином автор, адаптує текст до сучасних подій у світі, створюючи нові ІКСК. 

Також автор, який описує інтерв’ю у формі розповіді, протиставляє слова і поведінку 

відомого шеф-кухаря Саймона Тресса, не оминаючи увагою мову тіла і окремі рухи 

свого співрозмовника. За допомогою опису деталей поведінки Саймона Тресса автор 

немов зближує читача зі знаменитістю, надаючи читачеві відчуття, що він також 

присутній під час інтерв’ю, описуючи все у теперішньому часі. Прагматичний ефект 

повідомлення – зближення читача з героєм оповіді (шеф-кухарем), читач виступає у 

ролі не тільки «слухача», але й віртуального учасника розмови.  

Ще одним прикладом використання ІКСК на позначення дії є лексема нім. 

Händeschütteln ‘рукостискання’, яку згадує автор статті «Corona-Panik: Wir haben uns 

bereits infiziert» (укр. Паніка під час пандемії: ми вже заражені) (Berliner Zeitung, 

14.3.2020), вміщеної у газеті Berliner Zeitung: «Man berührt sich auch nicht mehr zur 

Begrüßung. Kein Bussi, keine Umarmung, kein Händeschütteln oder Einklatschen mehr.» 

(укр. Люди більше не торкаються одне одного, щоб привітатися. Більше немає ні 

поцілунків, ні обіймів, ні рукостискань чи плескань.) (Berliner Zeitung, 14.3.2020). 

Автор статті вказує на те, як змінилося наше життя з поширенням пандемії COVID-19. 

За допомогою фрази «ми вже заражені», яку розкрито у статті також у переносному 

сенсі, автор вказує на наслідки пандемії, коли всі люди, заражені вірусом підозри й 

остраху, намагаються контролювати всі дотики до інших об’єктів, взаємодіяти з 



161 
 

іншими людьми дистанційно тощо. Далі детально описуються ситуації повсякденного 

життя, у яких поведінка людей і їхні емоції, ставлення до тих чи інших подій значно 

змінилися. Лексема нім. Händeschütteln ‘рукостискання’ (нім. Hände ‘руки’, schütteln 

‘трясти’) містить у собі найменування дії, в якому присутній соматичний компонент, за 

допомогою якого виконується ця дія, тобто позначення руки. Комунікативна тактика 

повторювання і нагнітання (негативного опису), використовується для реалізації 

комунікативної стратегії залякування, створення напруженої атмосфери.  

До ІКСК на позначення місця (1%) належать лексичні одиниці, які надають 

додаткову локальну інформацію про те, де відбулася подія або де знаходиться суб’єкт 

чи об’єкт, наприклад: «Die Initiatoren wollten auf dem Münchner Odeonsplatz 

demonstrieren, der direkt an die Fußgängerzone angrenzt.» (укр. Ініціатори хотіли 

влаштувати демонстрацію на мюнхенському Одеонсплаці, який безпосередньо 

прилягає до пішохідної зони.) (Spiegel, 10.09.2020). Автор статті зазначає, де саме 

повинна була проходити демонстрація проти карантинних обмежень, введених через 

пандемію СOVID-19 у Мюнхені.  

Найменшу кількість ІКСК цього тематичного блоку зафіксовано серед лексем на 

позначення розміру (1%), наприклад: «Etwa beim Brokkoli, meiner Vorspeise. Ein 

längsgeschnittener Viertelkopf, zuvor im Salzwasser der grünen Tomaten gezogen, dann kurz 

auf Holzkohle gegrillt und abgeflämmt sowie mit einem Petersilien-Liebstöckelpesto 

eingepinselt.» (укр. Наприклад, з броколі, моїм стартером. Чверть головки (броколі) 

розрізати уздовж, попередньо занурити у підсолений сік зелених помідорів, потім 

швидко загриливши на деревному вугіллі, обсмажити та обмазати песто з любистку та 

петрушки.) (Berliner Zeitung, 14.12.2019). Вищенаведений ІКСК Viertelkopf ‘чверть 

головки (броколі)’ вказує розмір броколі, а саме його четверту частину. Рецепт 

приготування броколі написано коротко і чітко, без емоційного забарвлення. Мета 

автора у цій статті є максимально проінформувати читача, надавши йому чіткі 

інструкції приготування їжі.  
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Досліджені ІКСК діляться на такі групи за кількістю компонентів: двокомпонентні 

(91%), трикомпонентні (7%) і чотирикомпонентні (2%) ІКСК, серед яких найбільшу 

кількість становлять двокомпонентні лексеми, що вказує на їхню компактність і 

лаконічність.  

Рисунок 27: Характеристика ІКСК у межах тематичного блоку «Здоров’я» за кількістю 

компонентів у їхній структурі 

ІКСК цієї тематичної групи поділяються на три групи за своєю конотацією: ІКСК 

з позитивною, негативною і амбівалентною конотацією.  

 

Рисунок 28: Характеристика конотації ІКСК у межах тематичного блоку 

«Здоров’я»  
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Більшість лексем у межах цього тематичного блоку мають амбівалентну 

конотацію, а саме 201 ІКСК; на другому місці стоять лексеми з негативною конотацією 

(122 досліджених одиниці), і тільки 57 ІКСК характеризуються позитивною 

конотацією. При цьому найбільшу кількість ІКСК з негативною конотацією 

зафіксовано у контекстах про стан здоров’я, що говорить про те, що негативні емоції 

викликають більшу потребу у їх вираженні. Людям властиво концентрувати свою 

увагу на тому, що «болить», а не на тому, що «є здоровим» чи «не тривожить». 

Німецькомовні газети традиційно приділяють велику увагу хворобам і проблемам 

здоров’я, оскільки для Німеччини в цілому типовим є піклування про своє здоров’я, 

розуміння стану свого здоров’я як складової успіху, стабільності, суспільно значущої 

цінності. 

 

3.1.6. Іменникові композити із соматичним компонентом тематичного блоку 

«Суспільна взаємодія» 

Соціальний розвиток будь-якої лінгвоспільноти неможливий без забезпечення 

однієї з базових потреб її представників, а саме – можливості спілкування. Саме 

завдяки цій психологічній потребі продовжують розвиватися різні види сучасної 

комунікації, наприклад, із глобалізацією і стрімким поширенням інтернету у 

розпорядженні представників різних лінгвоспільнот опинилися такі види комунікації, 

як миттєве листування, мобільний зв'язок, відео-комунікація тощо. Водночас зросли 

можливості впливу на населення (читачів мас-медійних текстів у режимі онлайн), що 

більш детально проаналізовано у цьому підпункті.  

 

№ Тематика статей у межах 

тематичного блоку «Суспільна 

взаємодія» 

Кількість 

зафіксованих 

лексем 

Відсоткове 

співвідношення 

1. Транспортний зв’язок 93 32% 
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2.  Медіа комунікація  60 21% 

3. Соціальні ігри  137 47% 

Загалом 290 100% 

Таблиця 15: Кількісна характеристика ІКСК у межах тематичного блоку 

«Суспільна взаємодія» 

До тематичного блоку «Суспільна взаємодія» належать ІКСК у межах таких 

тематик: соціальні ігри (47%), до яких належать лексеми на позначення ігор, а також 

процесу соціалізації у режимі офлайн; транспортний зв’язок (32%), а саме статті про 

сполучення між містами, країнами і континентами; медіа комунікація (21%), тобто 

будь-яка онлайн комунікація між учасниками мас-медійного простору.  

ІКСК у межах тематичного блоку «Суспільна взаємодія» класифіковано за 

позначеннями таких груп найменувань: суб’єкта, об’єкта, дії, емоційного стану, місця 

та розміру.  

 

Рисунок 29: Відсоткове співвідношення ІКСК у межах тематичного блоку 

«Суспільна взаємодія» 

Найбільшу кількість досліджених лексем становлять ІКСК на позначення суб’єкта 

(42%), де суб’єктом може виступати як людина чи тварина, так і міфічна істота, при 

цьому ІКСК позначають як суб’єкт у цілому, так і його частину, наприклад, ІКСК 
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Fellnase ‘хвостатий; собака’ позначає тварину: «Gute Nachrichten aus Litauens 

Hauptstadt Vilnius: Dort gibt es jetzt die Dating-App "GetPet" – eine Art Tinder für Hunde 

aus dem Tierheim. Wer eine Fellnase entdeckt, die sein Herz höher schlagen lässt, der kann 

nach rechts wischen und ein Treffen arrangieren.» (укр. Хороші новини зі столиці Литви 

Вільнюса: тепер там доступний додаток для знайомств «GetPet» – своєрідний сайт 

знайомств для собак з притулку. Хто знайде собачку, від якої серце б’ється швидше, 

зможе провести пальцем праворуч і домовитися про зустріч.) (Berliner Zeitung, 

08.02.2019). Лексема нім. Fellnase ‘хвостатий; собака’ (букв. нім. Fell ‘шерсть’, Nase 

‘ніс’) використовується для позначення собаки, де соматичний компонент «ніс» 

насправді вказує на те, що на передньому плані стоїть зовнішній вигляд собаки і її 

порода. Для кращої адаптації тексту автор проводить порівняння із сайтом знайомств 

для людей, користувачі якого також повинні провести пальцем по екрану телефону 

праворуч, аби вказати, що їм хтось сподобався. Комунікативна мета автора полягає у 

тому, щоб доступно пояснити використання нового додатку для пошуку собак, 

порівнявши його уже з відомою для більшості читачів інформацією.  

На другому місці за частотою використання знаходяться ІКСК на позначення 

об’єкта (33% лексем), за допомогою яких позначаються дороги, а також будь-які інші 

предмети, наприклад, декоративні фігури у вигляді людини: «"Ihr naht euch wieder, 

schwankende Gestalten" – kaum je schien Goethes Wort aus seinem "Faust" passender. 

Faszinierend und unheimlich sind sie, ihr verführerisches Lächeln, der böse Blick, der schöne 

Schein, die teilnahmslose Miene, Langnase, Kullerauge, Schmollmund.» (укр. «Знов 

близитесь ви, постаті туманні» – навряд чи колись слова Ґете з його «Фауста» були 

більш доречними. Вони захопливі та моторошні, зі спокусливою посмішкою, злим 

поглядом, красивою зовнішністю, байдужим виразом обличчя, довгим носом, 

великими очима, надутими губами) (Berliner Zeitung, 16.08.2017). Саме за допомогою 

візуального опису деталей зовнішнього вигляду містичних фігур (з використанням 

вищого ступеня порівняння прикметників) автор естетично приваблює читача до 
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описуваних різьблених облич, які набули людських рис. Автор реалізує комунікативну 

стратегію залякування і зацікавлення. 

Зафіксовано також мікроконтексти, у яких наявні декілька ІКСК з різними 

значеннями, наприклад: «Untersuchungen haben etwa ergeben, dass ein aufmunternder 

Schulterklopfer vor einer Prüfung den Blutdruck und das Stresslevel verringert. Oder dass 

Gäste ein höheres Trinkgeld geben, wenn der Kellner oder die Kellnerin sie kurz berühren 

vor dem Bezahlen.» (укр. Дослідження показали, що підбадьорливе поплескування по 

спині перед іспитом знижує артеріальний тиск і рівень стресу. Або гості дають більші 

чайові, якщо офіціант торкнеться їх незадовго до оплати) (Berliner Zeitung, 05.04.2020). 

У вищезазначеному прикладі використовується ІКСК Schulterklopfer ‘поплескування 

по спині’, який належить до тематичної підгрупи найменувань дії (11% лексем), а ІКСК 

Blutdruck ‘артеріальний тиск’ – до найменувань емоційного стану (3%), який 

використовується у переносному значенні для опису рівня емоційної стабільності 

людини (наприклад, високий артеріальний тиск вказує на переживання стресу, низький 

– на емоційну розслабленість людини). Посилаючись на інше джерело, автор реалізує 

стратегію модального перетворення, тобто не бере відповідальність за написане 

твердження, а назва самого джерела не згадується у статті.  

До ІКСК на позначення місця (7%) належать лексеми, що містять у собі 

інформацію щодо локалізації певного об’єкта / суб’єкта, наприклад, ІКСК Nordkopf 

використовується на позначення розташування частини будівлі: «Als erster Bauabschnitt 

soll ab 2020 vor dem Hauptgebäude ein Erweiterungsbau - der sogenannte Nordkopf – 

errichtet werden, «mit Rettungsstelle, Zentral-OP, kardiologischer Intervention, Endoskopie 

und 260 Pflege- und Intensivbetten», wie die Vivantes-Sprecherin mitteilt.» (укр. Як перша 

фаза будівництва, прибудова – так зване північне крило – повинна бути встановлена 

перед головним корпусом з 2020 року, «з рятувальним центром, центральною 

операційною, кардіологічним відділенням, ендоскопією та 260 ліжками для догляду та 

інтенсивної терапії», – як повідомила речниця клініки Вівантес.) (Berliner Zeitung, 

25.10.2018). Автор описує розташування декількох будівель, вказуючи на місце 
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розташування згадуваної частини крила за допомогою ІКСК Nordkopf ‘північне крило’, 

де ДК позначає сторону світу – Північ. Для підсилення переконливості тексту і зняття 

відповідальності за достовірність наданої інформації автор цитує речницю клініки 

Вівантес.  

Лише 3% лексем цього тематичного блоку належать до тематичної підгрупи ІКСК 

для найменування емоційного стану, наприклад: «Die frohe Weihnachtsbotschaft lautet 

also: Fürchtet euch nicht vor dem richtigen Streit, nicht einmal vor dem unter dem 

Weihnachtsbaum. Jeder kann, ja muss den anderen vom Kippen bewahren – wie zwei Karten, 

die sich gegenseitig stützen. Sicher, dazu braucht es Fingerspitzengefühl. Aber wer kennt 

nicht das Glücksgefühl, wenn es klappt.» (укр. Тож послання до щасливого Різдва: Не 

бійтеся справжньої сварки, навіть тої, що під ялинкою. Кожен може, навіть повинен, 

утримати іншого від перекидання – як дві карти, які підтримують одна одну. Звичайно, 

для цього потрібена певна тактовність. Хоча хто не знає відчуття щастя, коли це 

працює) (Zeit, 18.12.2019). ІКСК Fingerspitzengefühl ‘тактовність’ (букв. нім. Finger 

‘палець’, Spitzen ‘кінчик’, Gefühl ‘почуття’) використовується у переносному значенні, 

адже описується не відчуття на кінчиках пальців, а відчуття тактовності людини під 

час сварки. Автор зазначає, що для успішної взаємодії з іншою людиною навіть 

необхідно сваритися час від часу, адже сварка розглядається як еліксир життя й прояв 

демократії у стосунках.  

ІКСК на позначення розміру складають 3% досліджених лексем, наприклад, 

«Kinder sind ja relativ klein, also von der Körpergröße. Das bedeutet, die sind relativ nah 

am Boden.» (укр. Зрештою, діти порівняно маленькі, тобто їхній зріст. Це означає, що 

вони знаходяться відносно близько до землі.) (Welt, 11.10.2020). Поняття «близько до 

землі» ведучий Ральф Касперс використовує у прямому і переносному значенні, адже 

він говорить про необхідність дорослих вчитися «приземленості» і «бажанню до 

навчання» у дітей. Таким чином за допомогою ІКСК найменування розміру мовець 

вдається до мовної гри, обігруючи переносне значення виразу «близько до землі» / 

«приземлений».  
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Двокомпонентні ІКСК (90%) представлені у всіх тематичних підгрупах цього 

тематичного блоку; до трикомпонентних ІКСК (6%) належать найменування об’єкта, 

суб’єкта, позначення місця, а також ІКСК для найменування емоційного стану; 

чотирикомпонентні ІКСК (4%) зафіксовано у тематичних підгрупах ІКСК на 

позначення дії й об’єкта.  

 

Рисунок 30: Характеристика ІКСК в межах тематичного блоку «Суспільна 

взаємодія» за кількістю компонентів у їхній структурі 

Досліджені ІКСК характеризуються  позитивною (59 лексем), негативною 

(71 ІКСК) і амбівалентною конотацією (160 ІКСК).  

ІКСК з амбівалентною конотацією використовуються з метою посилання на 

джерело, за допомогою якого автор уникає відповідальності за написане; а також 

кращого переконання читача, заради якого автор використовує повторення.  
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Рисунок 31: Характеристика конотації ІКСК у межах тематичного блоку 

«Суспільна взаємодія» 

За допомогою ІКСК з негативною конотацією (71 ІКСК) реалізується 

комунікативна стратегія залякування, погіршення іміджу через глузування і 

знецінення. Найменшу кількість лексем зафіксовано серед ІКСК з позитивною 

конотацією (59 ІКСК), які використовуються з метою зацікавлення і покращення 

іміджу особи. 

 

3.2. Верифікація результатів дослідження функціонування ІКСК у текстах 

мас-медіа на підставі соціолінгвістичного експерименту 

З метою більш ґрунтовного аналізу ІКСК у мас-медійних текстах було проведено 

соціолінгвістичне опитування шляхом анкетування серед носіїв німецької мови, яке 

було спрямоване на досягнення таких цілей:  

- визначення ставлення носіїв мови до запропонованих ІКСК, 

- встановлення асоціацій, які викликані дослідженими ІКСК, 

- визначення частоти використання ІКСК у повсякденному житті носіїв мови, 

- визначення мотивації досліджених ІКСК. 

До фокус-групи в межах соціолінгвістичного опитування входили носії мови, 

вікові характеристики яких визначаються в таких межах: 60% – до 30 років, 40% 

респондентів – віком від 30 років. Віковий діапазон всіх респондентів – від 25 до 60 
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років. Респонденти мали надати інформацію про себе в соціодемографічній частині 

анкети, зокрема визначити стать в межах запропонованих варіантів: жіноча, чоловіча і 

невизначена (нім. divers), що отримала своє юридичне визнання з 2018 року в 

Німеччині. 54% респондентів вказали жіночу стать, 46% – чоловічу. Що стосується 

інших соціодемографічних даних, зокрема щодо місця проживання, то 3 респонденти 

вказали, що народилися і проживають у Швейцарії, решта – в Німеччині.  

Респонденти отримали анкету з 16 питаннями, на які мали надати відповіді. У 

першому питанні респондентам надавався такий контекст з газети Berliner Zeitung: 

“Wer einmal einen Peter-Greenaway-Film mit der mechanistisch-mantraesken Nyman-Musik 

gesehen тире und gehört тире hat, kriegt diese Muster nicht mehr aus dem Kopf. Wir 

empfehlen: Augen schließen, Nervenbahnen entspannen, Hirnströme den Resonanzen 

überlassen und Kopfkino genießen.» (укр. Той, хто коли-небудь бачив – і чув – фільм 

Пітера Грінуея з механістично-мантричною музикою Наймана, більше не може 

викинути з голови ці візерунки. Ми радимо заплющити очі, розслабити нервові шляхи, 

налаштувати мозкові хвилі на резонанс і насолоджуватися ментальним кіно.) (Berliner 

Zeitung, 17.04.2018). Після прочитання контексту респонденти написали, що, на їхню 

думку, означають зазначені ІКСК нім. Nervenbahnen ‘нервовий шлях (спинного і 

головного мозку)’ (букв. нім. Nerven ‘нерви’, Bahne ‘дороги; шляхи’), нім. Hirnströme 

‘хвилі мозку’ (букв. нім. Hirn ‘мозок’, Ströme ‘потоки; природні струми’, нім. Kopfkino 

‘ментальне кіно’ (букв. нім. Kopf ‘голова’, Kino ‘кіно’). У результаті отримано такі 

відповіді:  

 ІКСК нім. Nervenbahnen: 1) передача інформації в нервовій системі; 2) нервовий 

стовбур; 3) нім. Nervenbahnen entspannen – розслабитися.  

 ІКСК нім. Hirnströme: 1) активність мозку; 2) струми, що проходять крізь мозок; 

3) думки.  

 ІКСК нім. Kopfkino: 1) своєрідне уявлення про ситуацію, яка формується в голові 

і «відтворюється» подумки; 2) образна уява; 3) уява.  
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Всі респонденти змогли вказати значення запропонованих ІКСК, і якщо відповіді 

щодо ІКСК нім. Kopfkinо бути співзвучними між собою, то значення інших ІКСК нім. 

Nervenbahnen і нім. Hirnströme варіювалось між описом анатомії і поясненням 

вживання цих ІКСК у переносному значенні.  

У другому питанні респондентам було запропоновано контекст із газети Zeit: «Wir 

können ein Bündnis von Fridays for Future über die Pflegekraft, den Industriearbeiter bis hin 

zu Unternehmern spannen. Sie alle haben die Nase voll vom Egoismus der letzten Jahre. 

Unsere Botschaft für sie lautet: Die Zeit des Ellbogendenkens ist vorbei.» (укр. Ми можемо 

створити союз від Fridays for Future для доглядачів, промислових робітників та 

підприємців. Всі вони ситі по горло егоїзмом останніх кількох років. Наше 

повідомлення для них: час ворожого мислення закінчився.) (Zeit, 09.09.2020). Після 

прочитання контексту, респонденти переформулювали ІКСК нім. Ellbogendenken 

‘вороже мислення’ (букв. нім. Ellbogen ‘лікті’, Denken ‘мислення’). У результаті цього 

виникли такі відповіді: 1) егоїзм – вказали 80% респондентів; 2) конкурентне мислення 

–14% респондентів; 3) жага до дистанції і усамітнення – 6% респондентів. 

У третьому питанні респонденти мали визначити конотацію (асоціативне, 

емоційне (вторинне) значення) ІКСК нім. Ellbogendenkens. Із трьох запропонованих 

відповідей, а саме «позитивна конотація», «негативна конотація» і «неможливо 

визначити», всі опитувані носії мови обрали за відповідь варіант – «негативна 

конотація».  

У четвертому питанні було наведено уривок з мас-медійного тексту в межах 

тематичного блоку «Політика»: «Donald Trump oder Frank Underwood: Wer ist der 

bessere Präsident? Der eine hat die Körpersprache des durchtriebenen Profipolitikers. Kurz 

gescheitelter Graukopf, kühler Blick, beherrschte Gestik, das Kinn entschlossen nach vorne 

gereckt. Der andere kommt einem vor wie sein eigener Cartoon, allerdings stark 

übertrieben.» (укр. Дональд Трамп чи Френк Андервуд: Хто кращий президент? Один 

має мову тіла гіперболізовано професійного політика. Cива голова з коротким 

проділом, холодний погляд, керовані жести, підборіддя, рішуче витягнуте вперед. 
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Інший виглядає як власний мультяшний персонаж, хоча і дуже гротескний.) (Focus, 

25.08.2017). Саме у цьому питанні респонденти перефразували ІКСК нім. Graukopf. У 

результаті отримано такі відповіді: 1) людина з сивою головою – 64% респондентів; 2) 

старий – 16% респондентів; 3) розумна людина – 20% респондентів вказали цю 

відповідь. 

У п’ятому питанні респонденти мали визначити конотацію вищезазначеного ІКСК 

Graukopf. Більшість учасників соціолінгвістичного опитування (58%) не могли 

визначити конотацію чи вторинне значення такого ІКСК. Тільки 16% респондентів 

вважають, що цей ІКСК використовується з негативною конотацією, і 12% 

респондентів зазначили, що такий ІКСК має амбівалентну конотацію, оскільки може 

використовуватися як у позитивному значенні, так і в негативному. Про 

неоднозначність конотації ІКСК нім. Graukopf говорить також той факт, що 14% 

респондентів вважають, що запропонований ІКСК має позитивну конотацію. 

 

Рисунок 32: Конотація ІКСК Graukopf у відсотковому співвідношенні 

У шостому питанні респонденти мали визначити синоніми ІКСК нім. 

Bernsteinaugen на прикладі такого контексту з газети Berliner Zeitung: «Wer Edmund de 

Waals Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ liebt, wird dankbar sein für dieses Buch 

zur Ausstellung in Wien, das die Geschichten wunderbar ergänzt» (укр. Той, хто любить 

книгу Едмунда де Ваала «Заєць з бурштиновими очима», буде вдячний за її 

презентацію на виставці у Відні, адже вона чудово доповнює історії.) (Berliner Zeitung, 
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10.12.2019). У цьому запитанні респонденти мали визначити зазначений за допомогою 

ІКСК Bernsteinaugen колір очей. Було отримано такі відповіді: 1) 46% респондентів 

вважають, що синонімом є «очі, які мають жовтуватий / золотистий відтінок»; 2) 36% 

респондентів вказали варіант «очі з коричневим відтінком»; 3) 10% запропонували 

синонім «червоні або червоно-коричневі очі»; 4) 4% респондентів вказали синонім нім. 

Katzenaugen ‘котячі очі’ (нім. Katze ‘кіт’, Аugen ‘очі’); 5) 4% респондентів вважають, 

що доречним синонімом буде ІКСК нім. Funkelaugen ‘блискучі очі’ (нім. Funkel 

‘мерехтіння’, Аugen ‘очі’).  

У сьомому питанні анкети респонденти визначили, які асоціації у них пов’язані з 

виразом «Кролик з бурштиновими очима». Респонденти вказали асоціації, які можна 

поділити на такі групи за змістом: 1) зовнішній вигляд (з великими очима, красиві, 

осяйні очі), 2) характер (довірливі, ніжні, вірні дружні, теплі очі), 3) винятковість 

(особливі, незвичайні, коштовні очі), 4) міфічність (магічний заєць). Переважна 

більшість респондентів (98%) вказали на позитивні асоціації з цим ІКСК і тільки один 

респондент не зміг визначити асоціації до вказаного композита.  

У восьмому питанні учасникам соціолінгвістичного опитування запропонували 

контекст з газети Spiegel: «Boeing hat einige technische Systeme an ihr (Maschine) 

verbessert, was dringend notwendig war. So hatte bislang ein einziger Sensor auf der 

Außenhaut ermittelt, ob dem Flugzeug eine gefährliche, zu steile Fluglage droht.» (укр. 

Boeing вдосконалив деякі технічні системи у машині, що було терміново потрібно. До 

цього єдиний датчик на зовнішній обшивці визначав, чи не загрожує літаку 

небезпечний, занадто крутий політ.) (Spiegel, 09.09.2020). На питання, як би 

респонденти описали мотивацію ІКСК нім. Außenhaut, було зазначено такі відповіді: 1) 

зовнішня частина літака; 2) надання літакові людського вигляду; 3) Terminus technicus, 

аналогія зі шкірою у живих істот (захист тіла); 4) тонкий шар датчиків над металом.  

У наступному питанні респонденти визначили, з якою метою використовуються 

ІКСК (було можливо надати декілька відповідей). 92% респондентів вказали варіант «з 

метою образності», 50% респондентів вважають, що ІКСК використовуються з метою 
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«надання креативності» повідомленням, а 28% респондентів вказали варіант «для 

компактності твердження».  

 

Рисунок 33: Кількісна характеристика мети використання ІКСК 

У десятому питанні респонденти повинні були вказати, чи значення ІКСК є 

зрозумілим для них. 80% дали позитивну відповідь, 12% вказали, що не завжди можуть 

визначити значення ІКСК у німецькій мові, а 8% респондентів частково розуміють 

значення ІКСК. Це зумовлено метонімічними, метафоричними та метафтонімічними 

переносами, за допомогою яких ІКСК набувають нового значення. 

У одинадцятому питанні респонденти вказали тематику мас-медійних текстів, де, 

на їхню думку, зустрічаються ІКСК. Тільки 8% респондентів зазначили, що не 

зустрічали ІКСК у мас-медійних текстах, більшість (84%) вважають, що ІКСК присутні 

у мас-медійних публікаціях, зокрема на таку тематику: спорт, політика, жовта преса. 

4% респондентів вказали, що ІКСК зустрічаються у «майже всіх тематичних блоках, 

окрім економіки», інші 4% вважають, що ІКСК присутні також у мас-медійних текстах, 

присвячених економіці. 

У дванадцятому питанні респонденти визначали «У яких контекстах (тематичних 

блоках), на їхню думку, фіксується найбільша кількість ІКСК».  
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Рисунок 34: Кількісна характеристика частоти ІКСК у межах тематичних блоків 

текстів мас-медіа 

Найбільша кількість респондентів, а саме 28 (56%), зазначили, що ІКСК 

найчастіше присутні у мас-медійних текстах, присвячених політиці, далі йдуть 

публікації за тематикою: спорт (17 респондентів – 34%), культура (17 респондентів – 

34%), суспільна взаємодія (16 респондентів – 32%). 10 респондентів (20%) вважають, 

що ІКСК найбільше використовуються авторами статей про техніку. Тільки один 

респондент зазначив, що не може дати відповіді на це питання.  

У тринадцятому питанні респонденти мали визначити соматичний компонент, 

який, на їх думку, найчастіше використовується у німецьких мас-медіа. Результати 

відображені у такій діаграмі:  
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Рисунок 35: Відсоткове співвідношення частотності соматизмів у межах ІКСК у 

німецьких текстах мас-медіа 

На думку більшості респондентів, найчастіше у межах ІКСК використовуються 

такі соматичні компоненти як: нім. Kopf ‘голова’ (40%) і Auge ‘око’ (24%).  

Саме такі лексичні одиниці вказують на інтелектуальну діяльність людини 

(голова), зовнішній вигляд, здібності (очі, ніс, рот), а також на соціальну взаємодію 

(рот). Центром інтуїції виступає соматичний компонент «живіт».  

6% респондентів не вказали жодного соматичного компонента, оскільки 

зазначили, що не знають відповіді на це питання.  

Чотирнадцяте питання соціолінгвістичного опитування «Чи знаходиться 

соматичний компонент найчастіше на початку чи в кінці ІКСК» складалося з чотирьох 

варіантів відповіді на вибір: 1. на початку; 2. в кінці; 3. важко визначити; 4. інше. У 

результаті 12% респондентів вказали, що на їхню думку найчастіше соматичний 

компонент знаходиться на початку ІКСК, 40% вважають, що соматичний компонент 

розташовано в кінці ІКСК, і 48% зазначили відповідь «важко визначити», що вказує на 

гнучкість і креативність ІКСК у німецьких мас-медіа. Соматичний компонент може 

використовуватися як на початку, так і в кінці ІКСК.  
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Жоден з респондентів, які брали участь у цьому соціолінгвістичному опитуванні, 

не обрали варіант відповіді «інше».  

У п’ятнадцятому питанні анкети «Чи використовуєте Ви ІКСК у письмовому 

мовленні? Якщо так, назвіть 2-3 приклади ІКСК» 72% респондентів вказали, що не 

вживають ІКСК, 8% використовують ІКСК рідко, і 20% зазначили, що вживають ІКСК 

у письмовому мовленні. Респонденти вказали такі ІКСК: 1. позначення матеріальних 

об’єктів (нім. Bullauge ‘бортовий ілюмінатор’), 2. позначення діяльності (нім. 

Hirnströme ‘хвилі мозку’, Augenwischerei ‘окозамилювання’, Handhabung ‘звернення; 

спосіб використання;’), 3. абстрактні поняття (нім. Haarspalterei ‘дріб'язковість; 

педантизм’), 4. позначення суб’єктів (нім. Schnelldenker ‘людина, яка швидко думає’, 

Schlaukopf ‘хитрун’).  

У останньому питанні «Чи використовуєте Ви ІКСК в усному мовленні? Якщо 

так, назвіть 2-3 приклади ІКСК” більша частина респондентів (82%) вказали, що 

використовують ІКСК. Наведені приклади ІКСК можна поділити на такі групи: 

1. ІКСК на позначення людини: а) інтелектуальної діяльності (нім. Schlaukopf ‘хитрун’, 

Dummkopf ‘дурень’, Schwachkopf ‘дурень; недалека людина’); б) зовнішнього вигляду 

(нім. Rehaugen ‘великі карі очі’, Bierbauch ‘великий живіт (у чоловіка)’); в) характеру 

людини (нім. Tanzbein ‘людина, яка добре танцює’, Maulheld ‘хвалько; базіка’, 

Lahmarsch ‘безвольна людина’); г) здібностей (нім. Adlerauge ‘орлиний зір’), 2. ІКСК 

на позначення певних об’єктів (нім. Kopfnuss ‘клацання; запотиличник’, Goldstück 

‘золота монета; золота людина (метафорично)’).  

Всі 50 носіїв німецької мови надали свої відповіді на всі запропоновані питання 

соціолінгвістичного опитування, що дозволило максимально ефективно визначити 

ставлення респондентів до досліджуваних ІКСК і ступінь розуміння їх мотивації та 

вагомості для усного та письмового мовлення.  
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Висновки до третього розділу 

Досліджені ІКСК належать до динамічного лексикону німецької мови, який 

швидко адаптується до нових тем у мас-медійних текстах, тому саме ці лексеми 

активно використовуються у різних тематичних блоках публіцистичних та новинних 

повідомлень, надаючи повідомленню більшого емоційного забарвлення, 

інформативності і ефективно реалізуючи прагматичний вплив на читача.  

Досліджені ІКСК у німецькомовних мас-медійних текстах (2607 лексем) 

функціонують у межах таких тематичних блоків: політика (21%), спорт (21%), 

культура (18%), наука (14%), здоров’я (15%), суспільна взаємодія (11%).  

У межах кожного тематичного блоку виявлено специфічні для нього види 

позначень: 1. політика (лексеми на позначення суб’єкта, об’єкта, емоційного стану, дії, 

стану здоров’я); 2. спорт (ІКСК на позначення гравця; вболівальника, тренера, глядача, 

спонсора; місця і часу гри; інтелектуальної діяльності; об’єкта; фізичної діяльності 

учасників; процесу гри загалом); 3. культура (лексеми на позначення суб’єкта, об’єкта, 

дії, емоційного стану); 4. наука (ІКСК для позначення суб’єкта, рослини, об’єкта, часу і 

місця, стану здоров’я, дії); 5. здоров’я (ІКСК для найменування суб’єкта, об’єкта, дії, 

стану здоров’я, розміру, місця); 6. суспільна взаємодія (лексеми для позначення 

суб’єкта, об’єкта, дії, емоційного стану, місця, розміру). Загалом отримано такі 

відсоткові співвідношення лексем на позначення: суб’єкта (41%), об’єкта (24%), дії 

(16%), стану здоров’я (12%), емоційного стану (4%), місця (1%) і часу (1%), а також 

розміру (1%).  

У межах всіх тематичних блоків переважають двокомпонентні ІКСК, що вказує на 

їхню інформативну ємність і лаконічність. Трикомпонентні і чотирикомпонентні ІКСК 

зафіксовано у межах всіх тематичних блоків, а п’ятикомпонентні лексеми представлені 

тільки у тематичному блоці «Політика» й вживаються на позначення фізіологічної й 

інтелектуальної діяльності, емоційного стану, суб’єкта, об’єкта, місця і часу.  

Виявлено ІКСК з позитивною (15%), негативною (25%) і амбівалентною 

конотацією (60%) у межах всіх тематичних боків. Тільки у тематичному блоці «Наука» 
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кількість лексем з позитивною конотацією (78 ІКСК) переважає кількість ІКСК 

(70 лексем) з негативною конотацією, що вказує на позитивний опис події (винаходу, 

відкриття). Натомість у тематичному блоці «Політика» до ІКСК з негативною 

конотацією належать 39% (217 лексем), які використовуються з метою знецінення, 

погіршення іміджу політичного опонента чи певної ідеї.  

Зафіксовано такі функціональні особливості мас-медійних текстів (онлайн-газет): 

1. естетична привабливість (візуалізація описаної події); 2. співзвучність (з соціальною 

групою, читачем, автором статті); 3. елітність (посилання на авторитетне джерело); 

4. маніпулятивний вплив (на читача чи суспільство загалом); 5. негативно описувана 

подія; 6. позитивно описувана подія; 6. персоналізація (наявність очевидців як 

додаткове джерело інформації); 7. близькість до читача; 8. суперлативність опису; 8. 

своєчасність описуваної події; 9. ефект несподіванки.  

Здійснене дослідження дозволяє констатувати, що ІКСК, які функціонують у мас-

медійних текстах, використовуються журналістами як потужний арсенал 

маніпулятивного впливу на аудиторію через їхній значний семантичний потенціал та 

емоційну забарвленість. 

Результати здійсненого соціолінгвістичного експерименту засвідчили: 

84% респондентів вважають, що ІКСК активно використовуються у мас-медійних 

текстах і є їхньою необхідною образною складовою. Опитані носії німецької мови в 

межах вільного асоціативного експерименту змогли правильно визначити значення 

переосмислених ІКСК, зрозуміти їхнє метафоричне чи метонімічне (метафтонімічне 

підґрунтя), вказати свої асоціації та аналоги до запропонованих ІКСК. Більшість 

респондентів (72%) не використовують ІКСК у писемному мовленні, утім 82% 

респондентів зазначили, що вживають ІКСК в усному мовленні й навели власні 

приклади таких ІКСК. Це свідчить про те, що ІКСК є активною частиною лексикону і 

поширені насамперед у тих царинах, де необхідним є підвищення емоційності 

висловлення, неформальності створюваного повідомлення. На думку респондентів, 

статті, присвячені політичній тематиці та спорту, містять найбільшу кількість ІКСК. 
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Важливим є той факт, що під час роботи із запропонованими контекстами респонденти 

не завжди могли чітко визначити конотацію ІКСК чи вказати на випадки зміни 

конотації одного і того самого ІКСК у різних контекстах, що підтвердило тезу про 

залежність значення ІКСК від функціонування у певному мікро- та макроконтексті, а 

також необхідність визначення амбівалентної конотації в ІКСК. 

Зміст розділу відображений у публікаціях автора (Лисак, 2020b; Лисак & 

Материнська, 2021).   
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Загальні висновки 

Іменникові композити із соматичним компонентом належать до динамічного й 

інновативного шару лексичного складу сучасної німецької мови, активно 

використовуються у німецькомовних мас-медіа, про що свідчить їх значна кількість, 

зафіксована у досліджуваних мас-медійних текстах (газети нім. Berliner Zeitung, 

Berliner Morgenpost, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung за період 

2016-2021 рр.) та у лексикографічних джерелах (3366 ІКСК загалом). Слід відзначити, 

що при цьому лише 71 % ІКСК, які зафіксовані у мас-медійних текстах, кодифіковані у 

тлумачних словниках німецької мови, натомість 95% ІКСК, дібрані з лексикографічних 

джерел виявлені у досліджених мас-медійних текстах (опрацьовано понад 7500 

сторінок текстів). Ця різниця пояснюється утворенням нових лексичних одиниць, 

оказіоналізмів, які дозволяють журналістам урізноманітнювати своє мовлення, бути 

креативними та нетривіальними у своїх повідомленнях. Такі лексичні одиниці 

поповнюють лексикон німецької мови, але не відразу потрапляють до словників, що 

пояснюється процесом їх поступової узуалізації за рахунок редуплікації у численних 

інтернет-публікаціях, поступовим введенням в лексикон носіїв мови. Більшість таких 

одиниць тісно пов’язані з соціально-історичними перетвореннями, які переживає певна 

лінгвоспільнота. Зокрема джерелом нових ІКСК стала пандемія COVID-2019, певні 

політичні, спортивні події. Можна зробити висновок, що досліджувані лексичні 

одиниці відбивають не тільки етнокультурну специфіку конкретного мовного 

середовища, але віддзеркалюють соціальний та історичний контекст за рахунок 

значного семантичного потенціалу (яскравої образності), вони є проявом 

антропоцентричності людського світогляду. 

Більшість зафіксованих ІКСК є компактними і належать до двокомпонентних 

композитів, а саме 90% лексем, дібраних зі словників і 81% ІКСК, зафіксованих у мас-

медійних текстах. Утім у мас-медійних текстах фіксується також незначна кількість  

трикомпонентних (396 ІКСК) та чотирикомпонентних (90 ІКСК) композитів. Оскільки 

значний семантичний потенціал ІКСК зумовлений також полісемічністю їхніх 
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компонентів, особливо соматичного компонента, закономірним є той факт, що 

більшість таких лексем є двокомпонентними, адже збільшення кількості компонентів 

накладає обмеження на розвиток їх полісемії у складі ІКСК. Досліджені ІКСК 

представлені екзоцентричними та ендоцентричними композитами, зокрема зафіксовані 

переосмислені (1277 ІКСК) і непереосмислені (2089 ІКСК) лексеми, які поділяються на 

такі тематичні групи ІКСК на позначення: суб’єкта (людина, тварина), об’єкта 

(матеріальна річ, винагорода тощо), дії, місця, розміру, часу. Очевидним є той факт, що 

ІКСК наявні у тематичних групах найбільш вживаної базової лексики німецької мови, 

що підтверджує їх важливість для мовця. 

Відповідно до семантичного взаємовідношення між їх компонентами та на 

підставі формул семантичного тлумачення було розроблено класифікацію семантичних 

типів ІКСК. Досліджені непереосмислені ІКСК представлені такими сімома 

семантичними типами: 1. Локативний СТ; 2. Бенефактивний СТ; 3. Атрибутивний СТ; 

4. Партитивний СТ; 5. Акціональний СТ; 6. Орнативний СТ; 7. Каузативний СТ, з-

поміж яких найбільш продуктивними є локативний СТ (37% лексем), у межах якого 

соматичний компонент вказує на локалізацію об’єкта, абстрактного поняття, дії чи 

наслідка; бенефактивний СТ (21%), де соматичний компонент позначає бенефіціара; 

атрибутивний СТ (14%), у межах якого зазначається носій певної ознаки (виражений 

соматичним компонентом) і експлікується його характерна риса; а також партитивний 

СТ (12%), що відбиває співвідношення цілого і частини або частини і цілого. Найменш 

продуктивним є каузативний СТ (1%), у межах якого реалізується семантичне 

взаємовідношення «причина-наслідок». Можна стверджувати, що ІКСК ґрунтуються 

на семантичних відношеннях, що є системоутворюючими для лексикону німецької 

мови, відтак розроблена класифікація може бути екстрапольована на дослідження 

інших тематичних груп іменникових композитів. 

Переосмислені ІКСК функціонують на базі метафоричних (466 ІКСК), 

метонімічних (582 ІКСК) та метафтонімічних переносів (229 лексем). ІКСК, утворені 

на базі метафоричного переносу значення функціонують у межах таких тематичних 
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груп найменувань: за подібністю локалізації (36%), форми (31%), дії (27%),   кольору 

(4%),  властивостей (2%). Найбільш продуктивними є метафоричні ІКСК, які вказують 

на подібність локалізації, яка актуалізується зазвичай соматичним компонентом, а 

також ІКСК, утворені за рахунок метафоричного переносу за подібністю форми, що 

підкреслює образність таких лексем. З-поміж ІКСК, сформованих на базі 

метонімічного переносу значна кількість досліджених лексичних одиниць належить до 

бахувріхів, за допомогою яких позначається людина (64% ІКСК, що використовуються 

на позначення характеру, зовнішнього вигляду, властивостей, посади людини), тварини 

(25%), рослини (11%). Переважна більшість метонімічних ІКСК характеризуються 

негативною конотацією (46% лексем), такі ІКСК часто використовуються для 

дискредитації іншої людини в певних публікаціях, менш вживаними є ІКСК, що мають 

позитивну конотацію (33%) чи ІКСК з амбівалентною конотацією (21%). Негативізм 

таких позначень пояснюється тим фактом, що вони дозволяють автору публікацій 

більш яскраво та оригінально виражати емоції, створювати необхідний емоційний 

настрій та маніпулювати думкою читацької аудиторії, адже саме негативні медійні 

повідомлення привертають найбільшу увагу читачів та викликають значний резонанс. 

ІКСК стають важливим елементом формування емоційного фону мас-медійних текстів, 

їх прагматичної мети. 

Метафтонімія як комбінація метафоричного і метонімічного переносу забезпечує 

широкий діапазон можливостей утворення нових значень досліджених лексем, зокрема 

їх креативного переосмислення. Залежно від конкретного контексту ІКСК можуть мати 

негативну або позитивну конотацію, що вказує на варіативність і креативність цих 

лексичних одиниць у німецькій мові.  

За допомогою ІКСК здійснюється прагматичний вплив на читача у мас-медійних 

текстах різної тематики, зокрема в межах публікацій, які присвячені політиці, 

функціонує значна кількість ІКСК з негативною конотацією (217 лексем), які 

використовуються для знищення іміджу і знецінення політичного статусу опонента, що 

може призвести до значних репутаційних втрат. У тематичному блоці «Здоров’я» 
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також переважать ІКСК з негативною конотацією (122 лексеми) над ІКСК з 

позитивною конотацією (57 лексем). Такі ІКСК описують важкий фізіологічний та 

емоційний стан людини. Натомість ІКСК з позитивною конотацією переважають над 

ІКСК з негативною конотацією у науково-популярних мас-медійних текстах (78 

лексем), що дозволяє підкреслити важливість наукових досягнень людини, 

популяризувати науково-дослідну діяльність як таку. Соматизми, наявні у складі ІКСК, 

віддзеркалюють стереотипізовані уявлення людини і її антропоцентричне 

світосприйняття, зокрема соматичні компоненти, що характеризується такою 

семантичною ознакою, як локалізація у верхній зоні тіла людини, а саме у зоні голови 

(голова, мозок) використовуються для найменування мисленнєвої діяльності людини, її 

інтелекту, соматизм живіт позначає інтуїцію людини. Простежуються типізовані 

уявлення «наївної анатомії». Сприйняття верхньої локативної зони тіла людини є 

більш позитивним на відміну від нижньої локативної зони, що пояснюється давніми 

віруваннями, міфіологічними уявленнями про верхній світ, сповнений божественого, і 

нижній світ (світ хтонічних істот і смерті).  

У межах спільного проекту між Рурським університетом м. Бохум та Київським 

національним університетом ім. Тараса Шевченка, кафедрою германської філології та 

перекладу, проведено соціолінгвістичне опитування серед 50 носіїв німецької мови 

(60% респондентів вказали вік до 30 років, 40% – від 30 до 60 років; 54% мають жіночу 

стать, 46% – чоловічу), у результаті  якого визначено ставлення респондентів до 

досліджених лексем. За допомогою наведених мікроконтекстів носії мови змогли вірно 

визначили семантичну мотивацію та конотацію запропонованого ІКСК, навіть у разі 

непрозорої або ж затемненої мотивації, що підтвержує той факт, що для встановлення 

значення ІКСК вирішальним є розуміння мікроконтекста, у якому вжито лексему. 

Один і той самий ІКСК, що функціонує у різних контекстах, може змінювати своє 

конотативне значення, на що впевнено вказали опитувані у своїх відповідях. 

Досліджені переосмислені ІКСК викликають у респондентів певні асоціативні зв’язки, 

що базуються на метафоричному, метонімічному чи метафтонімічному переносі, і є 



185 
 

підвердженням того, що ІКСК вдало використовуються авторами статей з метою 

надання повідомленням образності для більш ефективного впливу на читача. Носії 

німецької мови, вказували також свої варіанти, аналоги до запропонованих ІКСК, 

трактували їх значення за допомогою власних дефініцій, що дозволило виявити 

елементи міфологічного світобачення  у їх реакціях, стереотипізовані уявлення, 

притаманні антропоцентричному світобаченню. Опитані респонденти мали визначити 

мету використання ІКСК. За результатами опрацювання відповідей (вибору 

респондентами варіанту з запропонованих опцій чи додавання свого варіанту) було 

визначено, що, на їх думку, досліджені ІКСК використовуються переважно з метою 

створення образності повідомлення (92% респондентів), що досягається за допомогою 

асоціативних з’вязків, які викликають ІКСК. ІКСК вживаються задля компактності 

повідомлення (зазначили 50% респодентів) і надання креативності твердженням (28% 

респодентів). Носії німецької мови вважають, що ІКСК використовуються у 

повсякденному житті. 84% респондентів зазначити, що фіксували випадки вживання 

ІКСК у німецьких мас-медійних текстах, особливо у статтях, присвячених такій 

тематиці: політика (56%), спорт (34%), культура (34%), соціальні питання (32%), що 

також збігається з кількісною характеристикою досліджених ІКСК, які функціонують у 

мас-медійних текстах, у цій роботі. Найчастотнішими соматичними компонентами у 

межах ІКСК є компоненти: Kopf ‘голова’ (40% від загальної кількості зафіксованих 

соматизмів у складі ІКСК), який використовується з метою позначення інтелектуальної 

діяльності людини і Auge ‘око’ (24% від загальної кількості зафіксованих соматизмів у 

складі ІКСК), який вказує на здатність людини бачити і сприймати навколишнє 

середовище, а також характеризує зовнішній вигляд людини.  

82% респондентів використовують ІКСК в усному мовленні з метою опису 

людини (її інтелектуальної діяльності, характеру, здібностей), певної дії, на позначення 

певних об’єктів, а також продуктів життєдіяльності, які виділяються під час роботи 

окремих органів людини. У писемному мовленні ІКСК є менш популярними і їх 

використовують тільки 28% респондентів. 
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ІКСК найбільш активно вживаються авторами статей у контекстах, в яких автор 

цілеспрямовано прагне досягти певного прагматичного ефекту й не залишається  в 

межах «нейтрального» опису подій. ІКСК, які функціонують у досліджених мас-

медійних текстах, допомагають зреалізувати стратегію занурення читача у 

запропоноване його увазі повідомлення (незалежно від того, чи це аналітична стаття, 

присвячена політиці, чи спортивний коментар тощо). ІКСК є потужним інструментом 

маніпулятивного впливу на читацьку аудиторію за рахунок того, що вони є для неї 

близькими, належать до системи її ментальних координат, антропоцентричного 

світогляду. 
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Додаток А.2.3.1: Кількісна характеристика семантичних типів і підтипів ІКСК   

№ Семантичні 

типи ІКСК:  

Кількість ІКСК, 

зафіксованих за 

виділеними 

семантичними 

типами   

Відсоткове 

співвідношення 

до загальної 

кількості 

досліджених 

ІКСК 

Семантичні 

підтипи ІКСК  

Кількість ІКСК, 

зафіксованих за 

виділеними 

семантичними 

підтипами 

Відсоткове 

співвідношення 

до загальної 

кількості 

досліджених 

ІКСК 

1. Акціональний  209 10% Агенс – Дія  167  8% 

Дія – Агенс  42  2% 

2. Локативний   773 37% Місце – Об’єкт  503 24% 

Місце – 

Абстрактне 

поняття 

137 7% 

Місце – 

Наслідок  

88 4% 

Місце – Дія  45 2% 

3.  Атрибутивний 292 14% Характерна 

риса / 

властивість – 

Носій 

(соматизм) 

292  14% 

4. Партитивний 251 12% Ціле – Частина 189 9% 

Частина – Ціле 62 3% 

5.  Бенефактивний  439 21% Бенефіціар – 

Об’єкт  

439 21% 

6. Орнативний  104 5% Характеристика 

– Носій 

(соматизм) 

104 5% 

7. Каузативний  21 1% Причина – 

Наслідок  

21 1% 

Загалом  2089 100% Загалом 2089 100% 
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ДОДАТОК Б.2.4: АНКЕТА 1, ЗАПРОПОНОВАНА ФОКУС-ГРУПІ В 

МЕЖАХ ЗДІЙСНЕНОГО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕСКПЕРИМЕНТУ 

«Іменникові композити з соматичним компонентом у німецькій мові» 

FRAGEBOGEN, "Substantivkomposita mit somatischer Komponente in der 

deutschen Sprache" (eine soziolinguistische Umfrage)  

In dieser Untersuchung werden Substantivkomposita mit somatischer Komponente 

untersucht, um deren Motivationen und den pragmatischen Effekt auf den Leser 

festzustellen.  

SKmSK – Substantivkomposita mit somatischer Komponente (z. B. Graukopf, 

Adlerauge, Hasenherz, Goldhaar, etc)  

Diese Umfrage beabsichtigt folgende Zwecke zu erreichen: 

- Stellungnahmen von Muttersprachlern zu den untersuchten SKmSK,  

- Assoziationen, die von den untersuchten SKmSK hervorgerufen werden,  

- Frequenz der SKmSK im Alltagsleben von Muttersprachlern festzustellen,  

- Motivation der SKmSK zu identifizieren.  

 

Erklärung zum Datenschutz: 

Die im Rahmen der Umfrage gewonnenen Ergebnisse werden ausschließlich für 

die linguistische Analyse verwendet und generalisierend dargestellt. Die 

gewonnenen Daten werden vollkommen anonym behandelt und nicht an dritte 

Personen übermittelt. 

Diese Untersuchung wird am Lehrstuhl für germanische Philologie und 

Translation, Institut für Philologie an der Nationalen Taras-Schewtschenko-

Universität Kiew/ Ukraine und auch im Rahmen der vom DAAD geförderten 

Germanistischen Institutspartnerschaft mit dem Lehrstuhl für Germanistik und 

Sprachdidaktik am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum 

durchgeführt.  

Herzlichen Dank für Ihre Antworten!  

I. SOZIODEMOGRAPHISCHE ANGABEN: 

Bitte beantworten Sie zunächst die nachfolgenden Fragen zu Ihrer Person: 

 Geschlecht: 

o männlich  

o weiblich 
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 Alter  

 Beruf  

 Ist Deutsch Ihre Muttersprache?  

o Ja  

o Nein  

 Welche Sprache sprechen Sie im Alltag?  

 

 Geburtsort (Land): 

 Wohnort (Land): 

 

II. UMFRAGE: 

1. Die SKmSK "Stirnauge", "Schlägernase", "Brüllschlund" werden im 

angegebenen Kontext benutzt, um ... 

... es bildhaft zu machen?  

... Kreativität zu beweisen? 

... sich kompakt zu äußern? 

… Ihre eigene Variante: 

 

2. Was bedeuten die SKmSK "Stirnauge", "Schlägernase", "Brüllschlund" 

Ihrer Meinung nach? 

 

3. Ist die Bedeutung von den oben genannten SKmSK klar? 

- Ja  

- Nein 

4. Wie würden Sie das SKmSK "Lippenbekenntnis" umformulieren? 

5. Wie würden Sie das SKmSK "Zuspielerkopf" umformulieren?  

6. Haben Sie schon SKmSK in anderen Kontexten gesehen? Falls ja, welche 

Kontexte waren das? 

 

7. Welche somatischen Komponenten (z. B. Kopf, Auge, Hand, Ohr, etc.) 

werden Ihrer Meinung nach am meisten in den Massmedien benutzt? 

 

8. Steht Ihrer Erfahrung nach die somatische Komponente meistens am Anfang 

oder am Ende des Substantivkompositums? 
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- Anfang  

- Ende  

- Schwer zu sagen 

 

9. Benutzen Sie SKmSK in der schriftlichen Sprache? Falls ja, nennen Sie bitte 

2-3 Beispiele. 

 

10. Benutzen Sie SKmSK in der mündlichen Sprache? Falls ja, nennen Sie bitte 

2-3 Beispiele. 
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ДОДАТОК В.3.2: АНКЕТА 2, ЗАПРОПОНОВАНА ФОКУС-ГРУПІ В 

МЕЖАХ ЗДІЙСНЕНОГО СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕСКПЕРИМЕНТУ 

«Іменникові композити з соматичним компонентом у німецьких мас-

медійних текстах» 

FRAGEBOGEN, "Substantivkomposita mit somatischer Komponente in 

deutschen massmedialen Texten" (eine soziolinguistische Umfrage)  

In dieser Untersuchung werden Substantivkomposita mit somatischer Komponente 

untersucht, um deren Motivationen und den pragmatischen Effekt auf den Leser 

festzustellen.  

SKmSK – Substantivkomposita mit somatischer Komponente (z. B. Graukopf, 

Adlerauge, Hasenherz, Goldhaar, etc)  

Diese Umfrage beabsichtigt folgende Zwecke zu erreichen:  

- Stellungnahmen von Muttersprachlern zu den untersuchten SKmSK,  

- Assoziationen, die von den untersuchten SKmSK hervorgerufen werden, 

- Frequenz der SKmSK im Alltagsleben von Muttersprachlern festzustellen,  

- Motivation der SKmSK zu identifizieren.  

 

Erklärung zum Datenschutz: 

Die im Rahmen der Umfrage gewonnenen Ergebnisse werden ausschließlich für 

die linguistische Analyse verwendet und generalisierend dargestellt. Die 

gewonnenen Daten werden vollkommen anonym behandelt und nicht an dritte 

Personen übermittelt. 

Diese Untersuchung wird am Lehrstuhl für germanische Philologie und 

Translation, Institut für Philologie an der Nationalen Taras-Schewtschenko-

Universität Kiew/ Ukraine und auch im Rahmen der vom DAAD geförderten 

Germanistischen Institutspartnerschaft mit dem Lehrstuhl für Germanistik und 

Sprachdidaktik am Germanistischen Institut der Ruhr-Universität Bochum 

durchgeführt.  

Herzlichen Dank für Ihre Antworten!  

 

I. SOZIODEMOGRAPHISCHE ANGABEN: 

Bitte beantworten Sie zunächst die nachfolgenden Fragen zu Ihrer Person: 

 Geschlecht: 
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o männlich  

o weiblich 

 Alter  

 Beruf  

 Ist Deutsch Ihre Muttersprache?  

o Ja  

o Nein  

 

 Welche Sprache sprechen Sie im Alltag?  

 Geburtsort (Land): 

 Wohnort (Land): 

 

II. UMFRAGE: 

11. Bitte lesen Sie das unten angegebene Beispiel: “Wer einmal einen Peter-

Greenaway-Film mit der mechanistisch-mantraesken Nyman-Musik gesehen 

- und gehört - hat, kriegt diese Muster nicht mehr aus dem Kopf. Wir 

empfehlen: Augen schließen, Nervenbahnen entspannen, Hirnströme den 

Resonanzen überlassen und Kopfkino genießen.” (Berliner Zeitung, 

17.04.2018) 

Was bedeuten die SKmSK "Nervenbahnen", "Hirnströme", "Kopfkino" 

Ihrer Meinung nach? 

 

12. Bitte lesen Sie den unten angegebenen Kontext: “Wir können ein Bündnis 

von Fridays for Future über die Pflegekraft, den Industriearbeiter bis hin zu 

Unternehmern spannen. Sie alle haben die Nase voll vom Egoismus der 

letzten Jahre. Unsere Botschaft für sie lautet: Die Zeit des Ellbogendenkens 

ist vorbei.” (Zeit, 09.09.2020) 

Wie würden Sie das SKmSK "Ellbogendenken" umformulieren? 

Welche Konnotation (assoziative, emotionale (Neben-)Bedeutung) hat das 

SKmSK "Ellbogendenken"?  

- Positive Konnotation 

- Negative Konnotation  

- Kann ich nicht feststellen 

- Ihre eigene Variante 
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13. Bitte lesen Sie das unten angegebene Beispiel: “Donald Trump oder Frank 

Underwood: Wer ist der bessere Präsident? Der eine hat die Körpersprache 

des durchtriebenen Profipolitikers. Kurz gescheitelter Graukopf, kühler 

Blick, beherrschte Gestik, das Kinn entschlossen nach vorne gereckt. Der 

andere kommt einem vor wie sein eigener Cartoon, allerdings stark 

übertrieben.” (Focus, 25.08.2017) 

Wie würden Sie das SKmSK " Graukopf" umformulieren? 

Welche Konnotation (assoziative, emotionale (Neben-)Bedeutung) hat das 

SKmSK "Graukopf"?  

- Positive Konnotation 

- Negative Konnotation  

- Kann ich nicht feststellen 

- Ihre eigene Variante 

 

14. Bitte lesen Sie den unten angegebenen Kontext: “Wer Edmund de Waals 

Buch „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ liebt, wird dankbar sein für 

dieses Buch zur Ausstellung in Wien, das die Geschichten wunderbar 

ergänzt” (Berliner Zeitung, 10.12.2019) 

Mit welchem Synonym (einem Wort) würden Sie SKmSK 

"Bernsteinaugen" ersetzen? Welche Assoziationen werden bei Ihnen mit 

dem Ausdruck „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ hervorgerufen? 

 

15. Bitte lesen Sie das folgende Beispiel: “Boeing hat einige technische Systeme 

an ihr (Maschine) verbessert, was dringend notwendig war. So hatte bislang 

ein einziger Sensor auf der Außenhaut ermittelt, ob dem Flugzeug eine 

gefährliche, zu steile Fluglage droht.” (Spiegel, 09.09.2020) 

Wie würden Sie die Motivation des SKmSK "Außenhaut" beschreiben? 

 

16. Zu welchem Zweck werden SKmSK verwendet (mehrere Antworten sind 

möglich)? Um  

... es bildhaft zu machen?  

... Kreativität zu beweisen? 

... sich kompakt zu äußern? 

… Ihre eigene Variante: 
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17. Ist die Bedeutung der oben genannten SKmSK klar? 

- Ja  

- Nein  

 

18. Haben Sie schon SKmSK in den Massmedien gesehen? Falls ja, welche 

Themenbereiche waren das? 

 

19. In welchen Kontexten (Themenbereichen) gibt es Ihrer Meinung nach am 

meisten Beispiele für SKmSK?  

- Sport  

- Politik  

- Kultur  

- Gesellschaft  

- Technik 

- Ihre eigene Variante 

 

20. Welche somatischen Komponenten (z. B. Kopf, Auge, Hand, Ohr, etc.) 

werden Ihrer Meinung nach am meisten in den Massmedien benutzt? 

 

21. Steht Ihrer Erfahrung nach die somatische Komponente meistens am Anfang 

oder am Ende des Substantivkompositums? 

- Anfang  

- Ende  

- Schwer zu sagen 

 

22. Benutzen Sie SKmSK in der schriftlichen Sprache? Falls ja, nennen Sie bitte 

2-3 Beispiele. 

 

23. Benutzen Sie SKmSK in der mündlichen Sprache? Falls ja, nennen Sie bitte 

2-3 Beispiele. 


