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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
На сучасному етапі розвитку лінгвістики значно зріс інтерес до проблем 

пізнання дійсності та її відображення у свідомості людини. На зміну попереднім 
науковим парадигмам приходить нова, когнітивно-комунікативна, в рамках якої 
відбувається перехід семантичних досліджень на інший рівень аналізу – 
концептуальний, що передбачає вивчення значення у зв’язку з внутрішнім світом 
людини, її мисленням, процесами повсякденного висловлювання й розуміння. 
Наукові розвідки українських лінгвістів (Ф. С. Бацевича, Л. Р. Безуглої, 
О. П. Воробйової, C. А. Жаботинської, В. Л. Іващенко, О. О. Селіванової, 
І. С. Шевченко), а також праці зарубіжних учених (А. Вежбицької, T. А. ван Дейка, 
Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, М. Шварц), зокрема російських (В. І. Карасика, 
Ю. М. Караулова, З. Д. Попової, Ю. С. Степанова, Й. А. Стерніна) засвідчують 
існування концептуального рівня в людській свідомості. 

Iз настанням третього тисячоліття відбулося прискорення науково-
технічного прогресу, посилилися комп’ютеризація та глобалізація всіх форм 
життєдіяльності людини й унаслідок цього в суспільстві деформувалися звичні 
стереотипи міжособистісних відносин. Виникли нові форми спілкування 
та життєвого устрою, що відобразилося й на такій сфері, як вибір партнера. 

Потреба вибору партнера існує з моменту виникнення людської цивілізації 
і, безперечно, вона не втратила й ніколи не втратить своєї актуальності, адже це 
початок будь-яких стосунків, як ділових, так і дружніх чи сімейних. Варто 
зауважити, що з розвитком людства та науково-технічного прогресу це явище 
трактують по-різному; воно стає об’єктом дослідження багатьох наук. 
Проблема вибору партнера та укладення шлюбу розглядалася в низці праць 
із психології (Н. О. Коваль, А. Гей, М. Гассебраук), соціології (Є. М. Черняк, 
М. Рідель), лінгвістики (фрагментарно) у таких аспектах: ґендерний (У. О. Рисєва), 
лігвокультурологічний та когнітивний (В. А. Данилова), комунікативний 
(І. С. Черкасова) та ін. Дослідники зауважують, що існують значні відмінності 
в поглядах щодо вибору партнера для спілкування або просто друга, а також 
вибору партнера для подальшого створення сім’ї. 

Проте, як відомо, бракує наукових розвідок, які б повністю були 
присвячені дослідженню концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА на 
матеріалі німецької мови на засадах когнітивної лінгвістики, дискурсології та 
лінгвокультурології з урахуванням соціологічних, психологічних і прагматичних 
чинників, отже, це й зумовило вибір теми дисертації. 

Актуальність наукової роботи визначається відповідністю її проблематики 
провідній у сучасній лінгвістиці когнітивно-комунікативній науковій парадигмі, 
а також значущістю і водночас недостатністю дослідження концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. Оскільки вибір партнера ґрунтується на 
пріоритетах лінгвоспільноти та її окремих представників, то комплексний 
аналіз цього концепту сприятиме з’ясуванню домінантних цінностей німецького 
суспільства. 
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Зв’язок із науковими темами. Проблематика дисертації відповідає 
профілю досліджень, що проводяться в Інституті іноземної філології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в межах 
наукової теми «Семантико-прагматичні характеристики різних жанрів та 
дискурсів у сучасних германських мовах», затвердженої вченою радою ВНУ 
(протокол № 16 від 13.04.2011 р.). 

Мета наукової розвідки – виявлення способів і засобів об’єктивації та 
особливостей дискурсивних конфігурацій концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 
ПАРТНЕРА, а також стратегій і тактик його актуалізації в німецькомовному 
(віртуальному) дискурсі. 

Це зумовило постановку й виконання таких завдань: 
– дослідити теоретичні передумови аналізу концепту PARTNERWAHL / 

ВИБІР ПАРТНЕРА; 
– розробити методологічний і методичний алгоритми дослідження 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА; 
– проаналізувати номінативне поле концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 

ПАРТНЕРА в німецькій мові; 
– охарактеризувати слоти пропозиційного фрейму ситуації вибору 

партнера; 
– з’ясувати комунікативні стратегії й тактики мовців при актуалізації 

концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА в німецькомовному 
(віртуальному) дискурсі; 

– виявити дискурсивні конфігурації досліджуваного концепту. 
Об’єкт дослідження – мовні одиниці різних рівнів, які використано для 

об’єктивації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА та профілізації 
його концептуальних ознак у дискурсі. 

Предметом дослідження є об’єктивація та профілізація концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, дискурсивні конфігурації, стратегії 
і тактики його актуалізації у (віртуальному) німецькомовному дискурсі. 

Джерелами фактичного матеріалу слугували анкетні дані з Інтернет-
сайтів знайомств Firtcafe.de, Neu.de й оголошення з веб-порталу Quoka.de, веб-
сторінок газет SüddeutscheZeitung, AugsburgerAllgemeine, Mittelbayerische 
загальною кількістю 2000 текстів, лексикографічні джерела (авторитетні 
німецькі словники Duden – Deutsches Universalwörterbuch, Duden – das 
Synonymwörterbuch, Köbler, Gerhard – Deutsches Etymologisches Wörterbuch, 
електронних корпусів – dwds.de, wortschatz.uni-leipzig.de), фрагментарно – 
художні тексти (твори Т. Фонтане «Effi Briest», «Frau Jenny Treibel», 
Ґ. Гауптманн «Suche impotenten Mann fürs Leben», К. Гаґн «Auf Männerfang», 
У. Борншайн «Bei Anruf nackt. Meine Partnersuche im Internet»). 

У процесі розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі 
методи дослідження: загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз і синтез – для 
уточнення теоретичних засад та формування висновків наукової праці; 
лінгвістичні методи: метод аналізу словникових дефініцій – для з’ясування 
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значення аналізованих мовних одиниць із метою конструювання номінативного 
поля концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА; інтерпретаційний аналіз – 
для витлумачення змісту оголошень та анкет, спрямованих на пошук партнера, 
концептуальний аналіз (фреймове моделювання) та семантичний аналіз – для 
аналізу пропозиційного змісту оголошень і характеристики учасників ситуації 
вибору партнера, а також виявлення дискурсивних конфігурацій досліджуваного 
концепту; дистрибутивний аналіз – для з’ясування сполучуваності мовних 
одиниць на позначення концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА та 
його концептуальних ознак; інтент-аналіз – для встановлення комунікативних 
інтенцій адресанта, відповідних стратегій і тактик у ситуаціях вибору партнера; 
метод кількісних підрахунків – для забезпечення достовірності результатів, 
визначення частотності вживання мовних одиниць на позначення домінантних 
цінностей суб’єкта вибору як члена німецької лінгвоспільноти. На кожному 
етапі дослідження використано комплексну методику. 

Наукова новизна одержаних результатів і висновків полягає в тому, що 
вперше із застосуванням комплексної методики проаналізовано концепт 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, що дало змогу охарактеризувати 
номінативне поле, структурно-семантичні особливості концепту, здійснити його 
фреймове моделювання, установити комунікативні стратегії й тактики актуалізації 
досліджуваного концепту в ситуаціях вибору партнера, його дискурсивні 
конфігурації в німецькомовному віртуальному та художньому (фрагментарно) 
дискурсах. 

Теоретичне значення наукової роботи полягає в тому, що її результати 
сприятимуть подальшій науковій розбудові германістики, зокрема лексикології 
німецької мови (розділи «Поняття поля у лінгвістиці», «Етимологія»), теоретичної 
граматики німецької мови (розділи «Морфологія» та «Синтаксис»), а також 
можуть бути екстрапольовані й на відповідні галузі загального мовознавства: 
когнітивну лінгвістику (номінативне поле концепту, фреймове моделювання, 
дискурсивні конфігурації концептів); теорію міжкультурної комунікації 
(національно-культурна специфіка концептуальної картини світу); дискурсологію 
(особливості віртуального дискурсу); лінгвоперсонологію (типи мовних 
особистостей). 

Практичне значення одержаних результатів детерміновано доцільністю 
використання основних положень і висновків, а також емпіричного матеріалу 
дослідження в навчальній діяльності у процесі викладання курсу лексикології 
та теоретичної граматики німецької мови, при розробці й упровадженні 
спецкурсів із когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, теорії міжкультурної 
комунікації, дискурсивного аналізу, психолінгвістики та в науково-пошуковій 
роботі студентів і аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації викладено 
в доповідях на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: 
«Пріоритети германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2009, 2015); 
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«Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 2010); 
«Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2010); 
«Актуальні проблеми германської філології» (Чернівці, 2010); «Мова. Культура. 
Комунікація: На перехресті світів» (Чернігів, 2012), «The Top Actual Researches 
in Modern Science» (ОАЕ, Аджман, 2015); Всеукраїнській науковій конференції 
«Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми 
перекладу» (Житомир, 2011); наукових конференціях професорсько-
викладацького складу Cхідноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки (Луцьк, 2010–2011, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць (9 – 
одноосібно), із них 6 статей у фахових виданнях України, 1 – в зарубіжному 
виданні (Угорщина). Загальний обсяг публікацій 3,9 друк. арк. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, додатків, бібліографії (356 найменувань). Загальний обсяг 
роботи – 240 сторінок (з них основного тексту – 198). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми, актуальність, методологічну основу, 
методи та джерельну базу, визначено мету й завдання, об’єкт, предмет 
дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
отриманих результатів, подано відомості про апробацію й публікації за темою 
дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА» висвітлено й узагальнено 
теоретичні питання, пов’язані з дослідженням концептів та дискурсу, 
розглянуто основні психологічні й соціологічні теорії вибору партнера, 
з’ясовано методи наукових досліджень і вибудувано алгоритм дослідження. 

Концепт як багатовимірне явище визначають по-різному, що залежить від 
науки та аспекту його дослідження. На основі аналізу різних дефініцій 
(В. І. Карасик, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, З. Д. Попова) уважаємо, що 
концепт – це культурно детермінована ментальна одиниця, яка відповідає за 
вибір мовних засобів об’єктивації, регулює комунікативну поведінку, має 
складну будову, формується на основі загальнонаціональних ознак, які 
доповнено ознаками індивідуального досвіду й особистої уяви, містить оцінне 
ставлення до своїх референтів, у сукупності з іншими концептами формує 
концептуальну картину світу народу, яка частково знаходить відображення 
в мовній картині світу. 

Концепти відображають зміст отриманих знань, досвіду, цінностей, 
результатів усієї діяльності людини, пізнання та інтерпретації нею навколишнього 
світу. У змістовому наповненні концепту виділяють поняттєву, образну, 
ціннісну сторони, а також спресований історичний компонент. 

Концепти класифікують за різними критеріями. PARTNERWAHL / ВИБІР 
ПАРТНЕРА – це складний багаторівневий універсальний регулятивний концепт. 
Він релевантний для виявлення особливостей ментальності німецького народу 
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чи якоїсь групи в його складі. Цей концепт перебуває в розвитку, зазнає 
модифікації, доповнює свою структуру новими ознаками. Він актуальний для 
німецької культури, про що свідчить його розгалужене номінативне поле. 

Серед різних структур репрезентації змістового наповнення концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА найбільш оптимальним уважаємо 
акціональний фрейм (С. А. Жаботинська), у якому учасників ситуації вибору 
партнера наділено аргументними ролями. Проаналізовано не лише валентно 
зумовлені, але й валентно не зумовлені аргументи, що принципово важливо для 
розуміння мотивації, стратегій і тактик суб’єкта вибору партнера. 

Сукупність різнорівневих мовних засобів об’єктивації (озовнішнювання) 
концептів утворює номінативне поле, у якому виділяємо ядро й периферію 
з подальшим ієрархічним структуруванням. 

Середовище актуалізації концептів – дискурс, для визначення якого 
важливе значення має наукова традиція; відповідно до неї дискурс трактуємо: 
1) як панівну ідеологію, як конгломерат певних тем і фрагментів знань, що 
може втілюватися не лише в текстах, але й в архітектурних спорудах; 2) як 
конкретну комунікативну подію, як процес, результатом якого є текст; як 
процес він регулюється стратегіями й тактиками учасників комунікації та є 
синтезом когнітивних, мовних та позамовних чинників; 3) як сукупність 
тематично співвіднесених текстів, що апелюють до однієї теми (І. С. Шевченко, 
В. Є. Чернявська, Ґ. Ґраефен, М. Лідке). 

Досліджуючи концепт PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, 
послуговуємося насамперед визначеннями 2) та 3). Віртуальний дискурс як вид 
дискурсу розглядаємо і як сукупність текстів, присвячених одній темі (темі 
вибору партнера), і як комунікативну подію, що має свої диференційні ознаки: 
ця подія дистантна, пролонгована в часі; інтеракція відбувається між суб’єктом 
вибору як адресантом та потенційним адресатом; ним стає той, кого зацікавить 
звернення (оголошення) адресанта, що має форму прямої мови; у результаті 
дискурсивного процесу виникають тексти, що характеризуються як інтра-, так 
і екстратекстовими особливостями. 

Дослідження дискурсу (у тому числі й віртуального) засвідчують важливість 
мовної особистості для комунікативного процесу. Трактування цього поняття 
ґрунтується на розумінні сучасною наукою особистості загалом. Психологи 
визначають особистість як відносно стабільну організацію мотиваційних 
нахилів. У повсякденному розумінні особистість – це стиль життя індивіда чи 
характерний спосіб реагування на життєві проблеми (Ю. М. Караулов), що 
залежить від знань, досвіду, інтелекту, емоційних характеристик та волі 
людини. Мовна особистість в мережі Інтернет – це сукупність текстів, 
створених як самою особистістю, так і про неї (О. В. Лутовинова). Віртуальна 
мовна особистість – це дискурсивний варіант мовної особистості, репрезентований 
у мовному просторі мережі Інтернет, зафіксований у комунікативних стратегіях 
і тактиках спілкування, типах мовної поведінки, у значеннях фрагментів 
гіпертексту, лінгвокогнітивних особливостях тезаурусу мовної особистості 
(Л. Ф. Компанцева). 
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Вибір партнера відображає не лише індивідуальні особливості суб’єкта 
вибору, але й цінності та соціальну організацію суспільства, до якого він належить. 
На процес вибору партнера впливає багато факторів. Це – динамічний процес, 
про що свідчить історичний екскурс у питання вибору партнера. 

Прагнення вчених висвітлити різні фактори, які впливають на здійснення 
вибору партнера, призвело до створення різних концепцій, серед яких 
популярні психоаналітична теорія З. Фрейда, еволюційно-психологічна теорія 
сексуальних стратегій, соціально-психологічна рольова теорія, модель 
комплементарності Р. Ф. Уінча, інструментальна теорія підбору подружжя 
Р. Сентерса, теорія фільтрів А. Керкгоффа/К. Девіса та інші. Досі немає 
однозначної відповіді на питання гомогамії чи гетерогамії в процесі вибору 
партнера. Гомогамія передбачає однотипність індивідуумів для успішного 
партнерства, гетерогамія – протилежність партнерів. Не випадково у німецькій 
мові існує два протилежні за змістом прислів’я: «Gleich und gleich gesellt sich 
gern» ↔ «Gegensätze ziehen sich an». Ураховуючи концепції психологів і соціологів 
щодо феномену вибору партнера, у роботі основну увагу приділяємо 
дослідженню цього явища на засадах когнітивно-комунікативної наукової 
парадигми, що передбачає звернення до таких понять, як концепт, концептуальна 
картина світу, фрейм, мовна особистість, дискурс як середовище актуалізації 
концептів, дискурсивні конфігурації концептів, комунікативні стратегії й тактики 
актуалізації концептів у дискурсі (зокрема віртуальному) тощо. 

Дослідження концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА потребує 
застосування комплексної методики, що характерно для сучасної наукової 
парадигми. Алгоритм аналізу містить кроки, які передбачають взаємозв’язок 
методів, адекватних для кожного етапу дослідження концепту. 

У другому розділі «Номінативне поле концепту PARTNERWAHL / 
ВИБІР ПАРТНЕРА. Фреймове моделювання ситуації «Partnerwahl»» 
систематизовано засоби об’єктивації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 
ПАРТНЕРА, побудовано його номінативне поле, змодельовано ситуацію 
вибору партнера у вигляді акціонального фрейму з подальшим його 
розгортанням у предметно-центричні фрейми, з’ясовано та впорядковано засоби 
наповнення валентно зумовлених слотів фрейму ситуації вибору партнера 
й виявлено типи віртуальних мовних особистостей. 

Номінативне поле концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА має 
комплексний характер. Воно містить різнорівневі мовні одиниці, серед яких 
лексичні належать до різних частин мови; фразеологічні включають як стійкі 
ідіоматичні, так і неідіоматичні словосполучення; синтаксичні представлені 
вільними словосполученнями лексеми-ідентифікатора концепту, її синонімів, 
асоціатів. Серед мовних одиниць є і стилістично нейтральні, і стилістично 
марковані, що виявляють різні метафоричні переосмислення. 

Ядерна лексема концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА – це 
композит, утворений складанням двох основ: der Partner і die Wahl. Відсутність 
тлумачення лексеми Partnerwahl в етимологічних словниках зумовила звернення 
до етимології безпосередніх складників: лексем der Partner та die Wahl. Лексема 
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Partner суттєво розширила значення. Зазнало змін також значення лексеми 
Wahl: первинний компонент «свобода вибору» (згідно з етимологічними 
словниками) ускладнено з плином часу новим – «раціональне прийняття рішення». 

Лексема Partner має великий словотвірний потенціал, використовуючись 
як перший чи другий складник у композитах, що дає змогу виокремити низку 
лексико-семантичних груп (ЛСГ): І. (Partner як перший складник) – 
1) вибір/пошук партнера; 2) партнерські стосунки; 3) партнерські інституції; 
4) організаційні питання партнерства; ІІ. (Partner як другий складник) – 
1) партнерство за інтересами; 2) за віком/рангом; 3) за спілкуванням/листуванням; 
4) за політичними інтересами; 5) за сферою діяльності; 6) у пошуках любові, 
сексу, здійснення мрій, бажань; 7) за перспективою заснування сім’ї, укладення 
шлюбу. 

Лексеми Partner та Wahl, завдяки своїм синонімічним зв’язкам та 
словотвірному потенціалу (насамперед лексеми Partner), формують розгалужену 
лексико-семантичну підсистему номінативного поля концепту PARTNERWAHL / 
ВИБІР ПАРТНЕРА. 

Аналіз словосполучень із лексемою-ідентифікатором концепту дає підстави 
констатувати, що абстрактний іменник Partnerwahl конкретизується вживанням 
а) дієслів, які позначають конкретні дії: Partnerwahl treffen; б) якісними 
та відносними прикметниками: gute/objektive Partnerwahl. 

Словосполучення з лексемою Partnerwahl засвідчують метафоричне 
переосмислення досліджуваного концепту, що уподібнюється живій істоті 
(концепт LEBEWESEN), яку можна зустріти, на яку можна впливати, дія якої 
може бути правильною, неправильною, яка може відчувати біль, муку: Treffen 
Sie noch heute die richtige Partnerwahl (academicpartner.ch). Концепт 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА переосмислюється як концепт 
GEGENSTAND, тобто уподібнюється предмету, який можна поставити, 
тягнути, мати, виграти; що може бути легким, важким: Die Partnerwahl ist 
schwer (zeitjung.de). Досліджуваний нами концепт асоціюється з концептами 
LIEBE, NUTZEN, BUDGETPLANUNG, RISIKO, GEFAHR, які засвідчують 
асоціативно-образний складник концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА: 
Wähle deine Liebe und liebe dann deine Wahl (aphorismen.de); Solltest du einmal 
heiraten, so nimm den Verleger, nicht den Dichter (aphorismen.de); Die  
Partnerwahl ist wie eine Budgetplanung: ob man richtig liegt, merkt man erst, wenn 
es eh schon zu spät ist (aphorismen.de); Partnerwahl ist und bleibt ein Risiko – und 
auch eine Partnerschaft – privat oder geschäftlich birgt immer wieder mal das eine 
oder andere Gefahrenpotenzial (spuren.ch). 

Незважаючи на актуальність вибору партнера, у німецькій мові існує 
невелика кількість паремій стосовно цієї теми, проте є чимало крилатих 
висловів, пов’язаних з поняттями Partner та Partnerwahl: Wenn eine Frau die 
Wahl zwischen Liebe und Reichtum hat, versucht sie immer, beides zu wählen 
(Marcel Achard / Zitate&Sprichwörter). Номінативне поле концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА унаочнено на рис.1. 



8 

 
Рис. 1. Номінативне поле концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 
Як відомо, ситуація вибору передбачає наявність суб’єкта, об’єкта, процесу, 

мотиву і цілей вибору. Процедура вибору має пропозиційну структуру, яка 
містить предикат wählen, валентно зумовлені аргументи WER, WEN та валентно 
не зумовлені аргументи SO (SOVIEL), WOZU/WARUM. Аргументи є слотами 
акціонального фрейму з потенційним розгортанням у предметно-центричні 
фрейми: 

WER (PARTNER 1)→ wählt/sucht →WEN (PARTNER 2) → WARUM/WOZU 
 
  SO(SOVIEL)     SO(SOVIEL) 

Слоти макропропозиційного фрейму ситуації вибору заповнюються 
різними мовними одиницями, які за семантичними параметрами утворюють 
лексико-семантичні групи. Наповнення слоту WER (PARTNER 1) – Mann/Frau 
засвідчує номінативну самопрезентацію суб’єкта вибору. У межах цього слоту 
виокремлено 19 лексико-семантичних груп: 14 трапляється в текстах представників 
обох родів, 2 – тільки в чоловічих, 3 – тільки в жіночих текстах. Автори анкет 
(як чоловіки, так і жінки) використовують під час реєстрації на сайті знайомств 
«нік», або мережеве ім’я, що також виконує функцію самопрезентації віртуальної 
мовної особистості. Аналіз емпіричного матеріалу та врахування мотивації 
користувачів дозволили об’єднати всі «ніки» у 18 тематичних груп: 1) власні 
імена (ортоніми, скорочення, похідні від імені чи прізвища); 2) прецедентні 
назви; 3) назви професій/зайнятість; 4) географічні назви; 5) зооніми й фітоніми; 
6) відображення психоемоційного стану комунікантів; 7) самооцінка; 8) сексуальна 
тематика; 9) «інкогніто»; 10) назви транспортних засобів; 11) назви продуктів 
харчування (солодощі/страви; напої); 12) назви музичних інструментів/звуків; 
13) алюзії; 14) алітерації; 15) Leetspeak-назви; 16) зсуви/зрощення; 17) неологізми; 
18) іронічні назви. Трапляються також «ніки»-абревіатури чи асоціації, смисл 
яких відомий лише авторові. Різна наповнюваність груп відображає неоднакові 
вподобання та смаки чоловіків та жінок, їхній тезаурус, креативність. 
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Для детальної характеристики суб’єкта вибору здійснено порівняльний 
аналіз слотів SO (SOVIEL) (якість/кількість) у предметно-центричних фреймах 
PARTNER 1 (Мann) є SO (SOVIEL) та PARTNER 1 (Frau) є SO (SOVIEL), 
результати якого засвідчують, що домінантними цінностями для представників 
німецької лінгвокультури обох статей є такі риси характеру (чесноти), 
як Humor (почуття гумору), vielseitige Interessen (різнобічні інтереси), 
Liebenswürdigkeit (люб’язність), Ehrlichkeit (чесність), Treue (вірність), 
Lebensfreude (життєрадісність), Offenheit (відкритість), Romantik (романтичність), 
Intelligenz (інтелект), Warmherzigkeit (доброта), Zuverlässigkeit (надійність), 
Kreativität (креативність), Hilfsbereitschaft (готовність допомогти), Kultiviertheit 
(культурність), Hochausbildung (високий рівень освіти). В оголошеннях жінок, 
крім названих спільних ознак, превалюють здебільшого якості, які називають 
почуття. Тобто німецька жінка може бути anspruchsvoll (вимогливою), 
erfinderisch (винахідливою) та energiеvoll (енергійною), водночас залишаючись 
natürlich (природною), warmherzig (доброю), positiv gestimmt (позитивно 
налаштованою), хоче, щоб її любили. Чоловіки ж демонструють свою здатність 
бути rücksichtsvoll (уважними), zärtlich (ніжними), ausgeglichen (виваженими), 
anständig (порядними), klug (мудрими), zuverlässig (надійною опорою). Таким 
чином, тут спрацьовують стереотипні уявлення про справжнього чоловіка 
чи жінку, спираючись на які, адресанти прагнуть створити собі позитивний 
образ. Дані про стан здоров’я й наявність фізичних вад релевантні для 
представників обох груп, але таку інформацію подають дуже рідко. 

Носії німецької мови цінують свій вільний час і вказують, чим вони охоче 
займаються: Reisen (подорожі), Kunst (мистецтво), Kultur (культура), Sport 
(спорт). Найрідше згадуються негативні риси характеру, оскільки адресанти 
прагнуть привабити адресата. 

Аналіз слотів WEN (PARTNER 2) дав підстави виявити ті пріоритетні 
ознаки, які формують ідеал жінки з погляду чоловіків та ідеал чоловіка, на 
думку жінок. Висунуті науковцями теорії вибору партнера реалізуються 
неоднаково залежно від різних факторів: біологічного роду, віку, статусу, 
інтелекту, характеру суб’єкта вибору, його мотивів, цілей та цінностей, 
сформованих у процесі соціалізації. 

Слот WEN (PARTNER 2 – Frau) засвідчує, що в когнітивному просторі 
представника німецького етносу чоловічого роду вимальовується такий 
ідеальний образ жінки: lieb/liebevoll (любляча), schlank (струнка), attraktiv 
(приваблива), nett (мила), sympathisch (симпатична), ehrlich (чесна), unabhängig 
(незалежна), warmherzig (добросердна), humorvoll (дотепна). 

На лексико-граматичному й стилістичному рівнях це реалізується 
за допомогою вживання нейтральних іменників (Frau, Mädchen, Polin, 
Lebenspartnerin), стилістично маркованих іменників, серед яких є жаргонізми 
(Sub, Gothiclady, Sozia), сленгізми (Flamme, Frauchen, Weiblein), запозичення 
(Mrs. Right, Girlfriend), оказіоналізми (makupTussy), метафоричні та метонімічні 



10 

назви (weiblicher  Sonnenstrahl, Waldfee, Schokohase), гіперболи (multitaskingfähige 
Frau). Простежено також випадки номінації за посередництвом особових 
займенників (sie, du, dich). На словотвірному рівні використано прості лексеми, 
а також композити (Rubensengel, Hüftspeck), чимало прикметників, переважно 
якісних (schön, schlank, nett, intelligent). На синтаксичному рівні вжито прості 
поширені та складнопідрядні речення, переважно з означальними й умовними 
підрядними. За комунікативною інтенцією – це розповідні, питальні, окличні 
речення. На морфологічному рівні зафіксовано категоріальні та некатегоріальні 
форми дієслів (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ і його конкурентні форми, Aktiv, 
Passiv, особові форми з уживанням займенників 2 і 3 особи однини та форма 
ввічливості Sie-Form). 

Слот WEN (PARTNER 2 – Mann) – засвідчує, що жінки ставляться до 
вибору партнера серйозно й обережно. Їхні найменування бажаних партнерів – 
креативні. Прив’язаність до місця проживання висловлено рідко. Важливу роль 
для адресантів обох родів відіграє віковий фактор. Превалює бажання мати 
партнера з вищою освітою. Трапляється незначна кількість номінацій за 
фізичними чи психічними вадами, які здебільшого стосуються суб’єктів 
вибору, котрі й самі мають певні вади та діють за принципом «Gleich und gleich 
gesellt sich gern».  

Важливим є внутрішній світ чоловіків (на що вказують відповідні 
прикметники). Домінують такі якості, як lieb/liebevoll (люблячий), humorvoll (із 
почуттям гумору), gutherzig (добросердний), stilvoll (стильний), ehrlich 
(чесний), zuverlässig (надійний), intelligent (розумний), ausgebildet (освічений), 
kultiviert (культурний), lebensfroh (життєрадісний). Важливі для жінок спільні 
інтереси, подорожі, культурні заходи, любов до природи, тварин. Окремим 
представницям німецького етносу притаманний прагматичний підхід: партнер 
мусить бути vermögend (заможний), finanziell unabhängig (фінансово 
незалежний), mit eigenem/er Haus/Wohnung (із власним житлом). 

У когнітивному просторі німкені закладено засади жінки-матері, 
господині, але й водночас незалежної самостійної особи, яка прагне досягти 
певного статусу в суспільстві, що зумовлено розвитком руху фемінізму та 
емансипації на теренах Німеччини. У критеріях вибору партнера трапляється 
вказівка: mit/ohne Kinderwunsch (бажання/небажання мати дітей) або mit/ohne 
Kind (їх наявність чи відсутність). Жінки рідко висловлюють вимоги щодо 
зовнішності потенційного партнера. Серед названих ознак домінують: 
nett/sympathisch (милий/симпатичний), gepflegt (доглянутий), kräftig (сильний), 
groß (високий), weder knochig, noch dick (некістлявий і неповний). 

Адресанти різняться як мовні особистості. Приклади засвідчують 
належність чоловіків до таких типів, як Der Unwiederstehliche – авантюрист 
(прагне бути постійно в центрі уваги, легко входить у довіру, інтриган 
і маніпулятор); Der Unnahbare – людина-автомат / непідступний (тримає свої 
почуття під контролем, логічно розмірковує та планує свої дії); Der Romantiker – 
мрійник / романтик (мовчазний, занурений у свій світ).  
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Дані про жінок засвідчують наявність таких типів: Folterknecht oder 
Unbezwingbare, die Gnadenlose, der Boss – бос (любить командувати); 
Beziehungskiste oder die Gesprächsbereite, die Hinterfragende – буркотуха (завжди 
всім незадоволена, але багато уваги приділятиме коханому); Nebelschleider oder 
«Fräulein Unentschieden» – нерішуча (дуже довго вагається, сором’язлива); Wild 
woman oder Raubkatze außer Kontrolle – кішечка (божевільна й відчайдушна, для 
бурхливої ночі). Кожен тип представлено відповідним чином на лексико-
граматичному рівні. 

У третьому розділі «Дискурсивні характеристики концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА» виявлено дискурсивні параметри 
концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА: проаналізовано валентно не 
зумовлені слоти фрейму ситуації вибору партнера (мотиви, цілі вибору партнера), 
з’ясовано дискурсивні стратегії й тактики вибору партнера та встановлено 
дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. 

Із поняттям вибору тісно пов’язане поняття мотиву. На рівні фреймового 
моделювання ситуації вибору мотив належить до валентно не зумовлених 
актантів (cлот WARUM), проте є необхідним на рівні прагматичної валентності. 
Мотив – це фактично рушійна сила, стимул, причина, щоб щось зробити для 
досягнення конкретної мети. Провідний мотив у процесі вибору партнера – 
мотив афіліації, оскільки метою афіліативного спілкування є прагнення здобути 
любов (чи прихильність) партнера в спілкуванні. 

Названі в анкетах та оголошеннях цілі (у пропозиційному фреймі – це 
валентно не зумовлений актор WOZU) об’єднано в три групи. Перша група – 
це цілі, які засвідчують наміри вибудувати серйозні стосунки. Виокремлено 
такі блоки: 1) серйозні довготривалі партнерські стосунки, одруження та 
створення сім’ї (важливими є любов, сім’я, сімейний затишок, щастя, 
взаєморозуміння, вірність); 2) довготривалі дружні стосунки, що ґрунтуються 
на спільних інтересах і поглядах, дружбі та взаємній симпатії; 3) серйозні 
стосунки між людьми з особливими потребами (їх виявлено небагато). До 
другої групи належать цілі встановити короткотривалі стосунки, основою яких 
здебільшого є фізична близькість.  

У межах цієї групи виокремлено два блоки: 1) короткотривалі інтимні 
стосунки, що не передбачають жодної особистої відповідальності за подальші 
дії (найчастіше такі оголошення виділено в окрему рубрику «Еротика»); 
2) короткотривалі стосунки без інтиму (знайомство, легкий флірт, зустрічі на 
вечір); особи, які прагнуть таких стосунків, можуть бути й одруженими, 
і самотніми. Третю групу формують цілі, основа яких – вигода. 

Пріоритетними цілями є gemeinsame Unternehmungen (спільні справи), feste 
Beziehung (сталі стосунки), Liebe (любов), gemeinsame Zukunft (спільне 
майбутнє), Ehe/Familie (шлюб/сім’я), Glück (щастя), Zweisamkeit (спільне 
проживання та життєдіяльність), Flirten/Abenteuer (флірт/пригоди), Vermögen 
(матеріальні статки), Sex (секс) тощо. До потенційного партнера суб’єкт вибору 
висловлює бажання знайти певні риси характеру та зовнішності за принципом 
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гомогамії (пошук подібного до себе). Хоча домінантні цінності притаманні всім 
представникам людства, проте вони мають неоднаковий пріоритет у різних 
вікових групах чоловіків та жінок. Зокрема, любов у жінок віком від 20 до 
45 років посідає третє місце, від 46 до 65 років – перше, а у віці понад 65 – 
друге. У чоловіків віком від 20 до 45 років любов на п’ятому місці, від 46 до 
65 років – на дев’ятому, а у віці понад 65 – на третьому. 

У процесі пошуку та вибору партнера можлива також зміна мотивів, 
а відповідно – і цілей. Мотив та мета вибору партнера актуалізовані такими 
засобами: 1) лексичними – одиниці різної частиномовної належності: прості 
іменники, композити, субстантивовані прикметники, прикметники, прислівники; 
2) морфологічними – дієслова в різних категоріальних формах (Imperativ, 
Indikativ, Konjunktiv, Aktiv, Passiv, у 1, 2, 3 особах однини та у 1 особі множини, 
у формі ввічливості) із залученням транспозицій, результатом чого є виникнення 
некатегоріальних форм; 3) синтаксичними – прості речення (особові, безособові), 
складні речення, інфінітивні конструкції; 4) пряме/непряме звертання та ін. 

Мотиви та мета вибору партнера зумовлюють застосування відповідних 
стратегій і тактик суб’єкта вибору. Серед різних видів стратегій релевантними 
в ситуації вибору партнера є комунікативні, зокрема прагматичні, оскільки цей 
вибір у віртуальному дискурсі залежить від удалої самопрезентації суб’єкта 
вибору, від його інтенцій, потреб, мотивів, інтересів тощо. Самопрезентація 
реалізується залежно від стратегічної мети вибору партнера набором різних 
тактик. Оскільки цілі пошуку та вибору партнера різняться, то відмінні 
й стратегії, реалізовані у відповідних тактиках. Проте, оскільки в проаналізованих 
нами анкетах та оголошеннях домінує позитивна самопрезентація суб’єкта 
вибору, а у вимогах до потенційного партнера висунуто характерні ознаки за 
принципом «Gleich und gleich gesellt sich gern», то основною є конвергентна 
стратегія, яка передбачає, що адресант змальовує свій образ та портрет бажаного 
партнера за принципом подібності. Керуючись конвергентною стратегією, 
адресант застосовує тактики, унаочнені на рис.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Тактики реалізації конвергентної стратегії вибору партнера 
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Для втілення зазначених тактик використовують різні лексичні, лексико-
граматичні, словотвірні, синтаксичні та стилістичні засоби, графічні виділення 
та креативні «ніки» (Amor37; NEWHOPE), різні форми звертання, лексику 
з неоцінною та оцінною (позитивною й негативною) семантикою, розмовну 
(Lausbub), іншомовну лексику (Savoir vivre), підрядні означальні речення 
(Vielleicht bist Du der, von dem ich träume (Quoka)), наказовий спосіб дієслів 
(trau Dich), вигуки (Erwischt!), стилістичні засоби увиразнення: епітети 
(attraktiv, charmant), образні епітети (bildhübsch), метафори (zur gemeinsamen 
Fahrt in der Achterbahn des Lebens), метонімії (Herz sucht Ankerplatz), евфемізми 
(Rubensengel), дисфемізми (herzliche Nervensäge), гіперболи (der beste Mann der 
Welt), антитези (ruhiger Brummbär), порівняння („ein Herz wie ein Bergwerk 
haben“), зевгму (Kannst du die Frau im Herzen und auf den Händen tragen 
(Quoka)), риторичні запитання (Gibt es Dich?; Wo ist Sie?). 

Із конвергентною стратегією тісно пов’язана превентивна стратегія, 
основне завдання якої – запобігання небажаним наслідкам і яка втілюється 
в тактиках, відображених на рис. 3. 
  

      
 
 

     
 
 

Рис. 3. Тактики реалізації превентивної стратегії вибору партнера 
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інформативні «ніки» та графічна організація тексту. 
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(КРАСА), TREUE (ВІРНІСТЬ), EHRLICHKEIT (ЧЕСНІСТЬ), GÜTE (ДОБРОТА), 
INTELLIGENZ (ІНТЕЛЕКТ), SICHERHEIT (БЕЗПЕКА) та ін.), які натомість 
мають неоднакове змістове наповнення. Це підтверджує думку науковців, що за 
своєї універсальності будь-який концепт містить культурно-специфічні ознаки. 
Дискурсивні конфігурації досліджуваного концепту унаочнено на рис. 4. 

Тексти оголошень у віртуальному дискурсі та історичний екскурс із багатьох 
питань засвідчують динаміку домінантних концептів лінгвоспільноти, 
переосмислення їхнього змістового наповнення представниками різних поколінь, 
неоднаковість трактування різними членами одного покоління, де виявляється 
особистість індивідуума, що є одночасно носієм прототипних цінностей спільноти, 
до якої він належить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації досліджено об’єктивацію та дискурсивну профілізацію концепту 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА на матеріалі німецької мови. З’ясовано, 
що вибір партнера відображає не лише індивідуальні особливості суб’єкта 
вибору, але й цінності та соціальну організацію суспільства, до якого він 
належить. На процес вибору впливає багато чинників: політичних, економічних, 
соціальних, релігійних тощо. Це – динамічне явище, що зазнає змін в історичному 
розвитку. 

PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА – це універсальний концепт, проте 
він має свою національно-мовну специфіку. Різнорівневі мовні засоби об’єктивації 
концепту та профілізації його концептуальних ознак формують розгалужене 
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номінативне поле концепту, у складі якого є ядро, приядерна зона, ближня 
й дальня периферії. У ньому виокремлено різні лексико-семантичні групи, які 
заповнюються і стилістично нейтральними, і маркованими мовними одиницями. 
Виділено синоніми ядерної лексеми концепту та її безпосередніх складників, 
фразеологізми (стійкі ідіоматичні й неідіоматичні словосполучення), вільні 
словосполучення, паремії (незначна кількість), афоризми, асоціати тощо. 

З’ясовано метафоричне переосмислення концепту PARTNERWAHL / 
ВИБІР ПАРТНЕРА, який уподібнюється живій істоті (LEBEWESEN), предмету 
(GEGENSTAND), асоціюється з концептами LIEBE, NUTZEN, BUDGETPLANUNG, 
RISIKO, GEFAHR, які засвідчують асоціативно-образний компонент 
досліджуваного концепту. 

Ситуацію вибору партнера змодельовано у вигляді акціонального фрейму 
з розгортанням у предметно-центричні фрейми. Слоти макропропозиційного 
фрейму ситуації вибору партнера (суб’єкт вибору, процес вибору, об’єкт вибору, 
мотив та цілі) заповнено різними мовними одиницями, що залежить як від 
суб’єктивних, так і від об’єктивних чинників. В анкетах подано розширену 
інформацію про адресантів, натомість оголошення про знайомство обмежені 
невеликим обсягом і здебільшого містять коротку, найрелевантнішу, на думку 
автора, інформацію. Обов’язковим елементом анкети є «нік» (мережеве ім’я), 
який засвідчує різний ступінь креативності адресантів і виконує прагматичну 
функцію самопрезентації віртуальної мовної особистості. Усі «ніки» об’єднано 
у 18 тематичних груп. 

Ідеал жінки в когнітивному просторі німецького чоловіка сформовано так: 
любляча, струнка, приваблива, мила, симпатична, чесна, незалежна, добросердна, 
дотепна. Ідеального чоловіка з позицій жінок зображено так: люблячий, 
із почуттям гумору, добросердний, стильний, чесний, надійний, розумний, 
освічений, культурний, життєрадісний, симпатичний, доглянутий. 

Серед чоловіків виділено такі типи мовної особистості: авантюрист, 
інтриган та маніпулятор; людина-автомат; мрійник/романтик, а серед жінок – 
бос; буркотуха; нерішуча; кішечка. 

Інтереси та потреби пов’язані з мотивами й цілями вибору партнера. 
З’ясовано, що домінує мотив афіліації, а пріоритетними цілями є спільні 
справи/проведення вільного часу; сталі стосунки; любов; спільне майбутнє; 
шлюб/сім’я; партнерство; життєдіяльність удвох; щастя; флірт/пригоди; матеріальні 
статки; секс; вільні стосунки; спорт; знайомство. Деякі адресанти вказують 
мету імпліцитно. 

Зазначені найменування цілей об’єднано в три групи, які структуровано 
в блоки. З’ясовано, що у процесі пошуку та вибору партнера можлива зміна 
мотивів, а відповідно і цілей. У чоловіків та жінок різних вікових груп виявлено 
неоднакові інтереси й потреби, оскільки вік та стать особи теж впливають на 
постановку цілей. 

Мотиви та мета вибору партнера зумовлюють застосування відповідних 
стратегій і тактик суб’єкта вибору. Визначено, що найбільш релевантними є 
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конвергентна та превентивна стратегії вибору, виражені як експліцитно, так 
і імпліцитно та реалізовані у відповідних тактиках. 

Для втілення тактик конвергентної стратегії автори використовують 
здебільшого лексику з нейтральною й позитивною оцінною семантикою; 
велику кількість стилістичних засобів; фразеологізми; паремії; риторичні 
запитання; іншомовну чи розмовну лексику, графічну організацію тексту. 

Засобами реалізації тактик превентивної стратегії є заперечні одиниці, 
негативна оцінна лексика, модальні слова, адверзативні сполучники та 
адверзативні речення з парними сполучниками, порівняльні речення із 
запереченням, умовні сполучникові та безсполучникові речення, питальні 
речення; стилістичні засоби увиразнення вживаються значно рідше. Фактично 
всі тактики виконують функцію фільтрації потенційних партнерів, що доводить 
релевантність теорії фільтрів А. Керкгофа і К. Девіса та соціобіологічної моделі 
вибору партнера. 

Виявлені дискурсивні конфігурації універсального концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА засвідчують його зв’язок із іншими 
універсальними концептами, які характеризуються національною специфікою. 

Емпіричний аналіз оголошень та анкет у віртуальному дискурсі 
та історичний екскурс із багатьох питань засвідчують динаміку концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА, переосмислення його змістового 
наповнення представниками різних поколінь, неоднаковість його трактування 
різними членами одного покоління, в чому проявляється особистість індивідуума, 
який є одночасно і носієм прототипних цінностей народу, спільноти, до якої він 
належить, та індивідуальних цінностей. 

Перспективою подальшого аналізу вважаємо дослідження концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА в інших типах дискурсу та виявлення 
диференційних ознак цього концепту в німецькій мові порівняно з українською. 
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Досліджено первинну та вторинну актуалізацію концепту 
PARTNERWAHL / ВИБІР ПАРТНЕРА. Проаналізовано номінативне поле 
концепту, яке структуровано на ядро, приядерну зону, ближню й дальню 
периферії. Для дослідження ситуації вибору партнера застосовано фреймовий 
аналіз і її змодельовано у вигляді акціонального фрейму з розгортанням у 
предметно-центричні фрейми. Виділено типи мовних особистостей серед 
чоловіків і жінок. Розглянуто мотиви та встановлено цілі й зумовлені ними 
стратегії й тактики вибору партнера, а також мовні засоби їх реалізації. 
Виявлено дискурсивні конфігурації концепту PARTNERWAHL / ВИБІР 
ПАРТНЕРА в німецькомовних дискурсах. 

Ключові слова: концепт, віртуальний і художній дискурси, фрейм, мовна 
особистість, стратегії і тактики, дискурсивні конфігурації, PARTNERWAHL / 
ВИБІР ПАРТНЕРА. 

АННОТАЦИЯ 
Пасик Л. А. Объективация и дискурсивное профилирование концепта 

PARTNERWAHL / ВЫБОР ПАРТНЁРА (на материале немецкого языка). – 
Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию концепта 
PARTNERWAHL / ВЫБОР ПАРТНЁРА (на материале немецкого языка). 
Систематизированы подходы к определению базовых понятий концепт, 
дискурс, виртуальный дискурс, языковая личность, фрейм. На основании 
когнитивно-дискурсивного подхода осуществлен анализ средств объективации 
и дискурсивного профилирования концепта PARTNERWAHL / ВЫБОР 
ПАРТНЁРА. Проанализирована первичная и вторичная актуализация концепта 
PARTNERWAHL / ВЫБОР ПАРТНЁРА. Определено номинативное поле 
концепта, которое структурировано на ядро, приядерную зону, ближнюю 
и дальнюю периферии. Для исследования ситуации выбора партнёра применён 
фреймовый анализ и её смоделировано в виде акционального фрейма 
с разверткой в предметно-центрические фреймы. Выделены типы языковых 
личностей среди мужчин и женщин. Рассмотрены мотивы и установлены цели 
и обусловленные ими стратегии и тактики выбора партнёра, а также языковые 
средства их реализации. Выявлены дискурсивные конфигурации концепта 
PARTNERWAHL / ВЫБОР ПАРТНЁРА в немецкоязычных дискурсах. 

Ключевые слова: концепт, виртуальный и художественный дискурс, 
фрейм, языковая личность, стратегии и тактики, дискурсивные конфигурации, 
PARTNERWAHL / ВЫБОР ПАРТНЁРА. 
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SUMMARY 
Pasyk L. A. Objectification and Discursive Profiling of the Concept 

PARTNERWAHL (in German Language). – Manuscript. 
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2016. 
The thesis deals with the objectification and discursive profiling of the concept 

PARTNERWAHL / PARTNER CHOICE in German language. The choice of the 
partner reflects not only the individual peculiarities of the subject of choice but also 
the values and social organization of society to which he belongs. There are many 
factors which influence the process of choice: political, economic, social, religious 
etc. This is a dynamic phenomenon which undergoes changes in historical 
development. 

The concept PARTNERWAHL / PARTNER CHOICE is a universal concept 
but it has its own national language specific character. Varying levels of language 
means of objectification of the concept and profiling of its conceptual features form 
the branched nominative field of the concept which is structured into the nucleus, the 
circumnuclear zone, the close periphery and the distant periphery. Different lexical-
semantic groups, which are filled both with the stylistically neutral and stylistically 
marked language units, have been singled out in its composition. It has been defined 
the synonyms of the nuclear lexeme of the concept and its components, 
phraseological units, free word combinations, paroemias, aphorisms, associates etc. 

It has been determined the metaphorical reinterpretation of the concept 
PARTNERWAHL / PARTNER CHOICE, which is likened to a living being 
(LEBEWESEN), an object (GEGENSTAND), is associated with the concepts 
LIEBE, NUTZEN, BUDGETPLANUNG, RISIKO, GEFAHR, which assure the 
associative-figurative component of the concept under study. 

The situation of partner choice is modeled in the form of actional frame with 
developing into object-central frames. The slots of macro-propositional frame of the 
situation of partner choice (subject of choice, process of choice, object of choice, 
reason and purposes) are filled with different language units. The questionnaires give 
the expanded information about the addresser while the advertisements 
of acquaintance are limited to a smaller amount and contain mainly short, the most 
relevant (to the author’s mind) information. The compulsory element of the 
questionnaire is “a nickname” (a network name), which assures various degrees 
of the creativity of addressers and performs the pragmatic function of self-
presentation of virtual language of a person. All “nicknames” are united into 
18 theme groups. 

The ideal of a woman in the cognitive space of the representative of German 
male ethnos is formed in the next way: loving, slim, attractive, cute, pretty, honest, 
independent, good-hearted, witty. The ideal image of a man from the point of view 
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of a woman is loving, with a sense of humor, good-hearted, stylish, honest, reliable, 
clever, educated, civilized, good-humoured, good-looking, neat. 

It has been singled out such types of a male lingual individual: a knight 
of fortune, an intriguant / a manipulator; a machineman; a dreamer/romantic; and 
among women – a boss; a grumbler; a shy person; a pussycat. 

In partner choice the motive of affiliation is dominant and the foreground aims 
are: common causes/spending of free time; strong constant relations; love; common 
future; marriage/family; partnership; living together; happiness; flirt/affairs; well-
being; sex; free relations; sport; acquaintance. The aims listed above are united into 
3 groups which are structured into blocks. There is a possible change of motives, and, 
correspondingly, the change of aims in the process of search and choice of a partner. 
Men and women of different age groups show unalike interests and needs as the age 
and sex of a subject of choice also influence the formulation of aims. 

The motives and the aim of the choice of a partner determine the application of 
proper strategies and tactics of a subject of choice. The most relevant are convergent 
and preventive strategies of choice which are conveyed both explicitly and implicitly. 

To implement the tactics of convergent strategy the authors use mainly the 
vocabulary with neutral and positive evaluative semantics; large amount of stylistic 
devices; phraseological units; paroemias; rhetorical questions; foreign-language or 
colloquial vocabulary, graphic text organization. 

The means of realization of the tactics of preventive strategy are negative units, 
negative evaluative vocabulary, modal words, adversative conjunctions and 
adversative sentences with pair conjunctions, comparative sentences with negation, 
conditional syndetic and asyndetic sentences, interrogative sentences; while the 
stylistic means of accentuation are used much more rarely. In fact all tactics perform 
the function of filtration of potential partners that proves the relevance of the theory 
of filters by A. Kerkhof and K. Davis and sociobiological model of partner choice. 

The discovered discursive configurations of the universal concept 
PARTNERWAHL / PARTNER CHOICE prove its connection with other universal 
concepts, which are characterized by a national peculiarity. 

The empirical analysis of advertisements and questionnaires in virtual discourse 
and the historical excursus on many questions prove the dynamics of the concept 
PARTNERWAHL / PARTNER CHOICE, the reinterpretation of its content by the 
representatives of different generations, the inequality of its interpretation by the 
members of one generation where the individuality of a person is displayed, that is 
simultaneously a bearer of prototypical values of a nation, community to which he 
belongs, and of individual values. 

Key words: concept, virtual and fictional discourse, frame, lingual individual, 
strategies and tactics, discursive configurations, PARTNERWAHL / PARTNER 
CHOICE. 
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