
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

 

 

 

 

                      КОЛОМИЙСЬКА Іванна Андріївна  

  

  

 

 

УДК 81’373.7:811.112.2 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ:  

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 

 

 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2017 



Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано на кафедрі германського, загального і 

порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент                        

                                      Задорожна Ірина Петрівна, 

                                      Чернівецький національний університет   

                                      імені Юрія Федьковича, 

                                      доцент кафедри германського, загального і              

                                      порівняльного мовознавства 

 

Офіційні опоненти:   доктор філологічних наук, доцент 

        Материнська Олена Валеріївна, 

        Інститут філології Київського національного   

                                      університету імені Тараса Шевченка, 

        доцент кафедри германської філології та                        

                                      перекладу 

 

                                     кандидат філологічних наук, доцент 

       Велика Ірина Олегівна, 

       Запорізький національний університет, 

       доцент кафедри німецької філології і перекладу 

 

 

 

Захист відбудеться 26 січня 2018 р. о 13-00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 в Запорізькому національному 

університеті за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, 

корпус 2, ауд. 224. 

 

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці 

Запорізького національного університету за адресою: 69600, 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, корпус 2. 

 

 

Автореферат розіслано 26 грудня 2017 р. 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                               О. Л. Клименко 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Для сучасних лінгвістичних досліджень прикметним є поглиблений 

інтерес до вивчення мовних явищ крізь призму виявів людського чинника в 

мові. Особливе місце серед наукових праць, виконаних у руслі 

антропоцентризму, належить роботам, присвяченим гендерному чиннику та 

його впливу на оформлення комунікації. Зокрема, гендерна ідентичність мовця 

вивчається на фонетичному (Н. І. Задоріжна, А. Ю. Корягіна), лексичному 

(А. М. Архангельська, О. Л. Бєссонова, І. Є. Буяр, Г. І. Емірсуінова, 

Д. Спендер), синтаксичному (О. Єсперсен) рівнях і в різних видах дискурсу: 

політичному (Є. С. Гриценко, О. С. Дудченко, Р. Лакофф, Н. Хенлі), сімейному 

(Д. Таннен), художньому (Н. Д. Борисенко, А. Лівія, Т. І. Попович), 

публіцистичному (А. В. Дудоладова, А. П. Мартинюк), рекламному 

(Т. С. Бурейчак, І. О. Велика) тощо. 

Гендерні дослідження не оминули й фразеологію, де значна увага 

приділяється аналізу гендерно маркованих фразеологічних одиниць, що 

характеризують якості, моделі поведінки представників різної статі, стосунки 

між ними тощо (Ю. М. Капак, Є. А. Каратушина, А. В. Кириліна, 

М П. Лозицька, С. О. Швачко та ін.). Незважаючи на значну кількість 

гендерних студій у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці й фразеології зокрема, 

дотепер залишаються нерозв’язаними питання вияву гендерних особливостей 

комунікантів у різних видах мовлення. 

Актуальність обраної теми зумовлена поглибленим інтересом до 

гендерного аспекту функціонування мовних одиниць різних рівнів у текстах 

різних стилів та потребою комплексного аналізу особливостей уживання 

фразеологічних одиниць у сучасному газетному тексті залежно від гендерного 

чинника. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах наукової теми кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича “Актуальні проблеми іноземної філології, 

перекладознавства та методики викладання германських і романських мов” 

(номер державної реєстрації 0116U001434). Тему дисертації затверджено 

вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 1 від 9 лютого 2015 р.). 

Mета дисертаційної праці полягає у виявленні особливостей уживання 

фразеологічних одиниць чоловіками та жінками в сучасному німецькомовному 

газетному тексті. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– визначити теоретико-методологічні засади дослідження 

особливостей уживання фразеологічних одиниць залежно від гендерного 

чинника в сучасному німецькомовному газетному тексті; 
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– схарактеризувати частоту вживання фразеологізмів представниками 

різної статі на матеріалі газетних статей та виявити найбільш частотні в 

мовленні комунікантів обох статей;  

– дослідити ідеографічні характеристики фразеологічних одиниць, 

ужитих чоловіками та жінками; 

– виявити “чоловічі” та “жіночі” фразеологічні модифікації в 

газетних статтях; 

– з’ясувати особливості вживання запозичених фразеологізмів і 

виразів цитатно-афористичного характеру чоловіками та жінками в сучасному 

німецькомовному газетному тексті; 

– провести психолінгвістичний експеримент для характеристики 

використання гіперчастотних фразеологічних одиниць, запозичених 

фразеологізмів та цитатно-афористичних зворотів у мовленні чоловіків і жінок 

для з’ясування особливостей вияву їхньої мовної диференціації. 

Об’єктом дослідження є німецькі фразеологічні одиниці, зафіксовані в 

сучасних німецькомовних газетних текстах, а предметом – особливості їх 

вживання представниками різної статі.  

Матеріалом дослідження слугували тексти інтернет-версій німецьких 

періодичних видань “Die Zeit” та “Süddeutsche Zeitung” (2013–2015 рр., загальна 

кількість слововживань – 1 697 040, кількість проаналізованих фразеологічних 

вживань – 13 409, загальна кількість відібраних окремих фразеологічних 

одиниць – 5 493), “Німецько-український фразеологічний словник” 

В. І. Гаврися та О. П. Пророченко, “Немецко-русский фразеологический 

словарь” Л. Е. Биновича і М. М. Гришина, “Фразеологічний словник німецької 

мови” Л. С. Осовецької тa К. М. Сільвестрової, Duden Deutsches Universal 

Wörterbuch, Duden 11. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: 

Wörterbuch der deutschen Idiomatik.  

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять фундаментальні 

праці вітчизняних і зарубіжних лінгвістів у галузі фразеологічної семантики 

(Л. Г. Авксентьєв, Я. А. Баран, М. Д. Городникова, І. П. Задорожна, 

Р. П. Зорівчак, Н. А. Оніщенко, В. М. Телія, В. Д. Ужченко, І. І. Чернишова), 

структури фразеологічних одиниць (М. Ф. Алефіренко, Ш. Баллі, 

В. В. Виноградов, А. І. Гоян, В. П. Жуков, О. В. Кунін, Г. М. Назарук, 

С. Б. Пташник, П. О. Редін, Л. Г. Скрипник), гендерної лінгвістики 

(О. В. Адаменко, А. В. Кириліна, Т. А. Космеда, А. П. Мартинюк, 

Я. А. Павлищева, Л. Є. Сорокіна, Л. О. Ставицька, Дж. Холмс), гендерної 

фразеології (О. А. Васькова, Ю. М. Капак, С. О. Лембік, М. П. Лозицька, 

Н. В. Ляпунова, З. С. Мацюк), мови газетних текстів (Г. Бургер, 

А. Н. Васильєва, А. М. Григораш, Ю. Є. Кійко, Г.-Г. Люгер, К. С. Серажим).  

Для виконання поставлених завдань та з огляду на фактичний матеріал 

дослідження в дисертації запропоновано поліпарадигмальний підхід, що 
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передбачає застосування загальнонаукових (індукції, дедукції, опису, 

спостереження тощо) у поєднанні з лінгвістичними методами наукових 

розвідок, у тому числі психолінгвістичним експериментом. У дослідженні 

використано такі загальнонаукові методи: гіпотетико-дедуктивний – для 

доведення представленої гіпотези про наявність певних відмінностей у 

вживанні фразеологічних одиниць представниками різної статі в сучасному 

німецькомовному газетному тексті; описово-аналітичний та індуктивний – для 

виявлення закономірностей у вживанні фразеологізмів залежно від гендерного 

чинника в газетних статтях. Дослідження семантики фразеологічних одиниць, 

які використовують чоловіки та жінки, здійснено за допомогою лексико-

семантичного та ідеографічного аналізу. Контекстуальний аналіз дозволив 

виявити та ідентифікувати досліджувані одиниці в газетних текстах. Матеріал 

дослідження (фразеологічні одиниці) відібрано методом суцільної вибірки з 

німецькомовних газетних текстів. Проведення психолінгвістичного 

експерименту сприяло підтвердженню гіпотези про наявність певних 

відмінностей у вживанні фразеологічних одиниць представниками різної статі. 

Кількісні методи допомогли виявити кількісні характеристики досліджуваних 

явищ, установити співвідношення та порівняти отримані результати, з’ясувати 

загальні тенденції у вживанні фразеологізмів представниками різної статі, а 

статистичні – сприяли підтвердженню чи спростуванню виявлених кількісних 

відмінностей і характеристик. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше з’ясовано 

особливості вживання німецькомовних фразеологічних одиниць у газетному 

тексті залежно від гендерного чинника, розкрито лексико-семантичні та 

ідеографічні особливості “гендерних” фразеологізмів, визначено типи 

фразеологічних модифікацій, характерних для чоловіків і жінок, у газетному 

мовленні, описано особливості вживання представниками різних статей 

запозичених фразеологічних одиниць та виразів цитатно-афористичного 

характеру. 

Теоретичне значення дослідження визначається внеском у такі галузі 

германістики, як фразеологія (проаналізовано специфіку використання 

німецькомовних фразеологізмів), комунікативна та гендерна лінгвістика 

(з’ясовано гендерні особливості вживання німецькомовних фразеологічних 

одиниць представниками різної статі в “одно-” та “різногендерних” статтях), 

лінгвостилістика (розглянуто стилістичні особливості газетних текстів), 

лінгвокультурологія (схарактеризовано вживання фразеологічних одиниць 

німецької мови, які є культурно маркованими сполученнями). Результати 

дослідження можуть бути екстрапольовані й на інші галузі (теорії) загального 

та порівняльного мовознавства.  

Практична цінність роботи полягає в можливості використання 

здобутих результатів у навчальній роботі (під час викладання нормативних 
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курсів з лексикології, стилістики, аналізу та лінгвістики тексту, також 

дисциплін за вибором із фразеології та мови мас-медіа); у навчально-

методичній роботі (для написання навчальних і методичних посібників із 

проблем дослідження), у лексикографічній практиці (для укладання 

фразеологічних словників, довідників і глосаріїв).  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

дисертації, окремі її результати й висновки оприлюднено в доповідях, 

виголошених на чотирьох міжнародних конференціях: “Актуальні проблеми 

термінознавства, романо-германської філології та перекладу” (Чернівці, 2012, 

2015), “Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та 

перспективи” (Чернівці, 2016); “Німецька мова в Україні: традиції та 

перспективи розвитку” (Львів, 2016). Розділи дисертаційної праці та робота 

загалом обговорювались на засіданнях кафедри германського, загального і 

порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (2014-2017 рр.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 10 одноосібних 

публікаціях та 1 статті у співавторстві, із яких 6 надруковано у фахових 

виданнях України (2,47 друк. арк.), 4 – у матеріалах наукових конференцій 

(1,12 друк. арк.), 1 – в іноземному науковому журналі (0,46 друк. арк.). 

Особистий внесок здобувача у статтю в співавторстві полягав у розробці 

комплексної методики дослідження оцінного компонента значення 

німецькомовних фразеологічних одиниць зі словниковою позначкою «розм.», 

осмисленні теоретичної та ілюстративної бази з огляду на предмет та об’єкт 

дослідження. Загальний обсяг публікацій за темою дисертації – 4,05 друк. арк.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зi вступу, чотирьох 

розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (291 позиція), списку використаних лексикографічних джерел (11 

позицій), джерел ілюстративного матеріалу (2 позиції) та 16 додатків (58 

сторінок), які містять 18 таблиць. У тексті роботи наведено 16 таблиць і 3 

рисунки. Загальний обсяг дисертації становить 272 сторінки, основний текст – 

178 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт, предмет та основні методи дослідження, його 

джерельну базу, розкрито наукову новизну, теоретичну й практичну значущість 

дисертаційної праці, подано інформацію про апробацію основних положень і 

результатів дослідження та публікації, описано структуру дисертації. 

У першому розділі ”Теоретичні засади дослідження гендерного 

аспекту вживання фразеологічних одиниць” розглянуто ключові поняття, 

пов’язані з визначенням термінів “фразеологічна одиниця”, “обсяг фразеології”, 
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здійснено порівняння фразеологізму зі словом, словосполученням і реченням, 

описано відмінності в їхній структурі та значенні (1.1). Особливу увагу 

зосереджено на категорії гендеру, інтенсивність досліджень якої в лінгвістиці 

пов’язана з антропоцентричним підходом до вивчення мовних явищ, з’ясовано 

передумови виникнення гендерних лінгвістичних студій, проаналізовано 

досягнення в галузі гендерної лінгвістики та фразеології, окреслено основні 

поняття гендерології та гендерної лінгвістики (1.2), виявлено особливості 

мовлення чоловіків та жінок (1.3). 

У нашому дослідженні, дотримуючись широкого розуміння обсягу 

фразеології, уживаємо терміни “фразеологічна одиниця” і “фразеологізм” як 

синоніми, розглядаючи їх, услід за Л. Г. Скрипник, як “лексико-граматичну 

єдність двох і більше нарізнооформлених компонентів, граматично 

організованих за моделлю словосполучення чи речення, які, маючи цілісне 

значення, відтворюються в мові за традицією, автоматично”.  

Значення фразеологізму розглядаємо як двопланову одиницю, що 

відображає предмети та явища об’єктивної дійсності, у десигнаті якої 

розрізняють сигніфікативний, денотативний і конотативний аспекти, серед яких 

саме конотативний компонент значення фразеологічної одиниці є особливо 

цінним і визначальним. Фразеологічні одиниці – стійкі сполучення слів, для 

яких характерна цілісність, метафоричність чи метонімічність, емотивність, 

образність, умотивованість, дериваційність значення, нарізнооформленість, 

стійкість, ідіоматичність. Фразеологізми можуть співвідноситися зі словами, 

словосполученнями та реченнями, проте така співвіднесеність не сприяє їхній 

ідентичності.  

Під гендером, услід за А. П. Мартинюк, розуміємо “соціокультурну 

категорію, що створюється/відтворюється в соціально-психологічному просторі 

дискурсу лінгвокультурної спільноти в процесі інституалізованої та 

ритуалізованої міжсуб’єктної мовленнєвої взаємодії, регульованої 

соціокультурними нормами, що відображають аксіологічні орієнтири 

категоризації соціальної дійсності в концептуальній картині світу 

лінгвокультури”. Питання гендеру цікавило людство ще з античних часів. 

Історично сформованою та утвердженою в гендерології стала ідея гендерної 

диференціації та гендерних ролей. Праці більшості зарубіжних дослідників 

репрезентують жінок як підвладних чоловікам, слабших та “другорядних”. 

Важливим поворотом у філософських гендерних дослідженнях стала епоха 

екзистенціалізму та діяльність С. де Бовуар, яка відстоювала права жінок і 

наполягала на свободі жінки як індивіда.  

У гендерній лінгвістиці центральним стало поняття гендерної асиметрії 

як протиставлення “чоловічого” – “жіночому”, “маскулінного” – “фемінному”. 

Ця асиметрія може зводитися до біологічної природи, яка переходить у 

соціальну, мовленнєвої поведінки та розбіжностей у когнітивних процесах. 
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Дихотомію гендерної лінгвістики простежують на різних мовних рівнях і в 

різних типах дискурсу, що дедалі більше привертає увагу як зарубіжних, так і 

вітчизняних лінгвістів (І. М. Білоус, А. В. Кириліна, Р. Лакофф, Д. Спендер, 

Дж. Холмс та ін.). 

У другому розділі “Методологія та методика дослідження 

особливостей уживання фразеологічних одиниць у сучасному 

німецькомовному газетному тексті залежно від гендерного чинника” 

запропоновано поліпарадигмальний підхід до вивчення гендерного аспекту 

особливостей уживання фразеологічних одиниць у сучасному 

німецькомовному газетному тексті (поєднання загальнонаукових і 

лінгвістичних методів наукового пізнання), обґрунтовано вибір матеріалу 

дослідження (публіцистичних джерел та словників) (2.1), визначено основні 

методи наукового пошуку (описано методи дослідження фразеологічних 

одиниць, застосування кількісних і статистичних методів, проведення 

психолінгвістичного експерименту) (2.2). 

Дослідження виконане із використанням здебільшого загальнонаукових 

методів (індуктивного, дедуктивного, аналізу, синтезу та ін.). За допомогою 

методів індукції та дедукції узагальнено теоретичний матеріал для з’ясування 

гендерних особливостей уживання фразеологічних одиниць у німецькомовному 

газетному тексті. Метод синтезу використано для об’єднання різних аспектів 

дослідження в одне ціле. Метод порівняння допоміг схарактеризувати 

відмінності між лексичним і фразеологічним значенням, категоріями гендеру і 

статі, описати відмінності в мовленні чоловіків і жінок тощо.  

Науковий пошук передбачає також залучення низки лінгвістичних 

методів і методик, наприклад, кількісного та описового методів, структурного, 

лексико-семантичного й контекстуального аналізу, парадигматичної та 

синтагматичної методик, що дало змогу виокремити фразеологізми з газетних 

текстів, перевірити їхню кодифікованість у словниках і здійснити необхідний 

аналіз.  

Виокремлення фразеологічних одиниць із німецькомовних газетних 

текстів здійснене методом суцільної вибірки. Застосування прийому зовнішньої 

інтерпретації описового методу дозволило надалі вивчати особливості 

фразеологічних одиниць на основі їх співвіднесеності з категорією статі.  

Кількісні методи використано для визначення частоти вживання 

фразеологізмів у газетному тексті, порівняння середньої частоти використання 

фразеологічних одиниць представниками різної статі в “одно-” та 

“різногендерному” мовленні, поділу фразеологізмів на низькочастотні, 

середньочастотні та високочастотні, визначення фразеологічного багатства 

мовлення представників різної статі. 

Дослідження семантики фразеологічних одиниць та виявлення тих, що 

притаманні чоловічій або жіночій комунікації, здійснено з використанням 
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ідеографічного методу. Застосування структурного методу дозволило дослідити 

вияв модифікацій фразеологічних одиниць залежно від гендерного чинника.  

У результаті залучення статистичних методів (критерію χ² та коефіцієнта 

К) вдалося підтвердити статистично значущість кількісних відмінностей у 

характеристиках уживання фразеологічних одиниць, запозичених 

фразеологізмів і цитатно-афористичних зворотів представниками різної статі в 

газетних текстах, виявити ідеографічні особливості досліджуваних 

фразеологічних одиниць та притаманні їм модифікаційні процеси. 

Під час проведення психолінгвістичного експерименту застосовано 

прийоми зовнішньої та внутрішньої інтерпретації, що допомагає виявити вплив 

гендерного чинника на використання фразеологізмів різних видів 

(гіперчастотних фразеологічних одиниць, запозичених фразеологізмів, цитатно-

афористичних зворотів) носіями мови. 

У третьому розділі “Вплив гендерного чинника на вживання 

фразеологічних одиниць у газетному тексті” репрезентовано основні 

особливості газетного тексту (3.1), за допомогою підрахунку індексів 

різноманітності, повторюваності, винятковості та концентрації виявлено 

загальні тенденції вживання фразеологічних одиниць у газетних текстах, 

визначено кількісні показники вживання фразеологізмів у газетних статтях 

залежно від гендерного чинника; оскільки фразеологізми вживають із різною 

частотою, здійснено їх поділ на низько-, середньо- та високочастотні (3.2), 

установлено ідеографічні особливості досліджуваних фразеологічних одиниць 

(3.3) та схарактеризовано особливості їх вживання за результатами 

психолінгвістичного експерименту (3.4). 

Газети відкривають широкий простір для функціонування різних мовних 

явищ. Саме тут відбуваються процеси, які не тільки відображають сучасний 

стан мови загалом, але й впливають на структуру мовної системи. 

Проаналізовані статті видань “Die Zeit” і “Süddeutsche Zeitung” містять 

рубрики, у яких репрезентується широкий спектр різних сфер життя. Обидві 

газети є найбільш популярними в Німеччині, мають електронні версії, 

відіграють важливу роль у німецькому інформаційному просторі та здійснюють 

вагомий вплив на формування суспільної думки читачів. Істотною відмінністю 

між уживанням фразеологічних одиниць у газетах “Die Zeit” і “Süddeutsche 

Zeitung” виявився той факт, що в текстах газети “Die Zeit” фразеологізми 

трапляються частіше, причому частіше повторюються одні й ті ж фразеологічні 

одиниці. Характеристики різноманітності, винятковості та концентрації в обох 

газетах майже однакові, що може свідчити як про схожість стилів письма та 

викладу матеріалу в цих виданнях, так і про загальну тенденцію сучасного 

німецького газетного мовлення у вживанні фразеологічних одиниць.  

Виходячи з того, що в обох виданнях наявні різнотипні статті за 

гендерним критерієм, вважаємо за доцільне розподілити досліджуваний 
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матеріал на “одно-” та “різногендерну” комунікацію (“одно-” та 

“різногендерні” статті, “одно-” та “різногендерний” текст). Зокрема, до 

“одногендерних” текстів відносимо статті, написані відповідно або чоловіками, 

або жінками, а також ті, де комунікантами є представники лише однієї статі. 

“Різногендерне” мовлення представлене в статтях, де авторами виступають як 

чоловіки, так і жінки (наприклад, коментарі та висловлювання поглядів 

авторського колективу на ту чи ту подію), або комунікація відбувається між 

представниками різної статі (це переважно інтерв’ю).  

Результати кількісного аналізу виявили, що середня частота вживання 

фразеологічних одиниць в “одногендерному” мовленні чоловіків становить 

приблизно один фразеологізм на 140 слововживань, а в жіночому мовленні – 

один фразеологізм на 168 слововживань. У “різногендерній” комунікації 

чоловіки використовують одну фразеологічну одиницю на 211 слововживань, а 

жінки – один фразеологізм на 172 слововживання. Статистичні підрахунки 

засвідчили, що в “одногендерному” мовленні чоловіки частіше використовують 

фразеологічні одиниці, ніж жінки, а в “різногендерному” – відмінностей між 

уживанням фразеологізмів представниками різної статі немає.  

Фразеологічні одиниці більш різноманітні в “одногендерному” 

фемінному мовленні. У “різногендерній” комунікації суттєвих розбіжностей у 

фразеологічній різноманітності не виявлено, що свідчить про прагнення 

співрозмовників до рівноправної комунікації.  

Основна відмінність у використанні фразеологічних одиниць різної 

частоти вживання представниками обох статей виявляється в “одногендерній” 

комунікації, де чоловіки схильні до використання низькочастотних 

фразеологізмів (напр., um den Hals fallen: “<... kündigt sie ein Lied über die Zeit 

des Mauerfalls an: “Wir wollten uns ja alle ständig um den Hals fallen, ich nehme 

an, das war bei Ihnen wie bei mir so” [Z, 27.02.2014], etw. zum Ziel setzen: “Zur 

selben Zeit kämpfen über 2.000 französische Soldaten in Mali ganz allein auch für ... 

und frustrierte junge Malier haben sich zum Ziel gesetzt, einen Schariastaat zu 

errichten…>” [Z, 24.01.2013], etw. auf Eis legen: “Horst Seehofer das Projekt 

vorübergehend ganz auf Eis legen wollte” [SZ, 08.12.2015], etw. aus dem Hut 

zaubern: “Er konnte so viele Songs und Leben aus dem Hut zaubern” [SZ, 

19.06.2015], а жінки – середньочастотних (sich lustig machen: “Nichts ist leichter, 

als sich über Esoterik lustig zu machen. Auch weil moderne Esoteriker extrovertiert 

sind” [Z, 16.05.2013], etw. in Worte fassen: “So ähnlich, aber das erlebte ich 

natürlich erst viel später, schauen sich Liebende an, bevor sie ihr Gefühl in Worte 

fassen” [Z, 30.11.2015], im Amt sein: “Der Kölner Heße ist in seinem Amt als 

Erzbischof von Hamburg” [SZ, 14.03.2015], Spuren hinterlassen: “Der Fall hat 

deutliche Spuren hinterlassen” [SZ, 14.11.2014]).  

Серед високочастотних фразеологічних одиниць виділяємо гіперчастотні: 

vor allem, es geht um etw., am Ende, immer wieder, zur Zeit, zu tun haben mit etw., 

http://www.zeit.de/schlagworte/themen/esoterik/index
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etw. liegt an etw., eine Rolle spielen, es geht j-m, zur Verfügung stehen, unter 

anderem, nicht einmal. Домінування саме цих фразеологізмів у комунікації 

представників різної статі можна пояснити специфікою і тематикою 

досліджуваних текстів – газетних статей, які відображають переважно 

суспільне життя та людину в ньому.  

Щоправда, спостережено різну частоту вживання представниками різної 

статі гіперчастотних фразеологізмів. Наприклад, серед гіперчастотних 

виділяємо “відносно чоловічі”, “відносно жіночі”, “абсолютно чоловічі”, 

“абсолютно жіночі” та “гендерно індиферентні” фразеологічні одиниці. У 

результаті дослідження “одногендерних” статей статус “відносно чоловічих” 

надано 11 фразеологізмам (vor allem, immer wieder), “гендерно індиферентних” 

– трьом (eine Rolle spielen, auf jeden Fall) та “відносно жіночих” – трьом 

фразеологізмам (von Anfang an, einen Eindruck machen). У “різногендерних” 

статтях “гендерно індиферентних” виявилося 15 фразеологічних одиниць (unter 

anderem, zur Zeit), “відносно чоловічих” – один фразеологізм (etw. ernst nehmen 

(meinen)), “відносно жіночих” також один фразеологізм (nicht einmal), що є 

цілком логічним. Зафіксовано й “абсолютно чоловічі” – 27 фразеологічних 

одиниць (etw. in Frage stellen, Schritte tun) і “абсолютно жіночі” – 7 

фразеологізмів (im Einsatz sein, Wer die Wahl hat, hat die Qual). 

Ідеографічна класифікація, за основу якої взято класифікацію 

В. Д. Ужченка, О. В. Шкуран та ін., дає змогу систематизувати досліджувані 

фразеологізми за тематичним принципом. Серед виділених фразеотематичних 

груп найчисленнішою в “одногендерному” мовленні і чоловіків, і жінок є 

фразеотематична група “Людина”, у межах якої найбільш уживаними є 

фразеологізми, об’єднані у фразеотематичну підгрупу “Людина як суспільна 

істота” ( etw. an sich nehmen, auf eigenen Beinen stehen, Fortschritte machen), що є 

цілком очікуваним з огляду на вибір матеріалу дослідження. Рідше знаходимо 

фразеологізми, співвідносні з фразеотематичними підгрупами “Людина як 

розумна істота” (j-m am Herzen liegen, Zwietracht säen, j-m auf die Nerven gehen) 

та “Людина як жива істота” (auf die Welt kommen, zu sich kommen, es tut j-m weh). 

Дещо меншою за кількістю фразеологізмів є фразеотематична група 

“Абстрактні відношення” (zum Bruch kommen, im Wert steigen).  

У “різногендерному” мовленні найчисленнішою виявилася також 

фразеотематична група “Людина”. Найчастіше фразеологізми відображають 

поняття, що характеризують людину як суспільну істоту (an die Macht kommen, 

Druck machen, Einfluss haben), рідше людину як розумну істоту (sich Gedanken 

machen, in die Irre gehen, einen Beschluss fassen) та людину як живу істоту (ums 

Leben kommen, auf der Strecke bleiben, etw. zu sich nehmen, den Tod finden). Отже, 

можна стверджувати, що у використанні чоловіками й жінками фразеологічних 

одиниць певних тематичних груп як в “одно-”, так і в “різногендерній” 

комунікації особливих відмінностей не виявлено. 
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На основі проведеного психолінгвістичного експерименту можна 

констатувати, що гіперчастотні фразеологізми відомі і чоловікам, і жінкам й 

часто вживані, що зумовлюється жанровою специфікою газетного тексту 

(спільність у використанні фразеологізмів із розмовним стилем). Особливих 

відмінностей у використанні чоловіками й жінками гіперчастотних 

фразеологічних одиниць не виявлено.  

У четвертому розділі “Особливості вживання запозичених 

фразеологізмів, цитатно-афористичних зворотів та модифікованих 

фразеологічних одиниць (гендерний аспект)” проаналізовано “чоловічі” та 

“жіночі” прийоми модифікації фразеологічних одиниць у газетних статтях (4.1), 

гендерні особливості вживання запозичених фразеологізмів (4.2), з’ясовано 

вплив гендерного чинника на використання цитатно-афористичних зворотів 

(4.3), на матеріалі психолінгвістичного експерименту виявлено гендерні 

особливості вживання фразеологічних одиниць, цитатно-афористичних 

зворотів та запозичених фразеологізмів (4.4). 

У дослідженні особлива увага зосереджена на кількісних показниках саме 

структурно-семантичних типів модифікацій, оскільки вони переважають над 

контекстуальними. За основу взято класифікацію фразеологічних модифікацій, 

використану в працях Н. П. Тимощук та А. І. Гоян. До структурно-семантичних 

модифікацій фразеологізмів, характерною рисою яких є зміна значення 

фразеологічної одиниці, належать експансія, субституція, фразеологічний еліпс, 

контамінація та подвійна актуалізація. Найпомітнішими змінами в структурі як 

маскулінних, так і фемінних фразеологічних уживань є процеси експансії (“Wie 

sonst nur in Baden und Berlin gewinnen die Demokraten hier echten Einfluss?” [Z, 

28.02.2013], “In Italien wiederum übersteigt die Staatsschuld die Wirtschaftsleistung 

um ein Vielfaches. Ihr Abbau ist überfällig, aber nicht in erster Linie zur Erfüllung 

des Stabi-Pakts, sondern vor allem im Interesse aller jungen Italiener” [SZ, 

29.12.2015], “Münchner Philharmoniker hat Wellhöfer einen guten Draht zu den 

Musikern und konnte dieses Konzert ermöglichen” [SZ, 30.12.15]) та субституції 

(“<... denn nur so lässt sich das riesige Verwaltungsproblem in den Griff kriegen” 

(сл.: bekommen) [Z, 14.11.2013], “Künftig will der Verein verstärkt an die 

Öffentlichkeit gehen, das sei in jüngster Zeit vernachlässigt” (сл.: kommen) [SZ, 

13.12.2013]), “Der Betrieb solcher Internetseiten soll nun in Frankreich unter Strafe 

stehen” (сл.: stellen) [Z, 02.04.2015]. Статистично значущим виявився прийом 

еліптування фразеологічних одиниць у жіночій “одногендерній” комунікації, 

що перегукується з дослідженням О. Єсперсена, який акцентував саме на такій 

відмінності жіночого мовлення від чоловічого на синтаксичному рівні.  

Для сучасної німецької мови характерний процес запозичення слів з 

інших мов. Варто наголосити, що саме в мові преси іншомовні фразеологізми –

помітне явище. Щоб якнайточніше передати емоційно-оцінні (аксіологічні) 

характеристики в мові преси, часто недостатньою є система виражальних 
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засобів книжного мовлення, тому виникає потреба у вживанні фразеологічних 

одиниць з емоційно-експресивними елементами живого мовлення. Завдяки 

влучності та оригінальності запозичених фразеологізмів реалізується одна з 

головних функцій преси – безпосередній вплив на читача. Запозичена 

фразеологічна одиниця допомагає якомога точніше виразити думку автора. 

Окрім того, публіцистичний стиль досить багатий на фразеологію, вибір 

фразеологізмів залежить від конкретних завдань, поставлених до тексту (тобто 

жанру, позамовного матеріалу, ступеня вияву авторського “Я” тощо).  

У газетних статтях, що перебувають у нашому дослідницькому полі, 

випадків уживання безпосередньо запозичених фразеологізмів виявилося 

небагато. В “одногендерній” комунікації чоловіків джерелами запозичення 

слугували англійська (brothers in mind, The Golden Age), латинська (persona non 

grata, terra incognita), французька (vis-à-vis, déjà-vu), італійська (Mamma mia!), 

іспанська (Viva la Vida!) та грецька (Kalo dromo) мови. Жінки в 

“одногендерному” мовленні використали запозичені фразеологізми з 

англійської (наприклад, to take a risk, Broken-Heart-Syndrom), французької 

(savoir vivre, peu à peu), латинської (in puncto, pars pro toto) та італійської (Ciao 

Bella!) мов. 

У “різногендерному” мовленні чоловіків трапляються запозичені 

фразеологізми з англійської (Magna Charta, Gentlemen’s Agreement), латинської 

(Modus Vivendi, laudate sii), італійської (Fata Morgana), французької (peu a peu) 

та іспанської (no nos vamos, nos echan) мов, а в мовленні жінок – з англійської 

(kick ass, take names), латинської (Flora und Fauna), французької (tête-à-tête) та 

грецької (Anarchia = Eleutheria) мов. Варто зазначити, що загалом чоловіки й 

жінки найчастіше використовують запозичені фразеологічні одиниці з 

англійської та латинської мов. 

Крім іншомовних фразеологізмів, у газетних статтях зафіксовано випадки 

цитування, уживання ептонімів, афоризмів і паремій. Ці звороти перебувають 

на периферії фразеологічної системи, не всі класифікації ідентифікують їх як 

фразеологічні одиниці, проте в нашому дослідженні такі мовні звороти 

розглянуто як частину фразеологічного фонду, оскільки вони відтворюються в 

мові автоматично, характеризуються певним ступенем переосмислення, 

закріпившись у мові певного народу, експлікують його національно-ціннісні 

пріоритети, отримують статус прецедентних феноменів. Отже, дотримуючись 

широкого розуміння обсягу фразеології, відносимо до її складу цитатно-

афористичні звороти та робимо висновок, що найбільш популярними в 

“одногендерній” комунікації чоловіків є цитати та вислови прецедентних осіб 

(“In der Religion gibt es keinen Zwang” (der Koran), “Willst du den Charakter eines 

Menschen erkennen, so gib ihm Macht” (Abraham Lincoln), “Politiker und Bürger 

sind nicht zweierlei. Politiker sind Bürger” (Joachim Gauk), “Einer muss ja doch 

man schließlich damit anfangen” (Sophie Scholl)), менш уживані афоризми 
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(“Macher hat ein trautes Heim – Mancher traut sich nicht heim” (Manfred Schmidt), 

“Was der Münchner ned kennt, mag er ned” (Karl Forster), “Die Toten sind nicht tot, 

sie sind nur nicht mehr sichtbar” (Florian Fuchs)). В “одногендерній” комунікації 

жінок переважають гасла (наприклад, Wir sind das Volk (im Herbst 1989 die 

Demonstranten auf Leipzigs Ring), Walk in. Dance out (der Slogan des Hauses)), 

менш популярними є цитати (“Everything is potential”. – “Alles ist möglich” 

(Rineke Dijktra), “Gimme, gimme, gimme oder Mamma mia” (ABBA)) та афоризми 

(“Das Paradies ist sehr irdisch und sehr regional” (Marlene Streeruwitz), “Wir sind 

wie der Wind, unsere Existenz schnurrt letztlich zusammen auf: nichts” (Aude de 

Tocqueville)).  

Типовим як для чоловіків, так і жінок у “різногендерних” статтях 

виявилося цитування відомих особистостей (чоловіки: “Gib niemals auf” (Kirk 

Douglas), “ohne Macht ist man mehr Mensch” (Ron Sommer), жінки: “Nichts 

brauche der Mensch mehr als den Menschen” (Otto Rehhagel), “Das Wenige, was du 

tun kannst, ist viel” (Albert Schweitzer)). Рідше вживаються афоризми (чоловіки: 

“Bildung sollte Menschen dazu befähigen, Autoren ihres Lebens zu sein” (Julian 

Nida-Ruemelin), “Das Leben ist ein ewiger Wechsel von Aufstieg und Fall. Du steigst 

auf, und dann fällst du. Und wenn du gefallen bist, beginnt der mühsame Aufstieg von 

vorn” (Rami Be’er), жінки: “Verständnis öffnet Wege” (Hans-Joachim Fuchtel), 

“Wenn jemand hungert, gib ihm keinen Fisch, sondern ein Netz” (Hans-Joachim 

Fuchtel)), паремії (чоловіки: There is no free luch (wir alle wissen), жінки: Wenn 

ein Volk in Not sei, dann werde ihm geholfen (die Geschichte lehre)) та гасла 

(чоловіки: Free, free Palestine! One, two, three, Palestine will be free (der Slogan), 

жінки: Wo es rollen muss, muss es rollen (Motto)). 

Критерій χ² та коефіцієнт К статистично підтвердили значущість 

уживання цитат чоловіками в “одногендерній” та афоризмів у “різногендерній” 

комунікації, а жінками – гасел і закликів у “одногендерних” статтях. 

Психолінгвістичний експеримент засвідчив розбіжності у вживанні 

фразеологічних одиниць і цитатно-афористичних зворотів, які полягають у 

тому, що жінки й чоловіки в мовленні використовують переважно різні 

фразеологізми та цитатно-афористичні звороти, причому жінки надають 

перевагу прислів’ям.  

Щодо особливостей уживання запозичених фразеологізмів 

представниками обох статей, то психолінгвістичний експеримент також 

засвідчив відмінності у їх розумінні та використанні. Результати проведеного 

експерименту продемонстрували, що переважну більшість наведених 

запозичених фразеологічних одиниць знають усі респонденти (наприклад, tabu 

sein, The Golden Age, persona non grata, déjà-vu, tête-à-tête, brothers in mind, Fata 

Morgana та ін.). Утім, виявилися й деякі іншомовні фразеологізми, відомі не 

всім опитаним (наприклад, більшість жінок зазначили запозичені 
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фразеологізми terra incognita, pars pro toto, Alma Mater, en vogue sein, Broken-

Heart-Syndrom, Magna Charta, а чоловіки – Viva la Vida!, peu à peu).  

Частотність уживання різних запозичених фразеологізмів у розмовній 

мові опитаних також відрізняється. Наприклад, такі запозичені фразеологізми, 

як in puncto, Mamma mia! чоловіки вживають відносно часто, а жінки – рідко, 

тоді як tabu sein, Alma Mater, навпаки, чоловіки використовують рідко, а жінки 

– частіше. Запозичена фразеологічна одиниця vis-à-vis у мовленні чоловіків 

трапляється часто, а в жінок відсоток її вживання розподілився рівноцінно між 

шкалами “часто”, “рідко” та “ніколи”, а іншомовні фразеологізми tête-à-tête, 

less is more та to take a risk уживаються чоловіками рідко, жінки однаково 

вказали на частотність “часто”, “рідко” та “ніколи”, що засвідчує факт 

неоднозначності у вживанні деяких запозичених фразеологічних одиниць 

представниками різної статі, що може бути спричиненим сферою діяльності, 

рівнем освіти, спілкування, віком тощо (наприклад, запозичений фразеологізм 

Alma Mater частіше вживають студенти, homo oeconomics – люди, пов’язані з 

економічною сферою діяльності).  

 

ВИСНОВКИ 

Результати дослідження гендерного аспекту особливостей уживання 

фразеологічних одиниць, здійсненого на матеріалі текстів інтернет-версій двох 

найбільш популярних німецьких видань “Die Zeit” та “Süddeutsche Zeitung”, 

дають змогу зробити висновок, що основні показники (індекс різноманітності, 

винятковості, концентрації фразеологічних одиниць) у них однакові. Це може 

свідчити про існування загальних тенденцій у використанні фразеологізмів у 

сучасних німецькомовних газетних текстах. Утім, частота вживання 

фразеологічних одиниць дещо вища в газеті “Die Zeit”. 

Проаналізовані газетні статті поділяються на “одно-” та “різногендерні” 

залежно від статі автора чи авторського колективу й комунікантів. Виявлені 

відмінності наявні переважно в “одногендерному” мовленні.  

В “одногендерному” мовленні спостерігається тенденція до 

використанням фразеологічних одиниць чоловіками, а в “різногендерному” – 

відмінностей між уживанням фразеологізмів чоловіками та жінками немає (цей 

факт доведений статистично). Фразеологізми більш різноманітні в 

“одногендерному” мовленні жінок, у “різногендерному” – розбіжностей за цим 

критерієм не виявлено. 

Представники протилежної статі з різною частотністю вживають 

фразеологічні одиниці. В “одногендерній” комунікації чоловіки схильні до 

використання низькочастотних фразеологізмів, а жінки – середньочастотних. У 

“різногендерному” мовленні істотних відмінностей не виявлено. 

Серед гіперчастотних фразеологізмів розрізняємо “абсолютно чоловічі”, 

“абсолютно жіночі”, “відносно чоловічі”, “відносно жіночі” та “гендерно 

http://www.duden.de/rechtschreibung/peu_a_peu


14 

індиферентні”. У “різногендерному” мовленні найбільше виявилося “гендерно 

індиферентних” фразеологічних одиниць, що підтверджує тенденцію до 

рівноправності та засвідчує відсутність суттєвих відмінностей у комунікації 

між представниками різної статі. Очевидним є факт існування як “абсолютно 

чоловічих”, так і “абсолютно жіночих” фразеологічних одиниць. 

Аналіз лексико-семантичних та ідеографічних особливостей уживаних 

чоловіками й жінками фразеологізмів показав, що як в “одногендерному”, так і 

в “різногендерному” мовленні найчисленнішою є фразеотематична група 

“Людина”, у межах якої переважає фразеотематична підгрупа “Людина як 

суспільна істота”, що можна пояснити і тематикою, і суспільно-політичним 

спрямуванням проаналізованих видань. 

Дані психолінгвістичного експерименту довели, що виявлені в газетних 

статтях гіперчастотні фразеологічні одиниці є загальновідомими і вживаються 

представниками обох статей часто, що засвідчує факт використання в газетних 

текстах відомої фразеології. Особливих відмінностей у розумінні та 

використанні гіперчастотних фразеологізмів чоловіками й жінками не 

виявлено.  

Найпомітнішими змінами в трансформації структури як маскулінних, так 

і фемінних фразеологічних уживань стали експансія та субституція. У 

“жіночих” статтях газети “Die Zeit” переважає прийом субституції, на відміну 

від інших статей, де домінує прийом експансії. Газетним статтям щоденного 

видання “Süddeutsche Zeitung” притаманний вищий ступінь уживання 

модифікованих фразеологізмів, ніж у виданні “Die Zeit”. Крім того, в 

“одногендерному” мовленні жінки трансформують фразеологічні одиниці 

частіше, ніж чоловіки, що свідчить про більшу гнучкість і креативність їхнього 

мовлення. У “різногендерному” мовленні прийоми модифікації істотно не 

відрізняється. Статистично доведено перевагу прийому еліптування 

фразеологічних одиниць у жіночій “одногендерній” комунікації. 

Чоловіки використовують запозичені фразеологічні одиниці з більшої 

кількості мов, ніж жінки. В “одногендерній” комунікації як чоловіків, так і 

жінок найчастіше трапляються фразеологізми-англіцизми. У “різногендерному” 

мовленні чоловіки надають перевагу фразеологічним одиницям, запозиченим з 

англійської мови, а жінки – з латинської.  

В “одногендерній” комунікації помітна тенденція до вживання цитат 

чоловіками, а закликів та гасел жінками. У “різногендерній” комунікації і 

чоловіки, і жінки надають перевагу цитатам. Статистично доведене 

домінування цитат у чоловічих, гасел і закликів у жіночих “одногендерних” 

статтях та афоризмів у “різногендерній” комунікації. 

Психолінгвістичний експеримент засвідчив розбіжності у вживанні 

фразеологічних одиниць та цитатно-афористичних зворотів. Жінки 

використовують переважно прислів’я. Окремих фразеологізмів і цитатно-
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афористичних виразів, які б використовували як чоловіки, так і жінки 

виявилося небагато. Переважна більшість запропонованих для експерименту 

запозичених фразеологічних одиниць із газет відома всім респондентам.  

У дисертації доведено, що в “різногендерній” комунікації відсутні суттєві 

розбіжності між особливостями вживання фразеологічних одиниць 

представниками різної статі. В “одногендерному” мовленні такі відмінності 

існують, тобто комунікація, її мовне оформлення залежать від статі обох 

комунікантів. Наприклад, чоловіки в спілкуванні між собою вживають більше 

фразеологізмів і цитат, намагаючись довести своє домінування. Жінки в 

спілкуванні між собою використовують менше фразеологічних одиниць, ніж 

чоловіки, проте більш різноманітно, вживаючи багато еліптичних конструкцій і 

гасел, закликів та ін., тобто є більш емоційними, гнучкими та креативними, 

менше хочуть виявляти інтелектуальне домінування. У спілкуванні з 

чоловіками жінки рівноправні комуніканти. Вони не поступаються їм у 

фразеологічній компетентності. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в зіставних 

дослідженнях впливу гендерного чинника на використання фразеологічних 

одиниць на матеріалі різних мов (української, російської, німецької, 

англійської) і текстів різних функційних стилів (розмовного, художнього, 

публіцистичного) як у синхронічному, так і в діахронічному аспекті, що 

допоможе ще глибше й ґрунтовніше вивчити різні особливості вияву мовної 

диференціації за статтю.  
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АНОТАЦІЯ 

Коломийська І. А. Особливості вживання фразеологічних одиниць у 

німецькомовному газетному тексті: гендерний аспект. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей 

уживання фразеологічних одиниць у німецькомовному газетному тексті 

залежно від гендерного чинника. Окреслено теоретичні засади дослідження 

фразеології та гендеру, визначено теоретико-методологічну базу вивчення 

гендерних особливостей уживання фразеологічних одиниць у німецькомовному 

газетному тексті. Особливу увагу приділено аналізу кількісних характеристик 

уживання фразеологізмів залежно від гендерного чинника. Визначено 

ідеографічні особливості фразеологічних одиниць, ужитих представниками 

різної статі. Досліджено вплив гендерного чинника на процеси модифікації 

фразеологізмів, а також на використання запозичених фразеологічних одиниць 

та цитатно-афористичних зворотів. За допомогою лінгвостатистичних методів 

(критерію χ
2
 та коефіцієнта взаємної спряженості Чупрова К) визначено 

статистично значущі відмінності у вживанні фразеологічних одиниць 

представниками різної статі. Проведення психолінгвістичного експерименту 

сприяло виявленню гендерних відмінностей у розумінні та використанні 

гіперчастотних і запозичених фразеологізмів, а також цитатно-афористичних 

виразів у мовленні представників різної статі. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, гендер, газетний текст, 

ідеографічна класифікація, модифікація, запозичена фразеологічна одиниця, 

цитатно-афористичний зворот. 

 

АННОТАЦИЯ 

Коломыйская И. А. Особенности употребления фразеологических 

единиц в немецкоязычном газетном тексте: гендерный аспект. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию особенностей 

употребления фразеологических единиц в немецкоязычном газетном тексте в 

зависимости от гендерного фактора. Обозначены теоретические основы 

исследования фразеологии и гендера, определена теоретическая и 

методологическая база изучения гендерных особенностей употребления 

фразеологических единиц в немецкоязычном газетном тексте. Особое внимание 

уделено установлению количественных характеристик употребления 

фразеологизмов в зависимости от гендерного фактора. Определены 
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идеографические особенности фразеологических единиц, употребляемых 

представителями разного пола. Исследовано влияние гендерного фактора на 

процессы модификации фразеологизмов, а также на использование 

заимствованных фразеологических единиц и цитатно-афористических 

оборотов. С помощью лингвостатистических методов (критерия χ
2
 и 

коэффициента взаимной сопряженности Чупрова К) определены статистически 

значимые отличия в употреблении фразеологических единиц представителями 

разного пола. Проведение психолингвистического эксперимента 

способствовало выявлению гендерных различий в знании и использовании 

гиперчастотных и заимствованных фразеологических единиц, а также цитатно-

афористических оборотов в речи представителей разного пола. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, гендер, газетный текст, 

идеографическая классификация, модификация, заимствованная 

фразеологическая единица, цитатно-афористический оборот. 

 

SUMMARY 

Kolomyis’ka I. A. Peculiarities of Usage of Phraseological Units in 

German Newspaper Text: Gender Aspect. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality – 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is devoted to a comprehensive study of peculiarities of usage of 

phraseological units in German newspaper text depending on gender factor. 

Theoretical background of phraseology and gender investigations has been outlined; 

theoretical and methodological basis for the study of gender peculiarities of usage of 

phraseological units in German newspaper text has been defined. Special attention 

has been paid to the analysis of quantitative characteristics of usage of phraseological 

units depending on gender factor. Ideographic peculiarities of phraseological units 

used by representatives of different sexes have been outlined. Influence of gender 

factor on the processes of modification of phraseological units as well as on the usage 

of borrowed and citation-aphoristic phraseological units has been observed. With the 

help of linguistic statistic methods (criterion χ
2 

and Chuprov’s contingency 

coefficient K) statistically significant differences in the usage of phraseological units 

by both sexes have been determined. The conducted psycholinguistic experiment has 

contributed to identification of gender differences in terms of knowledge and usage 

of hyper frequent, borrowed and citation-aphoristic phraseological units in the speech 

of men and women. 

The results of investigation conducted on the material of the Internet-versions 

of two most popular German newspapers «Die Zeit» and «Süddeutsche Zeitung» 

have revealed quantitative differences in the usage of phraseological units by the two 

sexes mainly in «one-gender» speech. In «two-gender» speech the tendency to 

relative equality of communicators of both sexes has been observed. Among the 
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phraseological units used in newspaper articles there is a group of units which is 

characterised by extremely high frequency of usage (hyper frequent) and which 

comprises «absolutely masculine», «absolutely feminine», «relatively masculine», 

«relatively feminine» and «gender indifferent» phraseological units. 

Both in «one-gender» and «two-gender» speech the biggest number of the used 

phraseological units belongs to the thematic group «Human being», subgroup 

«Human being as social being». This fact may be partially accounted for by the 

choice of the study material (newspaper articles). 

The processes of expansion and substitution have proved to be the most 

noticeable changes in the structure of both male and female phraseological usages. 

Significance of usage of elliptical phraseological constructions in «one-gender 

women» articles has also been statistically proved. 

Both men and women in «one-gender» communication show preference for 

phraseological units borrowed from English. In «two-gender» speech men prefer to 

use phraseological units borrowed from English, while women – from Latin. 

«One-gender» newspaper speech of men is characterized by the usage of 

citations, while that of women – by slogans and appeals. In «two-gender» 

communication men show preference for aphorisms.  

The results of psycholinguistic experiment have also testified to the differences 

in the usage of phraseological and citation-aphoristic units by representatives of 

different sexes. Thus, women more often than men use proverbs in their speech. The 

number of separate phraseological and citation-aphoristic units used by both males 

and females in their speech has proved to be rather small. The prevailing majority of 

suggested in the experiment borrowed phraseological units from the newspapers are 

known to all respondents. 

On the whole the results of investigation reveal that in «two-gender» 

communication there are no significant differences between peculiarities of usage of 

phraseological units by both sexes. In «one-gender» speech such differences exist; in 

other words, communication, namely its speech expression, depends upon the gender 

identity of both communicants. Thus, for example, men in «one-gender» 

communication use phraseological units and citations with higher frequency 

(obviously trying to show their supremacy). Women in «one-gender» communication 

use smaller number of phraseological units than men, but in a greater variety of ways, 

resorting to many elliptical constructions, slogans, appeals etc., i.e. they are more 

emotional, flexible and creative. In their communication with men women are equal 

communicants, matching men in their phraseological competence. 

The directions for further research are seen in comparative study of gender 

factor influence on the usage of phraseological units on the material of different 

languages (Ukrainian, Russian, German, English) and texts of different functional 

styles (colloquial, belles-lettres, publicistic) both in synchronic and diachronic 
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aspects that will help to investigate different peculiarities of manifestation of speech 

differentiation depending on gender factor deeper and more thoroughly. 

Key words: phraseological unit, gender, newspaper text, ideographic 

classification, modification, borrowed phraseological unit, citation-aphoristic 

phraseological unit. 
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