
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

МЕЛЬНИЧУК РОКСОЛАНА ІВАНІВНА 

 

 

УДК 811.112. 2’342’37(043) 

 

 

ФОНОСЕМАНТИЧНІ ЯВИЩА У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

(ТЕОРЕТИКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 

 

 

 

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 та порівняльного 

мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Міністерства освіти і науки України.  

 

 

        Науковий керівник:                                                                                

 

  

 

 

  

Офіційні опоненти:                                                         

 

 

  

 

 

  

 

 

 Захист відбудеться 26 січня 2018 року о 10-00 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. 

 Із 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 

доктор філологічних наук, професор                                     

Кушнерик Володимир Іванович,  
Чернiвецький нацiональний унiверситет  

iменi Юрiя Федьковича, 

завідувач кафедри германського, загального 

та порівняльного мовознавства  

 

доктор філологічних наук, професор 

Валігура Ольга Романівна, 

Київський національний лінгвістичний 

університет,  

завідувач кафедри східної філології 

 

 

кандидат філологічних наук, доцент 

Тупахіна Ольга Володимирівна, 

Запорізький національний університет, 

доцент кафедри німецької філології          

і перекладу 

 

 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Звернення лінгвістів до фоносемантики як інтегративної міжгалузевої 

дисципліни нині залишається актуальним і дискусійним. Теоретико-

експериментальні пошуки мовознавців у цій царині спрямовані на встановлення 

спільних рис у функціонуванні фонологічних одиниць різносистемних мов 

(С. В. Воронін, О. П. Журавльов, А. А. Калита, В. І. Кушнерик, В. В. Левицький, 

Ю. Л. Маленовський, Є. Д. Поліванов, Л. П. Прокоф’єва, В. О. Скалічка, 

С. С. Шляхова, H. Müller, J. Orr, E. Sapir, І. К. Taylor, D. Westermann), на аналіз 

фонаційних ознак, які формують асоціативно-символічні значення (змістовність 

мовної форми на фонетичному рівні) у фонем і фонестем у складі лексичних 

одиниць (О. А. Варжавітіна, Л. Р. Зіндер, Л. А. Комарницька, Н. Л. Львова, 

І. А. Мазанаєв, Л. І. Мацько, О. Б. Міхальов, О. В. Найдеш, М. В. Панов, 

В. М. Потапова, В. В. Потапов, В. М. Русанівський, Ю. С. Степанов, 

О. І. Стеріополо, О. М. Холодова, Н. В. Усова, Ю. В. Юсип-Якимович, A. H. Black, 

R. Brown, F. Housholder, E. Hornbostel, R. Tarte).  

Проблему функціонування звукосимволізму в різностильових текстах 

досліджують Р. І. Аванесов, М. А. Балаш, О. О. Бірюкова, О. П. Воробйова, 

Г. М. Іванова-Лук’янова, Н. Д. Канкія, Н. Ф. Пелевіна, Г. В. Розторгуєва, 

В. Г. Скляренко, P. Bolinger, H. Brekle, I. Stenzel. Універсальному характерові 

звукосимволізму та детальному описові механізму його виникнення присвячені 

праці О. О. Леонтьєва, О. П. Клименка, В. М. Солнцева, Р. О. Якобсона, S. Ertel, 

J. Greenberg, W. Mues. Американські вчені Д. Охала, Д. Ніколс та Л. Хінтон 

розробили типологію звукосимволізму і дослідили біологічну базу цього явища. 

М. Магнус створила веб-сайт Margo's Magical Letter Page та запропонувала варіант 

фоносемантичного словника.  

Актуальність дослідження зумовлена пошуком нових когнітивних парадигм 

для створення цілісної картини звуконаслідувальних процесів на матеріалі 

звукосимволічних дієслів та похідних іменників, прикметників і вигуків сучасної 

німецької мови з метою повного розуміння їхньої природи та закономірностей 

функціонування на основі парадигматичних відношень крізь призму синонімії, 

омонімії та антонімії, потребою розроблення нових даних про асоціативно-

символічні значення голосних і приголосних фонем за шкалами сили, активності та 

оцінки, порівняльним аналізом звукосимволічних явищ у розвитку з урахуванням 

сучасного рівня вивчення фоносемантики. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація виконана в межах 

комплексної науково-дослідної теми кафедри германського, загального та 

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 року). 

Мета дисертаційної праці – встановити нові символічно-звукові значення 

голосних і приголосних фонем сучасної німецької мови за шкалами сили, 

активності, оцінки та фонетичні й структурно-семантичні маркери німецьких 

ономатопів на рівні іменників, прикметників, дієслів і вигуків. 
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Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– дослідити багатоаспектне підґрунтя феномена фоносемантизму та виявити 

фоносемантичні закономірності з огляду на когнітивний аспект; 

– виявити специфіку звукосимволічного значення фонем у співвідношенні 

“звук–зміст”; 

– встановити значущість символічного потенціалу кожної фонеми та 

взаємозв’язок між звуковою і смисловою властивостями досліджуваних фонем;  

– з’ясувати роль звуків у групах слів-ономатопів (наслідуваннях), які є точним 

відтворенням природних звукових процесів; 

– простежити динаміку зміни символічно-звукового значення голосних і 

приголосних шляхом проведення психолінгвістичного експерименту; 

– проаналізувати символічний потенціал фонем у складі звуконаслідувальних 

дієслів, іменників, прикметників та вигуків; 

– описати парадигматичні відношення звуконаслідувальних лексем з погляду 

синонімії, полісемії, омонімії та антонімії. 

Об’єктом дослідження є система фонем (15 голосних [ɪ, і:, у, у:, ʊ, u:, ɛ, е:, œ, 

ø:, ͻ, о:, ɛ:, а, ɑ:] та 20 приголосних [p, t, k, b, d, g, m, n, ŋ, f, s, ʃ, ç, x, v, z, l, r, h, 

j]) сучасної німецької мови, а також континуум із 3500 ономатопів, що належать до 

різних частин мови (іменники, прикметники, дієслова, вигуки).  

Предмет дослідження – асоціативно-символічні особливості фонологічних 

одиниць та фонетичні, семантичні, структурні й функційні особливості ономатопів 

сучасної німецької мови. 

Матеріалом дослідження слугували 57 бінарних опозицій (16 для голосних і 

41 для приголосних) та 3500 лексичних одиниць, первинно й вторинно 

секундарномотивовані звуконаслідувальні дієслова, іменники, прикметники та 

вигуки сучасної німецької мови, отримані шляхом суцільної вибірки з академічного 

тлумачного словника “Duden. Deutsches Universalwörterbuch”, стилістичного “Duden. 

Stilwörterbuch der deutschen Sprache”, словника вимови “Duden. 

Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der Standartaussprache”, синонімічних та 

етимологічних словників: “Duden. Wissen kompakt, sinnverwandte und passende 

Wörter schnell gefunden. Synonyme-Lexikon”, H. Görner, G. Kempcke 

“Synonymwörterbuch”. 

Теоретико-методологічну основу дослідження фоносемантичних явищ 

становлять фундаментальні положення загального, германського мовознавства 

(В. В. Левицький, Й. Майбауер, Х. Шмід, В. Шмідт) та розроблені в працях 

вітчизняних і зарубіжних науковців постулати фонетики, фонології, лексикології 

(О. Р. Валігура, С. В. Воронін, А. А. Калита, В. І. Кушнерик, О. І. Стеріополо, 

Й. Непперт, К. Рамерс, С. Штаффельдт).  

Методи дослідження зумовлені метою, завданнями та специфікою 

інтерпретації результатів аналізу фонологічних одиниць німецької мови. 

Порівняльно-історичний метод дозволив простежити закономірності в розвитку 

фонологічної системи німецької мови на різних етапах її формування і встановити 

зміни символічно-звукового значення звуків. Зіставний метод сприяв виявленню 

спільних і відмінних ознак у функціонуванні вокалічної та консонантної системи 

фонем у процесі еволюції. За допомогою описового методу здійснено 

інвентаризацію фонетичних і лексичних одиниць, розтлумачено особливості їхньої 
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структури та функціонування в синхронії. Прийоми внутрішньої інтерпретації 

слугували для вивчення символічно-звукового значення на основі стратифікації та 

систематизації синтагматичних і парадигматичних зв’язків. На основі описово-

аналітичного методу встановлено зв’язок досліджуваних одиниць мови з 

символічно-звуковим значенням та інтерпретовано результати вербального 

експерименту. Психолінгвістичний метод використано для аналізу голосних і 

приголосних фонем, отриманих у результаті анкетування німецькомовних носіїв. 

Під час опрацювання лексики за допомогою методу компонентного аналізу 

розглянуто лексичні підсистеми, виділені на основі спільного семантичного 

критерію. Для проведення статистичних розрахунків з метою перевірки 

лінгвістичних гіпотез застосовано лінгвостатистичні методи, зокрема критерій χ
2
 

(хі-квадрат). 

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше з позицій нового 

когнітивного напрямку в розвитку фоносемантики комплексно досліджено 

функціонування фоносемантичних констант у фонологічній системі сучасної 

німецької мови з урахуванням аспектів діахронії та синхронії; здійснено зіставний 

аналіз фонологічних одиниць на предмет збігу та розбіжностей їхніх 

диференційних ознак і способів формування власного символічно-звукового 

значення; експериментально досліджено символічно-звукове значення з метою 

виявлення принципів константності у функціонуванні вокалічних і консонантних 

фонем у лексичних системах за шкалами сили, активності, оцінки; з’ясовано 

символічні властивості досліджуваних фонем з урахуванням сучасного стану 

розвитку німецької мови та здійснено комплексний порівняльний аналіз 

інтерпретації отриманих узагальнень і результатів експериментального 

дослідження; окреслено лексичний каркас ономатопоетичних дієслів, іменників, 

прикметників і вигуків на парадигматичному рівні й визначено закономірності 

їхнього функціонування та специфічні, індивідуальні, структурні характеристики в 

позиційних і комбінаторних фонетичних умовах; детально вивчено модифікаційні 

процеси та варіативність частин мови (у плані кодифікації в опрацьованих нами 

словниках. 

Теоретичне значення дослідження полягає в розробленні моделі символічно-

звукового значення вокалічних і консонантних фонем на матеріалі німецької 

лексики з урахуванням апроксимативно-квантитативного аспекту. Лінгвально-

статистичне підтвердження фоносемантичних асоціативно-символічних універсалій 

у німецькій мові є внеском у розділи фонології та семасіології і може слугувати 

фундаментом для опису додаткового конотаційно-символічного значення 

фонологічних одиниць, лексем та цілих текстових уривків. Виокремлення 

фонаційних ознак з метою встановлення семантизації лінгвальних одиниць має 

теоретичну цінність під час аналізу фоносемантичних явищ .  

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання її 

концептуальних положень і висновків у викладанні теоретичних і практичних 

курсів: “Вступ до мовознавства” (розділи “Фонетика і фонологія”, “Мова і 

мислення”, “Мова і суспільство”, “Лексико-семантична система мови”), “Історія 

германських мов” (розділи “Походження і розвиток мови”, “Розвиток фонологічної 

системи німецької мови”), “Вступ до германістики” (розділ “Історія фонетики 

германських мов”), у спецкурсах із квантитативної лінгвістики (розділи 
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“Лінгвостатистичні експериментальні методи дослідження” та “Фоносемантизм. 

Лінгвістичні школи та течії”). Кількісні дані лексико-семантичної групи 

звуконаслідувальних дієслів можуть успішно використовуватись у подальших 

дослідженнях для опису мовної картини світу на матеріалі німецьких ономатопів. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 

результати дисертації висвітлено у формі доповідей і виступів на чотирьох 

міжнародних науково-практичних конференціях: “Реформування та розвиток науки: 

сучасні виклики” (Київ, 2013), “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, 

когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти” (Київ, 2015), 

“Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення” (Одеса, 2015), “Мова та 

література у полікультурному просторі” (Львів, 2016). Результати дослідження 

обговорено на засіданнях кафедри германського, загального та порівняльного 

мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, на 

семінарах молодих науковців факультету іноземних мов Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (2014-2017 рр.). 

Публікації. Отримані результати, основні положення і висновки дисертації 

висвітлено в 13 одноосібних публікаціях, 7 із яких надруковано у фахових виданнях 

України, 2 – в іноземних виданнях, 4 – у тезах міжнародних конференцій. Загальний 

обсяг публікацій становить 4,67 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками до них, загальних висновків, 

списку використаної літератури (309 позицій, із них 50 – іноземними мовами), 

списку лексикографічих джерел (7 позицій), словника використаних лінгвістичних 

термінів (28 визначень) та 13 додатків (14 сторінок). Загальний обсяг дисертації 

становить 241 сторінку, із них 176 сторінок основного тексту. У дослідженні подано 

також 13 таблиць i 7 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт і предмет, схарактеризовано матеріал і методи його 

аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення здобутих 

результатів, подано відомості про апробацію, публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі “Фоносемантика як інтегративна міжгалузева наука” 

відтворено ретроспективу фоносемантичних досліджень у мові та літературі, 

розкрито теоретичні передумови функціонування звукозображувальної системи в 

сучасному мовознавстві, визначено нові аспекти дослідження та перспективи 

фоносемантики з позицій когнітивізму, окреслено сучасний погляд на знакову 

систему мови, запропоновано дефініцію та авторську схему мовного знака. 

Основне завдання фоносемантики – вивчення відношень між реальними, 

природними, невиразними звуками та звуками мови людини. Осмислення семантики 

звуків чіткої, виразної мови дозволяє науковцям пояснити не тільки закони розвитку 

мови, але й з’ясувати місце та роль людини і мовного знака в соціумі.  

Упродовж ХХ–ХХІ століть експериментально підтверджено, що всі звуки мови 

мають певні властиві їм символічні значення (С. В. Воронін, О. П. Журавльов, 

В. В. Левицький), отримано науково обґрунтовані дані щодо символічного значення 

звуків германських, романських та слов’янських мов (В. І. Кушнерик, 
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В. В. Левицький, Є. Д. Поліванов, В. О. Скалічка), досліджено функціонування 

звукосимволізму в поетичних текстах (М. А. Балаш, О. О. Бірюкова, Н. Л. Львова, 

Ю. Л. Маленовський, Н. Ф. Пелевіна, Г. В. Розторгуєва, В. Г. Скляренко), 

розроблено експериментальні й квантитативні методи дослідження об’єктивного та 

суб’єктивного звукосимволізму (С. В. Воронін, О. П. Клименко, В. В. Левицький, 

С. С. Шляхова), доведено універсальний характер звукосимволізму та детально 

описано механізм його виникнення (В. М. Солнцев, О. О. Леонтьєв, Р. О. Якобсон). 

Основні положення фоносемантики як перспективної лінгвістичної дисципліни 

дозволяють констатувати, що звукозображувальна система є унікальною, 

природною, гіперваріативною, периферійно-центральною, стохастичною й 

фонетично мотивованою мовною системою та поділяється на дві основні категорії – 

звуконаслідувальну і звукосимволічну лексику. Звукозображувальність –  властивість 

слова, яка відтворює необхідний, істотний, повторюваний зв’язок між фонемою 

слова і об’єктом-денотатом (мотивом).  

Звуконаслідувальна лексика – це предмети, явища, процеси зовнішнього світу, 

здатні продукувати звуки. Іншими словами, фіксується закономірний зв’язок між 

фонемою слова і звуковою ознакою денотата, що лежить в основі номінації 

(наприклад: kikeriki, kling-klang, miau, wau-wau, piep-piep).  

Для звукосимволічної лексики характерний закономірний, недовільний, 

фонетично мотивований зв’язок між фонемами слова і закладеною в основу 

номінації незвуковою ознакою денотата. Звукосимволічні слова (ідеофони, образні 

слова) здебільшого позначають різноманітні види руху, світлові явища, форму, 

величину, віддаленість об’єктів, міміку, фізіологічний та емоційний стан людини, 

утворюючи підсистему в межах звукозображувальної системи мови (наприклад: 

grunzen, heulen, miauen, schnurren, wiehern). Денотатом імені цієї категорії є 

предмети, явища, процеси довкілля, не здатні породжувати звуки.  

Новий етап у розвитку фоносемантичної науки, який сьогодні орієнтований на 

дослідження мовних одиниць з погляду когнітивізму та комунікації, можемо 

вважати перспективним поворотом в ономатопеї. Сучасна тенденція у 

звукосимволізмі спрямована на переорієнтацію дослідження з описової 

лінгвоцентричної моделі на антропоцентричну парадигму, у якій виконання завдань 

відбувається в тісному взаємозв’язку з людиною, її пізнанням, свідомістю, 

сприйняттям і мисленням та полягає у вивченні тих звуконаслідувальних значень 

фонетичних одиниць, які виявляються в процесі їх сприйняття людиною. 

Мовний знак є природною матерією, пов’язаною не лише з чуттєвим 

мисленням – відчуттям, сприйняттям і уявленням, але й з абстрактними формами 

мислення – фонемами, морфонемами, поняттями та твердженнями. Відповідно до 

сучасного бачення знакової природи мови, мовний знак розглядається як бінарна 

сутність та абстрактна поняттєва система, здатна самоорганізовуватися під впливом 

будь-якого контексту в результаті взаємодії двох процесів – логічного мислення та 

образів, задіяних у семантичному полі мовних знаків. Вони генерують не лише 

прямі зв’язки з референтом, але й викликають асоціації, конотації, зорові образи й 

тактильні відчуття, наділені інформаційною, комунікативною, когнітивною та 

креативною функціями, і заряджені потенційною енергією для того, щоб 

репрезентувати психічний смисл і структурувати пізнавальні акти об’єкта.  
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Проблему цінності мовного знака пояснив Ф. де Сосюр, стверджуючи, що 

лінгвістичний знак поєднує поняття та акустичний образ і має дві суттєві ознаки: 

довільність (немотивованість) та лінійність (розгортається в часі та одному вимірі).  

Враховуючи наукові погляди на лінгвістичний знак Л. Єльмслева, 

С. О. Карцевського, Дж. Лайонза, Ч. Огдена, А. Річардса, Ф. де Сосюра, Г. Стерна та 

Г. Фреге, вважаємо за доцільне запропонувати таку схему мовного знака, у якій 

значення та поняття, що ототожнюються в численних теоріях, розташовуються на 

вершинах семіотичного ромба (див. рис. 1): 

                                                                    значення 

 

 

 

        звукове оформлення слова                                                   денотат (предмет) 

 

   

 

                                                                   поняття 

Рисунок 1. Семіотичний ромб 

У другому розділі “Методика та методи фоносемантичних досліджень” 

схарактеризовано методичне підґрунтя сучасної фоносемантичної розвідки, 

визначено основні методи дослідження фоносемантичних явищ з метою 

встановлення факту звукосимволізму в динаміці у фонетичній системі сучасної 

німецької мови в ономатопічних дієсловах і утворених від них іменників, 

прикметників, вигуків, описано матеріал дослідження. 

Для сучасного лінгвістичного дослідження актуальним залишається 

загальнонаукове й філософське твердження про органічну єдність якісного та 

кількісного визначення предметів і явищ: “пізнати – означає виміряти”. У науці 

також підкреслюється, що саме дія закону переходу кількості в якість є важливою 

умовою виявлення закономірностей існування об’єктів і явищ, у тому числі мовних. 

Діапазон статистичних завдань у лінгвістиці настільки зріс, що до традиційних 

методів, які використовувалися впродовж десятиліть, додалися нові непараметричні 

критерії відмінностей (наприклад, метод інтуїції в дослідника та інформантів). 

Завдяки системному підходу до дослідження звукозображувальності метод 

фоносемантичного аналізу, розроблений С. В. Вороніним, найповніше пояснює 

механізм явища фоносемантизму, уможливлюючи вирішення багатьох проблем 

звукосимволізму. Його мета – встановити наявність чи відсутність 

звукозображальності в слові та виявити характер вищезазначеного мовного явища.  

Звукосимволічні слова, у порівнянні із звуконаслідувальними, утворюють 

значну за обсягом лексичних одиниць підсистему в межах звукозображувальної 

системи мови. Сфера початкової денотації звукосимволічного слова, тобто сфера 

денотації до появи його різноманітних переосмислень, у більшості випадків 

збігається зі сферою мотивації. Тому фоносемантичний аналіз засвідчує, що основу 

номінації звукосимволічного слова становлять ознаки об’єктів, які сприймаються 

органами чуття, крім слуху, коли йдеться про звуконаслідувальне слово. Це можуть 

бути відчуття, отримані за допомогою зору, смаку. Проте найбільша їх кількість 

виражається через зорове сприйняття: це рух (миттєвий / тривалий, швидкий / 
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повільний, хаосний), статика (відстань: близька / далека, розмір: великий / малий, 

форма: кругла / викривлена). Беручи до уваги наведені факти, можемо умовно 

визначити сферу мотивації та початкової денотації звукосимволічних слів як 

“незвук”.  

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки існують достатньо об’єктивні 

й чіткі критерії “розпізнавання” цієї лексики, які утворюють механізм 

фоносемантичного аналізу. Згідно з дослідженнями С. В. Вороніна, метод 

фоносемантичного аналізу складається з шести етапів, кожен із яких певною мірою 

дозволяє розкрити явище звуконаслідування чи звукосимволізму, визначити 

характер мотивації мовної одиниці. 

Комплексне застосування всіх описаних методів сприяло виявленню таких 

обставин функціонування німецької мови, які іншим способом не досліджуються, 

створило можливості для глибокої всебічної інтерпретації причин і результатів 

мовної еволюції, тривалості цих еволюційних процесів та їх хронологію, дозволило 

певною мірою спрогнозувати майбутній розвиток мови та сприяти оптимізації 

процесу запам’ятовування лексики. 

У третьому розділі “Символічні значення фонем сучасної німецької мови” 

cхарактеризовано артикуляційну базу голосних і приголосних звуків сучасної 

німецької мови та визначено основні диференційні ознаки, які найбільшою мірою 

виражають асоціативно-символічні значення дослідженого нами лінгвального 

матеріалу, установлено фоносемантичні закономірності фонологічної системи й 

описано вияв символічно-звукового значення, тенденції та причини його 

функціонування впродовж 60-ти років. 

Фонетико-фонологічний опис звуків німецької мови перш за все дозволив 

з’ясувати їхні артикуляційні та акустичні характеристики і на цій основі уточнити 

можливі символічні властивості, чіткіше описати звукосимволічні значення фонем у 

їхньому функціонуванні, дослідити зміни звуків у процесі розвитку німецької мови. 

Фонологічна система німецької мови нараховує 42 звуки, серед яких 

розрізняють 15 голосних, 3 дифтонги, 20 приголосних і 3 африкати.  
Важливими фізіологічними ознаками німецьких приголосних є сильне 

напруження м’язів та аспірація (тиск подиху), а для голосних – сильний придих 

(гортанний вибух) – Knacklaut або fester Einsatz та поєднання відкритого характеру 

голосних із “короткістю” та закритого – з “довготою” (наприклад: irren – ihren). 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики здійснено психометричні 

вимірювання символічного значення, тобто смислової інформативності звуків 

англійської, німецької, французької, російської, української, грузинської, 

молдавської, деяких африканських і східних мов, які є переконливим доказом того, 

що звуки конкретної мови мають чітко визначену асоціативно-символічну 

інформативність. Проте, незважаючи на достовірні результати щодо явища 

звукозображальності мовного знака, звукосимволічні проблеми все ще перебувають 

на стадії боротьби ідей та активного експериментального пошуку. У зв’язку з цим є 

потреба простежити динаміку зміни символічного значення звуків упродовж 60-ти 

років і з’ясувати, якою вона є, – константною чи змінною. 

Зі всіх досліджуваних нами звуків було складено 57 бінарних опозицій (16 для 

голосних і 41 для приголосних). Опозиції для голосних добирались з урахуванням 

їхніх різних параметрів: довготи (наприклад, i: – ʊ), ступеня підняття (наприклад, ε – 
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o:, i: – a), лабіалізації (наприклад, γ: – œ, ø: – ʊ) та ряду (наприклад, ɪ – o:), а для 

приголосних – місця (p – k, p – t) і способу творення (r – l), участі голосу (p – b, k – 

ŋ). 

Багаторічний досвід вивчення звукосимволізму в Чернівецькому університеті 

показує, що дослідження звуків у складі опозицій і створення умов для 

контрастного зіставлення сприяє більш об’єктивному вивченню символічних 

властивостей звуків, що виражається в збільшенні стандартного відхилення від 

отриманих середніх оцінок.  

Інформантами виступили студенти віком 20-30 років кафедр німецької 

літератури, німецької мови та лінгвістики університету ім. Гумбольдта (Берлін, 

Німеччина). Враховуючи досвід попередніх експериментаторів (у нашому випадку 

маємо на увазі С. Ертеля та В. І. Кушнерика), було вирішено обмежитися участю 30 

інформантів, які впродовж академічної години оцінювали кожну з трьох шкал. 

Одночасне оцінювання трьох шкал не рекомендується, оскільки матеріал 

дослідження надто специфічний і оцінювання звуків може викликати в інформантів 

певні труднощі. 

Анкета. Усі досліджувані нами звуки були записані на аркушах паперу 

розміром 200 мм × 300 мм за допомогою знаків транскрипції, загальноприйнятих у 

фонології німецької мови і зафіксованих у словнику “Das Aussprachewörterbuch”. На 

цьому ж аркуші була надрукована інструкція і приклади для роз’яснення значень 

знаків транскрипції, а також анкета для інформантів. Усі підготовлені матеріали 

подавались інформантам. З метою уникнення ідентичності та інтерференції 

відповідей кожен інформант отримав індивідуальну анкету. 

Інструкція. Інструкція була складена так, щоб, по можливості, запобігти дії 

механізму “мовних навичок”. Її зміст такий: “Ви берете участь у 

психолінгвістичному експерименті. Прочитайте, будь ласка, подані фонеми, 

пошепки промовивши біном звуків (наприклад, “b – p”, порівняйте їхнє звучання і 

оцініть його за шкалою: “слабкий – сильний”). Інакше кажучи, яку ідею змогла б 

передати кожна фонема (наприклад, “b – p” = 2 – 4; це означає, що “b” символізує 

щось “слабке”, а “р” – “сильне” за п’ятибальною шкалою, де 1 – щось “дуже 

слабке”, 2 – “слабке”, 3 – “нейтральне”, 4 – “сильне”, 5 – “дуже сильне”). Після 

озвучування всіх опозицій звуків запишіть своє рішення в анкету”.  

Ідентичні інструкції пропонувались для оцінювання шкал “повільний – 

швидкий” і “неприємний – приємний”.  

Отримані оцінки були трансформовані в так звані “очищені” середні, що 

вираховувались шляхом віднімання числа 3 (середина п’ятибальної шкали) від 

середньоарифметичних оцінок досліджуваних звуків. Наприклад, “очищені” оцінки 

для звука [а] інтерпретуються так: -0,64 (сила), -1,33 (активність), 0,86 (оцінка). 

Відповідно до рекомендацій О. П. Журавльова величини середніх оцінок звуків 

у межах 2,5 – 3,5 (-0,5 – +0,5) (або очищені від -0,50 до +0,50 у випадку 

переорієнтування) знаходяться в нейтральній зоні 5-бальної шкали. Тому в межах 

нейтральної зони із 105 орієнтованих оцінок нашого експерименту виявилося 10 

фонем:  

→ у шкалі «сила»: γ = -0,35, f = 0,26, j = -0,45; 

→ у шкалі «активність»: ɑ: = 0,56, f = 0,55, ç = -0,33, x = 0,26, j = 0,41; 
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→ у шкалі «оцінка»: u: = -0,56, ç = 0,53, ʃ = 0,28, ͻ = 0,36, ʊ = 0,44, γ = 0,37, 

γ: = 0,44.  

Для порівняння зазначимо, що серед поданих С. Ертелем 117 оцінок голосних і 

приголосних за межами нейтральної зони знаходиться 70 %, із отриманих 123 

оцінок В. І. Кушнерика – 47 %, із наших 105 – 95 % (10 фонем).  

Здійснений нами аналіз свідчить про те, що між результатами 

експериментальних досліджень С. Ертеля, В. І. Кушнерика і нашими існує 

статистична значущість, незважаючи на різний контингент інформантів-німців та 

суттєвий проміжок часу (середина 60-х років ХХ століття та 2016 рік ХХІ століття). 

Тенденцію до зменшення оцінок у нейтральній зоні пояснюємо незначними 

процедурними відмінностями у двох попередніх експериментах та набуттям 

фонемами константного звуко-символічного значення. 

Узявши за основу оцінки символічного потенціалу фонем 
(середньоарифметична оцінка цього звука за 3 шкалами (без урахування знака), ми 

розподілили їх на ранги в порядку від спадання до зростання оцінок їхньої 

символічної значимості. Завдяки цьому інтерпретація результатів нашого 

експерименту стає простішою, а самі результати – більш наочними. Наприклад, у 

таблиці 1 голосний “ɪ” за шкалою “сила” має найменший символічний потенціал, а 

“ɑ:” – найбільший.  

Таблиця 1 

Ранги голосних фонем сучасної німецької мови 

Ранги   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ранги   

слабкий ɪ ε œ ͻ a ʊ γ: γ ø: i: o: e: ε: u: ɑ: сильний 

повільний u: a i: o: ø: e: ε: γ: ʊ ɑ: γ ͻ œ ɪ ε швидкий 

неприємний ε: i: ε œ ɪ u: ͻ γ ʊ γ: ɑ: о: а ø: е: приємний 

 

У таблиці 2 аналогічно подано ранги приголосних фонем сучасної німецької 

мови. 

Таблиця 2 

Ранги приголосних фонем сучасної німецької мови 

Ранги   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ранги   

слабкий ç h l v b n d g ŋ j f z t s m ʃ k r p x сильний 

повільний ŋ n z b l v m ç d ʃ g h x j f s k t r p швидкий 

неприємний x r k t s p f ʃ ç ŋ v b z j n h g d m l приємний 

 

Результати нашого експерименту свідчать, що в шкалі “сила” найвище 

символічне значення мають такі голосні фонеми: 

→ ɑ:, яка за основними диференційними ознаками є центральною, відкритою, 

негубною голосною середнього ряду, низького підняття;  

→ u: – велярна, закрита, губна, голосна заднього ряду, високого підняття;  

→ ε: – палатальна, напіввідкрита, негубна, голосна переднього ряду, середнього 

підняття.   

Приголосні відповідно розміщуються так: ç, h, l, v, b, n, d, g, ŋ, j, f, z, t, s, m, ʃ, k, 

r, p, x. Найбільшу кількість символічних функцій виконують:   

→ x – глухий, шумний, щілинний, фрикативний, середньоязиковий;  
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→ p – глухий, шумний, проривний, фрикативний, середньоязиковий;   

→ r – дзвінкий, сонант (голосовий), тремтячий, передньоязиковий.    

У шкалі “активність” статистично вагомі показники зафіксовані в таких 

голосних фонемах:                    

→ ε – палатальна, напіввідкрита, негубна, голосна переднього ряду, середнього 

підняття; 

→ ɪ – палатальна, закрита, негубна, голосна переднього ряду, високого 

підняття;  

→ œ – палатальна, напіввідкрита, губна, голосна середнього ряду, низького 

підняття. 

У консонантних фонемах суттєву тенденцію щодо найвищого символічного 

значення спостерігаємо в: 

→ p – глухий, шумний, проривний, фрикативний, середньоязиковий;   

→ r – дзвінкий, сонантний (голосовий), тремтячий, передньоязиковий;  

→ t – глухий, шумний, проривний, передньоязиковий.  

У шкалі “оцінка” найбільший символічний потенціал мають фонеми е:, ø:, а та 

характеризуються такими диференційними ознаками: 

→ е: – палатальна, напівзакрита, негубна, голосна переднього ряду, середнього 

підняття; 

→ ø: – палатальна, напівзакрита, губна, голосна переднього ряду, середнього 

підняття; 

→ а – центральна, відкрита, негубна, голосний середнього ряду, низького 

підняття. 

За цією ж шкалою найвищий ступінь символічності в консонантних фонем 

мають: 

→ l – дзвінкий, сонантний, боковий, фрикативний, альвеолярний; 

→ m – дзвінкий, сонантний, носовий, фрикативний, губний;  

→ d – дзвінкий, шумний, проривний, передньоязиковий.  

Отримані дані зафіксовані в таблиці 3, де вокалічні та консонантні фонеми, 

попередньо оцінені за трьома п’ятибальними шкалами сили, активності та оцінки, 

розташовані в порядку зростання якості. 

Таблиця 3 

Звуко-символічні значення фонем сучасної німецької мови 

Шкали Градації Фонеми 

Сила слабкий 

нейтральний 

сильний 

ɪ, ε, œ, ʊ, γ:, ͻ, a, ʊ, ç, h, l, v, b, n, d, g, ŋ 

γ, j, f 

ɑ:,u:, ε:, ø:, i:, e:, о:, х, p, z, t, s r, k, ʃ                
Активність повільний 

нейтральний 

швидкий 

u:, a, i:, γ:, ʊ, o:, ø:, ŋ, n, z, ç, d, b, l, v, m, g, h 

j, f  

ε, ɪ, œ, ɑ:, e:, ε:, ͻ, γ, p, r, ʃ, t, x, k, s                      

Оцінка неприємний 

нейтральний 

приємний 

ε:, i:, ε, œ, u:, ɪ, x, r, k, t, s, p, ʃ 
ͻ, γ, ʊ, γ:, f  

е:, ø:, а, о:, ɑ:, l, m, d, g, h, n, ç, ŋ, v, b, z, j    

 Ознаку “сильний” серед голосних найбільш символізують такі протиставлення: 

ненапружений – напружений, довгий – короткий, а серед приголосних відповідно 

глухий – дзвінкий. У зв’язку з цим зауважимо, що голосні і приголосні відіграють 
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неоднакову роль у символізації різних шкал. Експресивні диференційні ознаки 

фонем виконують найбільше звукосимволічних функцій. Отже, експресивність 

певних фонем оптимальніше закарбовується в пам’яті носія мови.  

Результати дослідження продемонстрували яскраво виражену звуко-символічну 

значимість звуків за кожною шкалою і підтвердили припущення, що звуки сучасної 

німецької мови мають різний ступінь символічної значущості, але впродовж 60-ти 

років ця символічність не втрачена, а тільки видозмінюється в ряді звуків. 

Четвертий розділ “Парадигматичні відношення у звуконаслідувальній 

системі німецької мови” присвячений аналізу антонімічних, синонімічних і 

омонімічних дієслів та утворених від них іменників, прикметників і вигуків, який 

засвідчив сильне діалектне маркування розмовного мовлення німецької мови, що 

також демонструє тісний зв’язок звуконаслідувальної системи із загальним 

лексичним фондом мови.  

Парадигматичні відношення звуконаслідувальних слів розглядаються на 

матеріалі первинно- і секундарномотивованих звуконаслідувальних дієслів сучасної 

німецької мови, оскільки саме ця частина мови переважно є вихідною для утворення 

ономатопів, що належать до інших частин мови (іменників, прикметників).  

Нами розроблено власну методику вибору та розподілу дієслів у синонімічному 

ряді. Початковий відбір звуконаслідувальних лексем проводився із загальних та 

етимологічних словників німецької мови (lautmalend, lautnachahmend, 

schallnachahmend) методом суцільної вибірки з урахуванням відповідних поміток. 

Крім того, враховувались дієслова, утворені від вигуків із звуконаслідувальною 

семантикою (bam – ‘бом’ – bammeln – дзвеніти (як дзвін), що дозволило розширити 

межі досліджуваної лексико-семантичної групи. 

Думка про те, що сферою денотації цієї групи є звук, не викликає жодних 

сумнівів, оскільки звуконаслідувальні дієслова відображають у своїх значеннях різні 

способи говоріння: babbeln – белькотати, теревенити; lispeln – шепелявити, 

шепотіти; stottern – заїкатися, белькотати (щось невиразно); wispern – шепотітися, 

шушукатися. 

Однак не варто вважати, що ця лексико-семантична група становить замкнену 

мікросистему пов’язаних лексичних значень, оскільки вона, продукуючи нові 

лексичні одиниці за допомогою вторинної номінації, досить органічно вписується в 

словниковий фонд сучасної німецької мови, що відображає незвукові явища. 

Підтвердженням цього можуть бути такі синонімічні ряди: prahlen vi (mit D) – 

хвалитися (чимось) (етим. звуконаслідувальне дієслово) – prunken vi (mit D) – 

хвалитися (чимось) (етим. звуконаслідувальне дієслово) – protzen (mit D) – 

хвалитися, хизуватися (чимось) – schwadronieren – верзти нісенітницю – aufblähen 

sich, bürsten, pratschen (етим. звуконаслідувальні дієслова). 

Здійснений компонентний аналіз засвідчив, що семантична структура 

звуконаслідувального дієслова характеризується ієрархічною побудовою з трьох 

видів сем – інтегральні, диференційні та периферійні – і дозволив виділити такі 

п’ять лексико-семантичних груп звуконаслідувальних дієслів: “Природні звуки”, 

“Антропоцентричні”, “Анімальні”, “Звуки, що видаються предметами і 

механізмами” та “Змішані”, в останній групі джерелом породження звуку може 

виступати природа, людина, тварина чи будь-який інший механізм. Рис. 2 
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схематично унаочнює кількісне співвідношення дієслівних лексичних одиниць 

у п’яти лексико-семантичних групах. 

 

Співвідношення лексичних одиниць у лексико-

семантичних групах дієслів-ономатопів

1.Антропоцентрична ЛСГ - 36,2% 2. Звуки природи - 19,3%

3. Анімальна ЛСГ - 15,2% 4. Змішана ЛСГ - 15,2%

5. Механічна ЛСГ - 12,4%  
Рисунок 2. Співвідношення лексичних одиниць у лексико-семантичних групах 

дієслів-ономатопів 

Найчисленнішою є антропоцентрична лексико-семантична група (105 

лексичних одиниць, що становить 36,2 % від загальної кількості). Пояснюємо це 

тим, що наукова парадигма лінгвістики ХХІ століття набула антропоцентричної 

спрямованості, відповідно до механізму якої мова досліджується як репрезентативна 

форма людської свідомості, засіб пізнання та інтелектуального конструювання світу, 

продукт творчості комунікативної особистості. 

Тематичні групи визначаємо так: дієслова говоріння з негативним емоційним 

забарвленням (наприклад, quackeln – базікати дурниці, knurren – бурчати) і 

нейтрально-позитивним (flüstern – шепотіти, pappeln – базікати, розмовляти), 

лексеми, що репрезентують у семантиці дефекти вимови, характерні для окремих 

людей (lispeln – шепотіти, шепелявити), дієслова із семантикою, що відтворює 

психічний стан людини (weinen – плакати), дієслова, що відображають окремі види 

діяльності людини (küssen – цілувати). 

Взаємозв’язок між цими дієсловами на парадигматичному рівні беззаперечний, 

оскільки ми розглядаємо лексичні одиниці в такій послідовності механізму 

комунікативної діяльності: лексеми, що відображають звукові явища мовного 

апарату → рефлекторні рухи органів артикуляції людини супроводжуються 

звуками → рух органів фонації дозволяє людині не тільки говорити, але й 

породжувати звуки, викликані різними фізіологічними процесами та емоційним 

станом. 

Механічні звуки (36 лексичних одиниць і 12,4 %) є найменш численною 

лексико-семантичною групою зі значенням наслідування звукових виявів 

механічних предметів, у межах якої виділяємо підгрупи відповідно до джерела 

продукування звуку. Це ономатопи, що передають звуки, які виникають під час 

стрільби з вогнепальної зброї (ballern – гриміти (про постріли)) або під час гри на 

музичних інструментах (tuten – сурмити). При цьому не всі дієслова містять у 

семантиці конкретну вказівку на джерело походження звуку. Є серед них і такі, про 
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походження переданого звуку яких ми можемо тільки здогадуватися: bimmeln –

дзвонити, klingen (klingeln) – дзвеніти, звучати, лунати. 

Звуки природи (56 лексичних одиниць і 19,3 %) посідають другу позицію за 

кількістю ономатопів. Це всі звуки і шуми живої природи, крім людського голосу, 

(sausen – шуміти, свистіти (про вітер), rascheln – шелестіти, шарудіти (про вітер)). 

Унаслідок того, що звуки і шуми, утворені в артикуляційних органах людини, часто 

не збігаються з шумами і звуками природи, а також тому, що в кожній мові 

артикуляція індивідуальна, виникає суб’єктивна ономатопоетичність слова. 

Анімальна (звуки, що продукують птахи, ссавці та комахи) і змішана лексико-

семантичні групи мають однакову кількість лексичних одиниць (44) і становлять 

відповідно 12,4 % від загальної кількості. 

Змішаний тип, де джерелом звуку може бути природа, людина, тварина або 

механізм, є найбільш неоднозначним, оскільки подібні звуки можуть 

відтворюватися одночасно тваринами і людьми, механізмами і природою. 

Наприклад, дієслово surren (гудіти, дзижчати) може позначати шуми, що створюють 

комахи або колеса автомобіля. Семантична структура звуконаслідувальних дієслів, 

яка базується на диференціації інтегральних, диференційних і периферійних сем, 

відрізняється розмитістю семантичних ознак, створюючи аморфність лексичного 

значення звуконаслідувальних одиниць і зумовлюючи їхню широку варіативність, 

викликаючи, у свою чергу, їхню активну взаємозамінність у контексті, утворення 

великої кількості синонімічних рядів і широке вживання переносних значень. 

Із розглянутих нами звуконаслідувальних дієслів тільки 5 (1,7 % від загальної 

кількості) не утворюють синонімічних рядів: grunzen, heulen, miauen, schnurren, 

wiehern. Проте цілком імовірно, що синоніми до перерахованих дієслів фіксуються 

спеціалізованими словниками. 

Ці цифри не абсолютні, оскільки безперервно збільшується словниковий склад і 

видозмінюється лексичне значення слів. Однак одержані нами кількісні дані 

відображають загальну тенденцію семантичного розвитку звуконаслідувальних 

дієслів, що полягає в розширенні їхньої номінативної функції шляхом включення у 

сферу позначення подібних за акустичними характеристиками, але різних за 

походженням звуків, а також незвукових явищ. 

У сучасній лінгвістиці досі не існує єдиної думки стосовно статусу вигуків як 

особливого континууму лексики, яка активно служить для вираження емоційного 

стану людини, утворюючись від повнозначних частин мови. Як правило, їх 

виділяють в особливий клас слів, який служить для вираження емоційного стану 

того, хто говорить. Підтвердженням цього можуть слугувати численні випадки 

утворення самостійних частин мови від звуконаслідувальних вигуків, що 

продемонстровано в нашій дисертації. 

За способом творення виділяємо три групи вигуків: 

1) власне вигуки, тобто звукові комплекси: oh, ach, juchhe, heisa, hurra; 

2) звуконаслідувальні вигуки, що відтворюють ті чи ті звуки: bums, husch, klaps, 

klatsch, plauz, schwapp, wupp, zisch тощо; 

3) вигуки, утворені від різних частин мови: о weh, leider. 

У сучасній німецькій мові з’явилося декілька відносно нових вигуків: buh, 

rambazambla, які ще не зафіксовані словниками. Ці нові слова успішно закріпилися 

в німецькій мові, про що свідчать їхні похідні. Наприклад: buh – buhen – ausbuhen – 
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Buhmann. Дещо довше функціонує досить нове для німецької мови 

звуконаслідувальне слово blabla на позначення пустої балаканини.  

Більшість звуконаслідувальних прикметників утворюється в результаті 

суфіксації від основ відповідних дієслів. Кореневі прикметники представлені лише 

чотирма прикладами, що підтверджується відповідними позначеннями lautmalend, 

schallnachahmend у словнику Дуден: futsch, gaga (цілком імовірно, що цей 

прикметник є результатом давньої редуплікації), grimm, kokett. 

Переважна більшість розглянутих у дисертації іменників є похідними від 

звуконаслідувальних дієслів чи вигуків. Досить обмежену групу лексики складають 

кореневі іменники, зафіксовані в словнику Дуден як звуконаслідувальні, і ті, від 

яких утворюються переважно назви різного роду птахів: die Dohle, die Eule, der Fink, 

der Kiebitz, der Kolkrabe, die Krähe, der Kranich, die Möwe, das Rebhuhn, der Reiher, 

der Pirol, der Star, der Stieglitz, die Taube, der Uhu, die Wachtel тощо. 

Характер зв’язку компонентів складного слова дозволяє говорити про наявність 

у звуконаслідувальній системі німецької мови як атематичного способу 

словоскладання: Freßsack від fressen, Daumenlutscher від lutschen, так і тематичного: 

Freundenrausch. 

З огляду на загальну тенденцію до зменшення кількості словотвірних моделей 

композитів, яка виявляється у відсутності складних слів з першим компонентом 

прикметником, числівником і прийменником, основна частина складного слова 

може бути виражена тільки: 

1) основою дієслова: Knallwelle, Patschwetter, Zischlaut та ін.; 

2) іменником: Donnerbö та ін.; 

3) вигуком: Bähschaf, Bählamm, Buhruf, Bummbass, Bumskneipe, 

Holterdiepolterstimme та ін. 

Остання модель із вигуком як основним компонентом складного слова загалом 

не характерна для словотвірної системи німецької мови. Зокрема, у нормативній 

граматиці Дуден така модель не зафіксована, що дозволяє схарактеризувати її як 

специфічну, властиву лише звуконаслідувальній системі. 

Як правило, у звуконаслідувальній системі німецької мови номінативну 

функцію виконують композити з першим звуконаслідувальним складником, який є 

основою складного слова. Їхня морфологічна структура містить не більше двох 

основ (за винятком окремих прикладів): Dudelsackpfeifer. 

Зазначені факти свідчать про наявність у звуконаслідувальній системі німецької 

мови двох типів багатозначності: звукової, що дозволяє дієслову-ономатопу входити 

одразу до декількох синонімічних рядів, що позначають звук, та незвукової, що 

виникає на основі різних метафоричних перенесень основного значення 

звуконаслідувального дієслова. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації підтверджено функцію співвідношення між семантикою слова та 

його звуковою формою, суть якої полягає в здатності звука викликати символічно-

звукові значення, тобто незвукові уявлення. Цю властивість інтерпретуємо так: 

конотація звучання, закріплена у свідомості людини впродовж різних етапів 

еволюції й спричинена породженням певних асоціацій, набуваючи позитивної чи 

негативної оцінки, переноситься на будь-які сучасні звуки, доказом чого, зокрема, 
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слугують результати виконаного нами психолінгвістичного експерименту. Тобто на 

фонетичному рівні функцію звука – моделювати означуване – виконує 

звуконаслідування (ономатопея), адже звучання будь-якої фонеми чи слова 

викликає в більшості людей певні уявлення (асоціативно-символічні відношення), 

наприклад, швидке/повільне, сильне/слабке, приємне/неприємне. 

Результати дослідження засвідчують, що в сучасній німецькій мові ступінь 

символічності фонем різний, а фоносемантизм не позбавлений національних 

специфічних рис за наявності звукосимволічних універсалій. Цьому, на нашу думку, 

сприяють незначні відмінності у сприйнятті семантики фонем, спричинені, 

найімовірніше, специфікою німецької мови. Звичайно, що інформанти, для яких 

німецька мова є рідною, не були заздалегідь ознайомлені з фактичними даними 

символічно-звукового значення, проте їхній інтуїтивний вибір відзначається 

точністю. Це положення повною мірою узгоджується з нашими експериментально 

підтвердженими результатами. Отже, носії мови спроможні об’єктивно оцінити 

відносну асоціативну семантику звуків. 

Звучання і значення на позначення сили, активності та оцінки взаємопов’язані 

історично й закріплюються у свідомості людей через суспільну практику. Специфіка 

символічно-звукового значення фонем на рівні співвідношення категорій “звук–

зміст” свідчить про їхню надзвичайну експресивність і здатність формувати певний 

емотивний фон. Порівнявши результати трьох експериментів з часовим проміжком 

понад 60 років, ми отримали за допомогою критерію χ
2
 дані, які свідчать, що 

незалежно від умов проведення експерименту, часу, віку інформантів, базові 

асоціації в більшості випадків збігаються. На символічне значення фонеми може 

впливати територіальний розподіл мов, а всі інші чинники не мають суттєвого 

значення.  

Проаналізувавши різнотипні лексичні одиниці, можемо констатувати, що 

звукова оболонка лексичної одиниці, безперечно, містить певний відсоток 

символічності. У єдності складників тріади звук–денотат–значення переплітаються 

символічні властивості кожної з названих категорій. Відбувається циклічний процес 

взаємовпливу фонеми на лексичну одиницю і навпаки. Чим прозоріший 

взаємозв’язок символіки звучання з номінантом, тим ефективнішим стає процес 

запам’ятовування лексеми носієм мови. 

За допомогою структурно-парадигматичного аналізу ми з’ясували не лише 

ознаки, які дозволяють об’єднувати лексеми в одну парадигму, але й розмежували 

значення окремих лексем. 

Саме наявність семантичного інваріанта, що виражає загальне поняття 

звукового процесу, стала підґрунтям для об’єднання звуконаслідувальних дієслів в 

окремий семантичний клас, усередині якого, завдяки наявності семантичного 

ідентифікатора, були визначені групи й тематичні ряди. 

На причини довготривалого існування слів суттєво впливають такі факти й 

чинники:  

- основне, логіко-предметне значення слова має відношення до дійсності й 

пов’язане з реальним світом і новими ситуаціями;  

- поняттєве значення, при якому основний мовний зміст лексичної одиниці 

визначається відношенням мовного знака до нових понять та ідентифікує слово до 
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тематичних груп, тематично-парадигматичних рядів, континуум яких регулярно 

збільшується;  

- структурне значення слова, формальна характеристика властивостей 

лексичної одиниці, її місце в системі мови визначаються через призму відношень 

знаків один до одного, установлення між ними нових зв’язків;  

- складний, різноаспектний зміст слова не є замкнутим лексичним утворенням, 

а, навпаки, вступає з іншими лексичними одиницями в різноманітні системні 

відношення, що зумовлюють комунікативний і функційний характер цих одиниць. 

Звуконаслідування є дуже цікавим та універсальним фактом, оскільки набір 

звуків у будь-якому слові не випадковий, а мотивований відповідно до того, який 

звук ми чуємо з довкілля. Функціонування фонетичного значення ми вважаємо 

об’єктивним, оскільки емоції та уявлення, породжені звуками під час їхньої 

реалізації в мові та мовленні, засвідчено в позаконтекстуальному континуумі 

окремих лексичних одиниць.  

За допомогою подальших досліджень і відкриттів у сфері фоносемантики ця 

галузь мовознавства здатна значно розширити використання мовного діапазону й 

поглибити методику інтенсивного вивчення іноземних мов. Адже лінгвісти довели, 

що активний лексичний склад мови формується в людини після найменшої асоціації 

образу фонеми, морфеми чи лексеми з певними явищами довкілля.  

Звуконаслідувальна лексика сучасної німецької мови не належить (усупереч 

поширеному переконанню багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників) до 

маргінального пласта словникового складу мови, а є численною групою слів, яка 

потребує системного опису в межах загальної теорії фоносемантизму. 
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АНОТАЦІЯ 

 Мельничук Р. І. Фоносемантичні явища у сучасній німецькій мові 

(теоретико-експериментальне дослідження). – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. – 

Запоріжжя, 2017. 

 У дисертації здійснено комплексне дослідження різнопланового явища 

фоносемантизму в сучасній німецькій мові. Розв’язано актуальні проблеми 

фоносемантизму: зв’язку звукоформи зі змістом лексичної одиниці на рівні 

“фонема–зміст”. Установлено особливості функціонування фоносемантичних 

констант у німецькій фонологічній системі з урахуванням аспектів синхронії та 

діахронії і з позицій нового когнітивного напрямку в розвитку фоносемантичної 

науки. Виконано зіставний аналіз фонологічних одиниць на предмет збігу та 

розбіжностей їхніх диференційних ознак і способів формування власного 

символічно-звукового значення. Експериментально досліджено асоціативно-

символічне значення з метою виявлення принципів константності у функціонуванні 
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вокалічних і консонантних фонем у лексичних системах за шкалою сили, активності 

та оцінки. Ідентифіковано лексичний каркас ономатопоетичних дієслів, іменників, 

прикметників і вигуків на парадигматичному рівні та визначено їхні специфічні, 

індивідуальні, структурні характеристики в позиційних і комбінаторних фонетичних 

умовах. Детально вивчено модифікаційні процеси та варіативність частин мови на 

рівні кодифікації. Схарактеризовано лінгвістичну природу фонем і лексем крізь 

призму когнітивного, лексичного, стилістичного та парадигматичного напрямів 

завдяки детальному аналізові фонетико-фонологічних, лексико-граматичних і 

структурно-семантичних особливостей розвитку німецької мови. Узагальнено 

модель взаємодії між конгломератом різночасових і різноаспектних смислових 

вимірів у семантиці слова і його звуковій формі. 

 Ключові слова: мовний знак, фонема, вокалізм, консонантизм, лексична 

одиниця, ономатоп, диференційна ознака, символічно-звукове значення, 

фоносемантизм.  

 

АННОТАЦИЯ 

 Мельничук Р. И. Фоносемантические явления в современном немецком 

языке (теоретико-экспериментальное исследование). – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2017. 

 В диссертации осуществлено комплексное исследование разнопланового 

явления фоносемантизма в современном немецком языке. Раскрыты актуальные 

проблемы фоносемантизма, а именно связи звукоформы с содержанием лексической 

единицы на уровне «фонема-содержание». Определены особенности 

функционирования фоносемантических констант в немецкой фонологической 

системе с учетом аспектов синхронии и диахронии с точки зрения нового 

когнитивного направления в развитии фоносемантической науки. Проведен 

сопоставительный анализ фонологических единиц на предмет совпадения и 

расхождения их дифференциальных признаков и способов формирования 

собственного символически-звукового значения. Экспериментально исследовано 

ассоциативно-символическое значение фонем с целью выявления принципов 

константности в функционировании вокалических и консонантних фонем в 

лексической системе немецкого языка по шкале силы, активности и оценки. 

Идентифицирован лексический каркас ономатопоетических глаголов, 

существительных, прилагательных и восклицания на парадигматическом уровне и 

определенны их специфические, индивидуальные, структурные характеристики в 

позиционных и комбинаторных фонетических условиях. Изучены 

модификационные процессы и вариативность частей речи на уровне кодификации. 
Исследована лингвистическая природа фонем и лексем через призму когнитивного, 

лексического, стилистического и парадигматического направлений методом анализа 

фонетико-фонологических, лексико-грамматических и структурно-семантических 

особенностей развития немецкого языка. Установлена модель взаимодействия 

между конгломератом разночасовых и разноаспектных смысловых измерений в 

семантике слова и его звуковой форме. 
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 Ключевые слова: языковой знак, фонема, вокализм, консонантизм, 

лексическая единица, ономатоп, дифференциальные признаки, символически-

звуковое значение, фоносемантизм. 

 

SUMMARY 

 Melnychuk R. I. Phonosemantic Phenomena in Modern German Language 

(Theoretic Experimental Research). – Manuscript. 

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

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

 In this thesis the in-depth research of phonosemantic phenomena in modern German 

language has been carried out. Topical issues of Phonosemantics, namely the correlation 

between the categories of sound and meaning of a lexical unit on the «phoneme-meaning» 

level, have been elucidated. The functional peculiarities of phonosemantic constants in 

German phonological system both in diachronic and synchronic perspectives as well as 

from the point of view of new cognitive approach in the development of Phonosemantic 

Science have been identified. To show the facts of similarities and peculiarities among 

their differential features and the ways of their own sound symbolic meaning formation we 

conducted comparative analysis of phonological units. To reveal the principal of 

consonant onomatopoeia within vocal and consonant phonemes functioning in lexical 

system according to strength, activity and evaluation the experimental study of associative 

symbolic meaning has been made. Lexical framework of onomatopoetic verbs, nouns, 

adjectives and exclamations on paradigmatic level, as well as their specific, individual, 

structural characteristic features in positional and combinational phonetic condition have 

been identified. Modifying processes and variability of the parts of speech on codification 

level have been studied in detail. 

 Our thesis characterises the linguistic essence of phonemes and lexemes within 

various approaches, such as cognitive, lexical, stylistic and paradigmatic. The detailed 

analysis of phonetic phonological, lexical grammatical and structural semantic 

peculiarities of the development of German language has contributed to the set tasks. 

 The function of correlation between lexeme meaning and its sound meaning, which 

essence lies within the ability of a sound to provoke a sound symbolic meaning has been 

proved. We explain this characteristic in the following way: the connotation of a sound, set 

in a human mind through the different stages of evolution and caused by derivation of 

particular associations with positive or negative evaluation, is transferred on any modern 

sounds. The results of our psycholinguistic experiment verify and prove this point of view. 

The specifics of sound symbolic notion of phoneme on the «sound–meaning» category 

correlation level confirms its extraordinary expressiveness and the ability to create certain 

emotive background. 

 In the unity of the triad components sound-denotation-value the symbolic properties 

of each of these categories intertwine. There is a cyclical process of mutual influence of 

the phoneme on the lexical unit and vice versa. The more transparent the relationship of 

the symbols of sounding with the nominee, the more effective is the process of lexeme 

remembering by the native speaker. 

 Onomatopoeia is a very interesting and universal fact since the set of the sounds in 

any word is not random. On the contrary, it is motivated according to the sound we hear in 

the environment. Consequently, we consider that the functioning of phonetic meaning is 
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objective. This is due to the fact that emotions and imagination, provoked by the sounds 

made in conversation are described not only in fiction but also in separate lexical units 

independently of cohesive texts as it is represented in our work. 

 Such parts of speech as verb, noun and adjective experience onomatopoeic 

phenomenon. Moreover, our sample shows that lexemes of the last two mentioned parts of 

speech derive mostly from verb. This means that verb, noun and adjective share common 

root semes. 

 The results of the research after the statistical processing show that in modern 

German, the degree of symbolism of phonemes is different. Taking into account that the 

sounds may lack symbolic significance, it becomes clear that the phenomenon of 

phonosemanticism has a specific national character. This is facilitated by barely invisible 

differences in the perception of semantics of phonemes, which are caused, most likely, by 

the specifics of the German language. 

 Onomatopoeic lexics of modern German language is in fact a large group of words, 

which requires complex description in the framework of general theory of 

phonosemantics. The diverse motivation of the lexical unit, the symbolic-sound meanings 

of the phonetic units make up a high proportion in motivational processes, as evidenced by 

the phonosemantic research. We can state that the scientific search is a theoretical and 

experimental study, since the basis of each nomination is the sound with its certain 

characteristics and parameters. 

 Key words: vocalism, differential feature, consonant onomatopoeia, lexical unit, 

onomatopoeic word, phoneme, sound symbolic meaning, phonosemantism. 
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