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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У сучасній лінгвістиці відбувається переосмислення ролі мови в 

реальному процесі становлення культури, у зв’язку з чим зростає інтерес до 

досліджень мовної картини світу та її основного компоненту – концепту. Але 

незважаючи на численні розвідки щодо природи концепту, методів його 

дослідження та способів репрезентації в різних галузях мовознавства – 

когнітивній лінгвістиці (Дж. Лакофф, Р. Джекендофф, Р. Лангакер, 
М. Джонсон, Ч. Філмор, О. С. Кубрякова та ін.), у психолінгвістиці 
(О. О. Залевська та ін.), а також у напрямку лінгвокультурології 
(Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова, В. І. Карасик, С. Х. Ляпін, С. Г. Воркачов та 
ін.), складність та поліфункціональність цього ментального поняття зумовили 

відсутність єдиної точки зору на проблему лінгвальної репрезентації концепту. 

Дискусійними є також питання про його структуру й можливості моделювання, 

про співвідношення концепту та його репрезентацій, а також значення мовних 

одиниць, що його обʼєктивують.  

Концепт FRAU належить до числа базових концептів у свідомості носіїв 

німецької мови та має складну структуру. Важливо зазначити, що на його 

розвиток і зміст впливають історико-культурні, соціально-економічні та 

географічні чинники, крім того, цей концепт ще й досі формується та 

змінюється.  

Актуальність теми нашої розвідки зумовлена насамперед важливою 

роллю, яку відіграє концепт FRAU у світобаченні німецькомовного етносу. 

Особлива роль у його мовному втіленні належить фразеологічним одиницям, 

які відображають ціннісні установки народу та передають культурні стереотипи 

від покоління до покоління. Цей аспект сприяє вирішенню таких актуальних 

завдань, як створення цілісної концепції співвідношення мови, мислення, 

позамовної дійсності та національної культури. Актуалізація концептів у 

лінгвістиці в основному здійснюється на матеріалі лексичних одиниць, а 

фразеологізми значно рідше стають об’єктом подібних студій, незважаючи на 

те, що вони дозволяють експлікувати культурно-значущі смисли, конотацію та 

базу, типову для різних видів культур. Концепт FRAU ще не був об’єктом 

комплексного аналізу крізь призму фразеологічних одиниць у 

лінгвокультурологічному аспекті.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

комплексної міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць», затвердженої 

Міністерством освіти і науки України (номер державної 

реєстрації 0113U000807). Тему дисертації затверджено (протокол № 5 від 23 

січня 2014 року) і уточнено (протокол № 8 від 15 лютого 2018 року) на засіданні 

науково-технічної ради Запорізького національного університету. 

Мета дисертаційної праці полягає в дослідженні особливостей 

вербалізації концепту FRAU фразеологічними одиницями в німецькій мові в 

лінгвокультурологічному аспекті.  
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Відповідно до поставленої мети в дисертації зосереджена увага на 

вирішенні таких завдань:  

− визначити категорійно-поняттєвий апарат та методологію 

дослідження концепту на матеріалі фразеологічних одиниць;  

− проаналізувати лексичні одиниці, які є ключовими при формуванні 

фразеологізмів, що репрезентують концепт FRAU; 

− побудувати номінативне поле досліджуваного концепту та згрупувати 

його складники за основними ознаками;  

− охарактеризувати концептуальні ознаки, актуалізовані у 

фразеологічних одиницях німецької мови, враховуючи вплив культурно-

історичних та природних чинників на зміст концепту; 

− з’ясувати гендерні стереотипи, що впливають на формування 

концепту FRAU в німецькій мові; 

− розкрити універсальні та специфічні риси концепту FRAU, 

ґрунтуючись на культурно-значущих змістах і конотаціях досліджуваних 

фразеологізмів німецької мови.  

Об’єкт дослідження – фразеологічні одиниці, у яких репрезентовані 

складники концепту FRAU. 

Предметом дослідження наукової розвідки є лінгвокультурологічна 

інформація, вербалізована у фразеологічних одиницях німецької мови з 

об’єктивованим концептом FRAU. 

Матеріалом дослідження слугували 296 фразеологічних одиниць 

німецької мови, в яких вербалізується концепт FRAU, вилучених шляхом 

суцільної вибірки з-поміж більш ніж 50 тисяч фразеологічних одиниць, 

представлених у лексикографічних та фразеографічних джерелах. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження становлять 

наукові концепції в межах основних наукових напрямів розвідки: 

лігвокультурології, концептології та фразеології. Загальні питання фразеології 

розглянуто у працях М. Ф. Алефіренка, М. В. Гамзюка, О. О. Селіванової, 

В. М. Телії, І. І. Чернишової. Основою концептологічних досліджень у галузі 

лінгвокультурології стали праці С. Г. Воркачова, В. І. Волошук, В. І. Карасика, 

М. А. Красавського, Ю. С. Степанова. З точки зору когнітивістики важливими 

вважаються положення та висновки Н. Д. Арутюнової, А. П. Бабушкіна, 

А. Вежбицької, Л. С. Піхтовнікової, А. М. Приходька, І. А. Стерніна. Беручи за 

основу принципи та методи дослідження концепту, розроблені в межах 

лінгвокультурологічного підходу, розглядаємо мову, свідомість і культуру як 

взаємопов’язані феномени.  

Метoдoлoгiя дoслiдження  ґрунтується на засадах застосування 

загальнонаукових і лінгвістичних методів та прийомів аналізу мовного 

матеріалу. У дисертації застосовано комплексний підхід до виявлення 

національно-культурної специфіки фразеологічних одиниць, у яких 

репрезентовано німецькомовний концепт FRAU. Метод суцільної вибірки 

залучено при укладанні авторської картотеки. Вибір методу словникових 

дефініцій зумовлено необхідністю тлумачення значення фразеологічних 
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одиниць. Структурно-семантичний метод дозволив дослідити семантичну 

структуру фразеологізмів, у яких об’єктивується досліджуваний концепт. 

Лінгвокультурологічний аналіз застосовано для виявлення взаємозв’язку між 

мовою та культурою. Метод концептуального аналізу використано при 

розкритті складників концепту FRAU. Було здійснено компонентний аналіз 

базових лексичних одиниць у складі фразеологізмів.  

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше 

було реалізовано комплексний аналіз фразеологічних одиниць, у яких 

репрезентовано німецькомовний концепт FRAU, а саме: виявлено особливості 

семантичної організації розгляданих фразеологізмів; встановлено національно-

культурну своєрідність досліджуваних фразеологічних одиниць; запропоновано 

класифікацію стійких образних зворотів, що репрезентують концепт FRAU;  

визначено основні семантичні параметри мовного втілення концепту FRAU, які 

відображені у фразеологічних одиницях німецької мови та виступають 

культурно значущим складником мовної картини світу німецького народу.  

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що здобуті 

результати й висновки дослідження концепту FRAU сприятимуть подальшій 

науковій розбудові германістики, зокрема фразеології, концептології та 

лінгвокультурології німецької мови, а також можуть бути екстрапольовані на 

відповідні галузі загального мовознавства – когнітивну лінгвістику 

(номінативне поле концепту), теорію міжкультурної комунікації (національно-

культурна специфіка концептуальної картини світу) та застосовуватися для 

аналізу інших антропоморфних концептів, що мають соціокультурну та 

міжкультурну значущість.  

Практичне значення праці полягає в тому, що її результати можуть бути 

використані в навчальній роботі, при викладанні нормативних курсів із 

загального мовознавства, когнітивної лінгвістики, лексикології та фразеології 

німецької мови; у навчально-методичній роботі (для укладання навчальних і 

методичних посібників з лінгвокультурології, гендерної лінгвістики); в 

укладанні та впровадженні спецкурсів із теорії та практики перекладу, 

лінгвокраїнознавства Німеччини, етнолінгвістики; у лексикографічній практиці 

(для укладання лінгвокультурологічних словників, глосаріїв та довідників). 

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 

дисертації було представлено на п’яти міжнародних наукових і науково-

практичних конференціях: «Lingvo-science» (Болгарія, 2017); «Scitechnology» 

(Латвія, 2017); «Інноваційні підходи та сучасна наука» (Київ, 2017); 

«Розвиток науки у 21 столітті» (Харків, 2015); «Современный этап развития 

общественных и гуманитарных наук в достижениях культуры и искусства» 

(Росія, 2014), а на щорічних підсумкових конференціях професорсько-

викладацького складу Запорізького національного університету та на 

засіданнях кафедри німецької філології і перекладу Запорізького національного 

університету. 

Публікації. Основні результати дисертаційної праці викладено 

у дванадцяти одноосібних публікаціях, з них: пʼять статей у фахових наукових 
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виданнях України, одна – у зарубіжному збірнику (Австрія) та шість тез – 

у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 4,03 д. а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

211 сторінок (8,7 д. а.), із них основного тексту – 170 сторінок (7 д. а.). Робота 

ілюстрована 3 таблицями та 9 рисунками. Список використаних джерел містить 

379 найменувань. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження та її 

актуальність, висвітлено ступінь розробленості проблеми, сформульовано мету 

й завдання, визначено об’єкт, предмет, матеріал і методи дослідження, вказано 

наукову новизну, положення, які винесені на захист, розкрито теоретичне 

значення та практичну цінність здійсненої розвідки, подано відомості про 

форми апробації здобутих результатів та структуру дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

німецькомовних фразеологічних одиниць на позначення концепту FRAU у 

сучасній лінгвокультурології» викладено теоретичні положення щодо 

ключових понять дисертаційної праці; описано основні методи та принципи 

дослідження концепту FRAU, який вербалізовано у фразеологічних одиницях 

німецької мови, та висвітлено поетапну процедуру їхнього системного аналізу.  

Одним із центральних понять лінгвокультурології є картина світу. 

Її можна розглядати як модель, проте не будь-яка модель є картиною, а лише та, 

у якій наявний суб’єкт – людина. Картина світу не має чітких меж, вона 

аморфна і з кожним новим поданням розширюється. Це поняття трактується з 

філософської, лінгвістичної, освітньої, культурологічної та інших точок зору, в 

основі розрізнення яких знаходяться способи репрезентування інформації. 

Поряд з багатою концептуальною картиною світу, яка у вигляді понять і 

уявлень наявна у свідомості людини, паралельно існує вербальна або мовна 

картина світу (МКС).  

Під мовною картиною світу розуміють сукупність зафіксованих в 

одиницях мови уявлень етносу про дійсність, опосередкованих культурою, що 

виявляються у відборі національно маркованих мовних засобів. У результаті 

цього можна говорити про національну картину світу, яка є частиною 

національного світогляду та відображає систематизований погляд на світ 

представників певного етносу в діахронії. 

Щодо концептуальної картини світу, то вона являє собою дуже складне, 

багатокомпонентне явище, неоднорідне з точки зору форм освоєння дійсності, 

що беруть участь у її створенні. Кожен зі складників узагальненої картини світу 

дає своє бачення дійсності, свій образ світу під кутом зору власних механізмів 

сприйняття. Важливо зазначити, що одиницею інформації такої системи є 

концепт, функція якого полягає у фіксації та актуалізації поняттєвого, 
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емоційного, асоціативного, вербального, культурологічного та іншого змісту 

обʼєктів дійсності, який входить у структуру концептуальної картини світу. 

Фразеологічна картина світу є частиною МКС. У кожній мові вона має 

неповторний план вираження та фіксує національний колорит мови. Зазначена 

картина світу – фрагмент цілісної МКС, яка передана засобами фразеології. Це 

універсальна, властива всім мовам образна система особливих мовних одиниць, 

що віддзеркалюють особливості національного світобачення. 

Звертаючись до предмета та об’єкта дослідження, важливо зазначити, що 

вони знаходяться на перетині концептуальної та фразеологічної картини світу 

як частини МКС (Рис. 1). 

Рис. 1. Схематичне відображення структури картини світу 
 

Однією з важливих функцій мови є фіксація досвіду пізнання світу в ході 

культурно-історичного розвитку кожної окремої етноспільноти. При цьому 

мова не просто відображає світ людини та її культуру, а й зберігає, передає 

культурну інформацію з покоління в покоління. Встановлено, що найбільш 

яскраво та наочно ілюструють особливості культури німецького народу 

фразеологізми, особливо ті, в центрі яких є сама людина або містяться 

специфічні уявлення про неї.  

Дослідження концепту FRAU, який репрезентовано у фразеологічних 

одиницях мови, здійснено із застосуванням комплексного аналізу та складається з 

наступних етапів: на першому етапі на основі аналізу теоретичної літератури 

окреслено теоретичні та методологічні основи дослідження. Цей аналіз передбачає 

використання загальнонаукових і лінгвістичних методів. На цьому ж етапі 

застосовано метод суцільної вибірки фразеологічних одиниць для складання 

оригінального матеріалу авторської картотеки. На другому етапі досліджено 
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лексеми, які відібрані із фразеологічних одиниць, що репрезентують національно-

культурні уявлення про жінку, та на основі цих номінацій побудовано номінативне 

поле концепту FRAU.  Третій етап – це дослідження вербалізації концепту FRAU 

фразеологічними одиницями та підведення підсумку щодо лінгвокультурологічних 

особливостей зображення жінки в німецькомовному етносі.    

Концепт FRAU можна віднести до базових у свідомості носіїв німецької 

мови. За структурою – це багатошарове утворення. Один і той же фразеологізм 

може представляти кілька елементів концептуальної структури, що 

уможливлюється завдяки різноманітності концептуальних ознак, 

актуалізованих фразеологізмом у його мовному значенні. Розвиток та зміст 

фразеологічної одиниці залежить також від культурно-історичних, соціально-

економічних і природних факторів.  

У другому розділі «Лінгвокультурологічні особливості фразеологічної 

вербалізації концепту FRAU у німецькій лінгвокультурі» досліджено 

особливості репрезентації концепту FRAU в німецьких фразеологізмах та 

проаналізовано їхнє значення у формуванні національно-культурного складника 

німецькомовного етносу; встановлено вплив гендерних стереотипів щодо 

відображення ролі жінки в досліджуваних одиницях у німецькому етносі; 

побудовано номінативне поле концепту FRAU, в якому виявлено найбільш 

частотні лексичні репрезентанти, що дає змогу розподілити їх на три 

мікроконцепти, в яких яскраво виражена характеристика представниць 

жіночої статі. 

Дослідження фразеології на основі принципу «людини в мові» призвело до 

розвитку нового напряму – антропоцентричної фразеології, найважливішим 

завданням якої є дослідження співвідношення лінгвальних та екстралінгвальних 

змістів фразеологічних одиниць. Це повʼязано з тим, що у фразеологічному 

змісті кодується тільки частина розумової інформації, у той час як інша її 

частина відображається в психіці людини розумовими образами 

екстралінгвального характеру. У довготривалій памʼяті залишається інформація, 

яка супроводжується додатковими асоціативно-емоційними елементами, що 

сприяють її тривалому зберіганню в людській мовній свідомості. 

Жінка в німецькій фразеології найчастіше представлена номінаціями Frau 

та Weib. Слід наголосити на тому, що номен Weib – культурно марковане слово, 

яке втратило своє первинне значення та набуло зневажливого й іронічного 

забарвлення, часто перекладається як «баба». Шлях концептуальних 

перетворень німецького Frau йшов від язичницьких «божественних істот» – 

frouwâ й itis та північно-язичницьких Freyr і Freyja, за функціями подібних до 

frauja та fraujô, через давньоверхньонімецьке frô та frôwâ – «das höhere Wesen» 

– «вищу істоту», увійшло в середньоверхньонімецьку мову як титул для 

поважних жінок і в новітні часи твердо закріпилося в мові як звертання. Проте 

й сьогодні семантика Frau не позбавилась потужного впливу архаїчних 

конотацій, спричинених концептом «eine der höhеrer Göttinnen» – одна з вищих, 

величних, священних богинь. Останній концепт, в першу чергу, стосується 

германської богині Freyja /Frea (Фреі), котру тривалий час ушановували на 

півночі Німеччини. 
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Номінативне поле концепту являє собою сукупність номінацій, які 

об’єктивують (вербалізують, репрезентують) концепт, і багато в чому 

визначається сукупністю стереотипів, уявлень носіїв мови. Стереотипи 

свідомості окремої спільноти формуються під впливом цілого ряду факторів як 

індивідуальних (освіта, вік, стать, життєвий досвід), так і загальних для даної 

спільноти (місце проживання, національність, сфера діяльності тощо). Для 

більш детального дослідження концепту використано прийом побудування 

номінативного поля, яке зображено на рисунку. У кожній ділянці було 

проаналізовано найбільш частотні лексеми, що репрезентують жінку (Рис. 2). 

Рис. 2. Номінативне поле досліджуваного концепту FRAU 
 

Мікроконцепт «Внутрішні характеристики жінки» представлений 

такими сегментами, як «Психологічні характеристики» та «Інтелектуальні 

здібності». Внутрішні якості часто мають взаємозв’язок із красою жінки та її 

зовнішністю. Мікроконцепт «Внутрішні характеристики жінки» представлено 

наступними найбільш частотними лексемами: Fegfeuer, Teufel, Engelein, 

Gewitterfrau. Наприклад, таку актуалізацію простежуємо у фразеологічній 

одиниці Sie ist zänkische Gewitterfrau – «скандальна дружина, мегера». 

Цей приклад являє собою репрезентацію міфологічних уявлень про жінку в 
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образі грози, у якому сформульовано новий зміст: скандал, лайка, суперечка, 

які викликають похмурий настрій, відчуття бойовища.  

У фразеологічних одиницях означеного мікроконцепту трапляється 

також невелика кількість зоонімів: Ziege, Kuh, Huhn, Zimtziege та ін. 

Наприклад, зворот gleichberechtigte Ziege характеризує жінку, яка бореться 

за рівні права з чоловіками й у житті досягає всього сама, але за допомогою 

скандалів, сварок, суперечок. Буквально цей вислів перекладається 

як «рівноправна коза», що переносно означає «скандальна, сварлива 

баба». Кількісно лексеми цього мікроконцепту становлять 28 % 

від усіх систематизованих.  

Номінації, що відображають негативні психологічні характеристики в 

образі жінки, найчастіше репрезентують її в негативному світлі, указуючи на 

неповноцінність жіночого інтелекту та безглуздість (ein dummes Huhn, eine 

dumme Gans), балакучість (schwatzende Frau), жіночу брехливість і злість 

(Besen, Beisszange). Актуалізація цих якостей представлена, наприклад, у 

фразеологічній одиниці So eine dumme Gans!, яку використовують у мовленні 

для позначення нерозумної дівчини або жінки. Лексему гуска дуже часто 

використовують у зневажливих висловах про жінок, бо цей птах вважається 

нерозумним, «балакучим», марнославним. Синонімічними за змістом є 

вислови, де лексема dumm також пов’язується з уявленнями про тварин, птахів 

і є лайливим, негативним позначенням для жінки або дівчини: eine dumme 

Ziege, eine dumme Kuh,еine dumme Henne, ein dummes (blödes, albernes) Huhn  . 

Мікроконцепт «Зовнішні характеристики людини» включає такі 

сегменти, як «Біологічні характеристики», «Зовнішність» і становить 20% від 

загального обсягу досліджуваних номінацій. Зовнішність жінки завжди була 

предметом захоплення. Оцінці піддають фігуру жінки, що свідчить про 

загальну тенденцію в суспільстві висунення на перший план жіночої 

привабливості. У фразеології це репрезентується через метафоричну 

номінацію фігури, гастрономічну метафору при номінації жіночої краси, 

порівняння з представниками рослинного і тваринного світу. Сегмент 

«Зовнішність» складають лексеми Tanne, Biene, Kafer, Pfingstrose, 

Landpomeranze, Mauerblümchen, Primel, Wurst тощо. 

Зовнішності та характеру жінки приділяють однакову увагу, на відміну 

від її статусу в соціумі, про що свідчать 52 % досліджуваних номінацій. 

Мікроконцепт «Соціальні характеристики людини» включає такі сегменти, як 

«Сімейний стан», «Взаємовідносини з оточенням», «Соціальний статус». Він 

представлений наступними лексемами: Ehefrau, Ehegattin, Frau, Gattin, 

Gemahlin, Backfisch, Braut, Fräulein, Mädchen, Mädel, Verlobte, Weib, Witwe, 

Mutter, Schwiegermutter, Oma, Tochter, Schwester, Stiefmutter, Rabenmutter, 

Karrierefrau, Kindermädchen, Tagesmutter, Vollzeitmutter, Leihmutter, Hausfrau.  

Важливо зазначити, що кожен сегмент знаходить лінії перетину з 

іншими. Найбільша кількість номінацій існує на позначення жінки як 

дружини: Ehefrau, Ehegattin, Frau, Gattin, Gemahlin, Frau та Weib. Сегмент 

«Взаємовідносини з оточенням» представлений лексемами Mutter, 

Schwiegermutter, Oma, Tochter, Schwester, Stiefmutter і містить найбільшу 
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кількість фразеологічних одиниць, у яких репрезентовано концепт FRAU. 

Фразеологічні одиниці з актуалізованою лексемою Mutter становлять 

найбільший пласт у зазначеному мікроконцепті. Жінку представлено як 

лагідну люблячу матір, яка завжди оберігає своїх дітей (Es gibt nur eine 
Person, auf die der Mensch sich ganz verlassen kann, das ist die Mutter); 
материнство виступає як одна з найголовніших функцій жінки 
(Eine Mutter kann man verlieren, aber nicht wiederfinden). 

Установлено, що образ жінки крізь призму фразеологічних одиниць є 

результатом динамічного історичного процесу, який обумовлений складним 

переплетінням внутрішніх і зовнішніх етнокультурних характеристик. Жінка 

стала об’єктом порівнянь із тваринами, рослинами, погодними явищами, 

пеклом. Багато паралелей проведено між жінкою та чоловіком, причому 

домінувальна роль майже завжди в таких фразеологічних висловах 

належала чоловікові. 

У третьому розділі «Вербалізація складників концепту FRAU 

фразеологічними одиницями в німецькій мові» визначено сфери 

походження аналізованих фразеологічних одиниць, розкрито природу 

фразеологізмів та їхніх компонентів, у яких обʼєктивовано концепт FRAU.  

Аналіз сфер походження фразеологічних одиниць, що вербалізують 

концепт FRAU в німецькій мові, показує, що найбільшу групу складають 

фразеологічні одиниці, які корелюють із моральними принципами та устроєм 

суспільства. Це свідчить про те, що життя суспільства та його принципи 

відбивали в мові своє бачення певного етносу, свої стереотипи стосовно 

жінки. Так само й традиції та вірування є важливим джерелом 

фразеотворення.  

Кількісні підрахунки показують, що 15% досліджуваних фразеологічних 

одиниць належать до зазначених сфер. Наприклад, значення фразеологізму Das 

macht dem Mädchen (der Liebe) kein Kind пов’язано з моральними уявленнями 

суспільства минулого століття, коли вважалося великим соромом та навіть 

засуджували жінку (чи молоду дівчину), яка очікувала на дитину, але була 

незаміжня.  

Не менш важливий пласт (12 %) складають фразеологічні одиниці, які 

містять фітоніми та зооніми в своєму складі, як-от: gleichberechtigte Ziege, 

alte Ziege, eine dumme Ziege, eine dumme Kuh, eine dumme Henne. Такі звороти 

в основному належать до зниженого мовного стилю. З-поміж них – значна 

кількість виразів, які характерні для народно-розмовної мови, просторічні 

звороти та вульгаризми. Це зумовлено тим, що протягом багатьох століть 

представники німецького етносу, спостерігаючи за явищами та світом 

природи, переносили певні ознаки рослин, тварин або погодних явищ 

на представниць жіночої статі. Приблизно однакова кількість 

фразеологічних одиниць (по 10 %) – біблійного походження або пов’язані 

з історичною сферою функціонування, наприклад: Zu etwas kommen wie die 

Jungfrau zum Kind. 

Відповідно до основних видів класифікацій фразеологічних одиниць 

було виділено чотири основні групи: фразеологічні зрощення,  
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фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення, фразеологічні  

вирази. Спираючись на кількісний аналіз, можна стверджувати, що 

в німецькій мові з-посеред фразеологізмів, у яких об’єктивовано 

концепт FRAU, найбільше фразеологічних виразів – 60 %. (Рис. 3). 
 

Рис. 3. Класифікація фразеологічних одиниць, в яких вербалізовано 

концепт FRAU 
 

У розвідці проведено аналіз мовного втілення складників концепту FRAU 

фразеологічними одиницями за трьома напрямками: «Соціальні 

характеристики жінки», «Зовнішні характеристики жінки», «Внутрішні 

характеристики жінки». Кількісний аналіз зворотів, у яких репрезентовано 

концепт FRAU, дозволив з’ясувати, що 52 % від загального обсягу становлять 

фразеологічні одиниці на позначення соціальних характеристик жінки (Рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Кількісний аналіз фразеологічних одиниць, у яких репрезентовано 

концепт FRAU за основними показниками 

 

Імовірно, це пов’язано з тим, що формуванню гендерної свідомості 

кожної особистості сприяє побудова та розповсюдження приписів, стереотипів 
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поведінки,  соціальних і культурних норм, за порушення яких суспільство 

засуджує людей. Мова та культура завжди взаємопов’язані. 

У виділеному мікроконцепті «Соціальні характеристики жінки» жінка 

представлена здебільшого з позитивного боку. В різних сферах діяльності 

людини зображено соціальні ролі жінок, що також віддзеркалюється в культурі 

певного етносу. Мова являє собою цілий механізм, який відображає та кодує 

стан соціальної реальності, тому вона посідає одне з провідних місць у 

гендерних дослідженнях. Сьогодні увагу зосереджено переважно на культурних 

та соціально-психологічних факторах, які зумовлюють стереотипні уявлення 

про чоловічі й жіночі якості, встановлюють правила поведінки та стосунки в 

суспільстві.  

Найбільш вагому частку фразеологічних одиниць із вербалізованим 

концептом FRAU в німецькій мові складають сталі одиниці, які висвітлюють 

образ жінки-дружини. Варто зазначити, що більшість із них (55 %) зображують 

жінку в позитивному плані, ідеалізуючи її як справжню господиню, яка береже 

домашнє тепло (Wer kеin Weib hat, hat auch kein Haus, Wo keine Frau ist, da 

fehlt‘s am besten Hausrat), люблячу матір (Gott könnte nicht überall sein, deshalb 

schuf er Mütter), підкреслюється цінність дружини (Eine gute Frau ist Goldes 

wert) (Рис. 5).  

 

Рис. 5. Кількісний аналіз фразеологічних одиниць із концептуальним 

компонентом «Соціальні характеристики жінки» 
 

Жінка відіграє важливу роль у родині та у взаєминах із чоловіком. Гроші 

інколи стають символом господарювання. У такому випадку жінка перебирає на 

себе головну роль у цій сфері: Ich nahm mir eine Frau mit Geld, ich fegte das Haus, 

sie beherrschte das Feld або Ich nahm mir eine Frau mit Vermögen und gab ihr dafür 

die Herrschaft im Haus. Фразеологічні вислови підкреслюють, що одруження із 

заможною жінкою не обіцяє чоловікові нічого хорошого: Wer eine Frau nimmt 

ums Geld, hat Elend genug in der Welt. Такий шлюб не є щасливим і міцним: 

Kommt eine reiche Frau ins Haus, so fliegt das Glück zur Tür hinaus. Але більше, 

ніж багатство, в жінці цінується її вірність: Besser ein treues Weib als ein reiches.  
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Однак наступні приклади вказують на взаємозалежність чоловіка та 

жінки. Подружня пара – це одне ціле, про що йдеться у фразеологічних 

висловах на зразок: Mann und Weib sind ein Leib; Ein Mann ohne Frau ist ein 

Baum ohne Laub und Zweige; Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib. Лексеми Leib та 

Haupt символізують єдність, цілісний організм. Голова ж є основною частиною 

тіла, місцем розташування життєвої сили й символізує мудрість, розум, 

управління та контроль. Можна припустити, що це вказує на домінантну 

функцію чоловіка. Та без дружини все ж таки немає щастя: Ohne Frau zur Seite 

hat der Mann kein Glück (weder morgen noch heute).  

Окрім таких соціальних ролей, як мати, дружина, жінка виконує роль 

бабусі, що також передають фразеологічні одиниці, які об’єктивують концепт 

FRAU. Висвітлення соціокультурної ролі жінки як бабусі представлено 

незначною кількістю фразеологічних одиниць – 5 % від загальної кількості 

зворотів мікроконцепту «Соціальні характеристики жінки». У загальному плані 

роль бабусі в соціумі зображено досить позитивно. Це зумовлено головною її 

чеснотою – досвідом життя. Наприклад, вислів Was Großmutter erzählt вказує на 

добрі часи, за яких бабусі грали важливу роль у вихованні дітей і були 

особливо в пошані. Вислів Eine Großmutter im Haus – ein Schatz im Haus також 

дає позитивну оцінку ролі бабусі в домі та є семантично схожим з висловами 

про дружину в ролі господині в домі: Die Frau ist der Schatz des Hauses.  

Мікроконцепт «Зовнішні характеристики жінки» та «Внутрішні 

характеристики жінки» представлено фразеологічними одиницями, які у 

відсотковому відношенні майже однаково негативно сфокусовані на 

представницях жіночої статі, 76 % несхвальних характеристик є тому доказом 

(Рис. 6).  

 

Рис. 6. Кількісний аналіз фразеологічних одиниць із концептуальним 

компонентом «Зовнішні характеристики жінки» 
 

Вербалізація мікроконцепту «Зовнішні характеристики жінки» має два 

основні напрямки: розгляд біологічних характеристик, до яких належать такі 

ознаки, як колір волосся, статура, зріст тощо (blaue Augen, blondes Haar, ist die 

Liebe ganz und gar або Mädchen mit blondem Haar, die lieb ich immer dar); 
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зовнішні критерії – опозиція «вродлива-невродлива», привабливість, 

сексуальність тощо (Ein schönes Weib braucht keine Schminke; Es gibt keine 

hässlichen Frauen – nur faule). Такий сегмент, як вік, має точки перетину з 

біологічними характеристиками та зовнішністю. Деякі одиниці передають не 

стільки негативне ставлення, скільки байдужість до зовнішності жінки, якщо 

вона є гарною господинею та добре виконує свої соціальні функції. 

Підтвердженням цього може бути фразеологічна одиниця Die hässlichste Frau 

ist die beste Haushälterin. 

У зазначеному мікроконцепті «Зовнішні характеристики жінки» 

актуалізовано дві опозиції – «гарна/негарна» та «молода/стара». Опозиція 

«гарна/негарна» у фразеологічному фонді німецького етносу часто передається 

через порівнянням з квітами: häßlich wie eine vertrocknete Primel (жахлива, як 

відцвіла примула) – ’чудовисько’; sie sieht wie eine Landpomeranze aus – так 

носії німецької мови називають прекрасну сільську дівчину; sie sieht wie eine 

Pfingstrose aus (вона як маків колір) – так говорять про жінку невимовної краси, 

яка вирізняється здоров’ям. Згідно з прислів’ями німецького етносу молодій 

дівчині не до вподоби лише дві речі – молодість, тому що швидко минає, та 

старість, тому що швидко приходить: Dem Mädchen gefallen zwei Sachen nicht: 

die Jugend, weil sie (ver)geht; das Alter, weil es kommt. Зі старістю пов’язані 

фразеологічні одиниці переважно з негативною конотацією, які відображають 

жінку як злісну, сварливу, балакучу бабу: Alter Weiber Schwatzerei (Klatscherei) 

ist schlimmer noch als Hexenbrei або Alte Weiber und Frösche quaken viel. У цьому 

випадку актуалізуються наступні ідеї: подовгу проводити час за бесідами, 

говорити про різні дрібниці.  

Внутрішній світ людини становить унікальний обʼєкт пізнання. Серед 

характеристик жінки, що стосуються її характеру, більшість становлять 

фразеологічні вислови з негативною конотацією: гнівливість, балакучість та 

лінь. Ці якості актуалізовано в 71 % фразеологічних одиниць мікроконцепту 

«Внутрішні характеристики жінки» (Рис. 7). 

Рис. 7. Кількісний аналіз фразеологічних одиниць із концептуальним 

компонентом «Внутрішні характеристики жінки» 

Балакучість жінки висвітлено в наступних фразеологічних одиницях: Der 

Frauen Mund schweigt nicht ein halbe Stund; Der Frauen Zunge geht wie ein 



14 

Lämmerschwänzchen; Eine schwatzende Frau redet (macht) den blauen Himmel 

grau; Die Frau sei fleissig oder faul, sie hat ein Lästermaul. Найбільшою окрасою 

жінки є мовчання, яке в наступному прикладі порівнюють із рідкісною 

стравою: Kein Kleid steht einer Frau besser als Schweigen; Eine Frau, die nicht 

spricht, ist ein selten Gericht.  

Злість і сварливість жінки актуалізовано у фразеологічних одиницях, 

у складі яких як стилістичний засіб ужито порівняння, наприклад, 

у фразеологізмі  Ein böses Weib ist des Teufels sein Reitsattel порівняння 

з лексемою Reitsattel можна пов’язати з місцем, із якого керують конем, у 

цьому випадку чорт керує вчинками жінки. В іншому варіанті цього звороту, 

безпосередньо в частині eine immer währende Beisszange, лексема Beisszange 

означає еin böses zänkisches Weib, що вказує на вищезазначені риси характеру, 

значення яких підсилює лексема immerwährend, тобто ’вічно, без упину’. 

У наступному варіанті другої частини звороту ..eine stets schallende Wetterglocke 

лексема Wetterglocke має сему Gewitter як порівняння з грозою, що в міфах 

розглядалася як погроза від богів. У варіантах ..ein abgelassener Kettenhund – 

’собака, спущений з ланцюга’; ..ein Reibeisen der Herzen – ’сварлива жінка 

ранить серце, наче тертка’.  

Важливо зазначити, що у 34 % фразеологічних одиниць зазначеного 

мікроконцепту з негативною конотацією виступає лексема Teufel. Прикладом 

цього можуть бути фразеологічні одиниці Mit einem alten Weibe führt der Teufel 

keinen Prozeß; Was der Teufel nicht weiß, das weiß ein altes Weib; Wo der Teufel 

nicht hinmag, schickt er ein altes Weib. Витоки цих порівнянь сягають корінням у 

Середньовіччя. Такі фразеологічні одиниці відображали страх перед жіночою 

красою та вважали її гріховною, а саму жінку – чаклункою. Узагалі, диявол – це 

символ жорстокості, руйнівної сили, некерованої енергії. Часто порівняння 

людини з нечистою силою має символічний характер і позначає брехню, 

несвідомі сили, які впливають на психічний стан і змушують людину морально 

та фізично регресувати, ведучи до розпаду особистості.  

Отже, досліджувані фразеологічні одиниці мають оцінний характер і  

передають зовнішність жінки, її психологічні особливості та соціокультурні 

ролі, зокрема представляють жінку як матір та господиню. Зі стрімкою 

емансипацією жінки можна припустити, що змінюються й погляди на її статус 

у суспільстві та характеристики як представниці жіночої статі. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Одна з найважливіших функцій мови – фіксація досвіду пізнання світу в 

ході культурно-історичного розвитку народів, носіїв мов. При цьому мова не 

просто відображає світ людини, його культуру, а й зберігає її та передає з 

покоління в покоління. Саме тому мова відіграє таку значну роль у формуванні 

особистості, національного характеру, етнічної спільності, народу, нації.  

Одним із центральних понять лінгвокультурології є картина світу. 

Концептуальна картина світу, центральним поняттям якої є концепт, 

знаходиться у свідомості людини. Паралельно їй існує вербальна або мовна 
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картина світу. Частиною МКС є фразеологічна картина світу, яка має 

неповторний план вираження і фіксує національні особливості етносу. 

Установлено, що найбільш яскраво та наочно ілюструють особливості 

культури німецького народу фразеологізми, особливо ті, у центрі яких є сама 

людина та специфічні уявлення про неї, що характерні тільки для певного 

етносу. Важливо зазначити, що різні типи фразеологізмів неоднаково 

віддзеркалюють культуру. Виявлення національних особливостей, що стали 

основою цих стійких виразів, допомагають нам краще розуміти інші народи. 

Антропоморфний концепт FRAU, який репрезентовано фразеологізмами, 

включає в себе знання про жінку як істоту жіночої статі різного віку (від 

немовляти, дівчини до літньої жінки), як особистість, як субʼєкта, що виконує 

різні соціальні ролі (матері, дружини, сестри, доньки). Зовнішня 

різноплановість фразеологічних одиниць «жіночої тематики», компонентне й 

семантичне розмаїття дозволяє обʼєднати їх у концепт, який базується на 

емотивно-оцінній класифікації досліджуваних фразеологічних висловів. Зміст 

концепту має неоднорідний та суперечливий характер. Можна припустити, що 

це пов’язано з історичними подіями, під час яких було сформовано 

патріархальний устрій життя.  

 Установлено, що німецькомовний концепт FRAU сягає своїм корінням у 

міфологічне минуле та репрезентує всі якості давньогерманської богині Фреі 

або Фрігг, що знаходить своє місце у фразеологізмах німецької мови. 

У результаті дослідження лексем, які номінують жінок в німецькій мові, 

їх розподілено за трьома напрямками: мікроконцепт «Зовнішні характеристики 

жінки» (20% від загального обсягу фразеологічних одиниць, у яких 

вербалізовано концепт FRAU) включає такі сегменти, як «Біологічні 

характеристики» та «Зовнішність». Мікроконцепт «Внутрішні характеристики 

жінки» з такими сегментами, як «Психологічні характеристики» та 

«Інтелектуальні здібності», представлений 28 % фразеологічних одиниць. 

У мікроконцепті «Соціальні характеристики жінки» концепт FRAU 

актуалізується в наступних сегментах: «Сімейний стан», «Взаємовідносини з 

оточенням», «Соціальний статус». Ці сегменти становлять найбільш вагомий 

шар розгляданих фразеологічних одиниць – 52 %.   

У німецькій мові фразеологічні вирази, у яких об’єктивовано концепт 

FRAU, становлять найбільшу групу – 60 %  і приблизно однакову кількість  

складають інші три семантичні групи фразеологізмів: фразеологічні зрощення – 

10 %, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення – по 15 %. Лексико-

синтаксичний аналіз фразеологічних одиниць, у яких репрезентовано концепт 

FRAU, засвідчив, що більшість фразеологізмів 59 %) – субстантивні та 

фразеологізми, співвідносні з реченням (37 %).  

Найчисельнішу групу складають фразеологічні одиниці, джерела яких 

повʼязані з моральними принципами та устоями. Незначна кількість сталих 

висловів за походженням пов’язані з літературою та історією.  

У фразеологічних одиницях, у яких вербалізовано концепт FRAU, жінка 

порівнювалася з тваринами, рослинами, погодними явищами, пеклом. Також 

зіставляється жінка й чоловік, причому домінувальна роль майже завжди в 
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таких фразеологічних зворотах належить чоловікові. У порівняннях зі злою, 

сварливою жінкою найчастіше вживається лексема Teufel. 

Отже, національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць може 

бути відбита в конотативному аспекті значення, а також у самому образі й 

способах переосмислення ситуацій, покладених у його основу. Основними 

причинами виникнення цих особливостей є наступні: різниця менталітету, 

варіативний характер образного мислення різних народів, особливості умов 

життя тієї чи тієї лінгвокультурної спільноти тощо. Концепт FRAU проектує 

здебільшого стереотипні уявлення про жінок, містить соціально визначені 

якості та властивості, які формувалися протягом десятиліть на підставі 

сімейних, статевих, суспільних, етичних, естетичних та інших функцій. За 

своєю структурою концепт FRAU має низку параметрів, які характеризують 

жінку як із позитивного, так і з негативного боку. Серед найбільш 

розповсюджених характеристик, за якими оцінюється жінка у фразеологічних 

висловах – фізіологічні, такі як зовнішність та вік; психологічні – її внутрішня 

характеристика та соціокультурні – роль жінки в соціумі. 

У плані подальших наукових студій перспективним убачається 

дослідження особливостей актуалізації фразеологічних одиниць, у яких 

відображено німецькомовний концепт FRAU, у художніх творах, засобах 

масової інформації та засобах їхнього перекладу зі збереженням національно-

культурного компонента, дослідження німецькомовного гендерного дискурсу 

на матеріалі текстів, а також національно-культурної специфіки досліджуваних 

фразеологічних одиниць у зіставному аспекті. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Власенко М. В. Вербалізація концепту FRAU в німецькій мові 

фразеологічними одиницями: лінгвокультурологічний аспект. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2018.  

У дисертації здійснено дослідження особливостей вербалізації концепту FRAU 

в німецькій мові фразеологічними одиницями в лінгвокультурологічному аспекті.  

У ході роботи визначено категорійно-поняттєвий апарат та методологію 

дослідження концепту на матеріалі фразеологічних одиниць; описано 

семантику та структуру досліджуваних зворотів; проаналізовано лексичні 

одиниці, які є ключовими при формуванні фразеологізмів, що репрезентують 

концепт FRAU, та побудoвано номінативне поле досліджуваного концепту.  

У розвідці схарактеризовано концептуальні ознаки, актуалізовані у 

фразеологічних одиницях німецької мови, з урахуванням впливу культурно-

історичних та природних чинників на зміст концепту; з’ясовано гендерні 

стереотипи, що впливають на формування концепту FRAU в німецькій мові. 
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Ґрунтуючись на культурно-значущих змістах і конотаціях фразеологізмів 

німецької мови, розкрито універсальні та специфічні риси концепту FRAU. 

Результати дослідження дали змогу виявити не тільки структуру 

концепту FRAU, а й трансформації, шляхи розвитку гендерних стереотипів у 

німецькомовній картині світу. Встановлено, що образ жінки у фразеологічному 

фонді є результатом динамічного історичного процесу, який зумовлений 

складним переплетінням внутрішніх і зовнішніх етнокультурних чинників, що 

включають релігійно-світоглядні характеристики та особливості. 

Ключові слова: концепт, мовна картина світу, лінгвокультурологічний 

аспект, фразеологічна одиниця, гендер.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Власенко М. В. Вербализация концепта FRAU в немпецком языке 

фразеологическими единицами: лингвокультурологический аспект. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2018. 

В диссертации проведено исследование особенностей вербализации 

концепта FRAU в немецком языке фразеологическими единицами в 

лингвокультурологическом аспекте.  

В ходе работы определены категорийно-понятийный аппарат и 

методология исследования концепта на материале фразеологических единиц; 

описаны семантика и структура исследуемых оборотов; проанализированы 

лексические единицы, являющиеся ключевыми при формировании 

фразеологических единиц, что вербализуют концепт FRAU.  

В исследовании построено номинативное поле исследуемого концепта; 

охарактеризованы концептуальные признаки, которые актуализированы во 

фразеологических единицах немецкого языка, с учетом влияния культурно-

исторических и природных факторов; определены гендерные стереотипы, 

которые воздействуют на формирование концепта FRAU в немецком языке. 

Основываясь на культурно-значимых смыслах и коннотациях фразеологизмов 

немецкого языка, раскрыты универсальные и специфические особенности 

концепта FRAU. 

Результаты исследования позволили проанализировать не только 

структуру концепта FRAU, но и трансформации, пути развития гендерных 

стереотипов в немецкоязычной картине мира. Установлено, что образ женщины 

во фразеологическом фонде является результатом динамичного исторического 

процесса, который обусловлен сложным переплетением внутренних и внешних 

этнокультурных факторов, включающих религиозно-мировоззренческие 

характеристики и особенности. 

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, 

лингвокультурологический аспект, фразеологическая единица, гендер. 
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SUMMARY 

 

Vlasenko М. Verbalization of FRAU Concept in German Language by 

Means of Phraseological Units: Linguoculturological Aspect. – Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, 2018. 

The dissertation studies the features of verbalization of FRAU concept in 

German language by means of phraseological units in the linguoculturological aspect.  

The concept, that appears as an image in the consciousness of a person, is 

subsequently abstracted to different ideas and notions and is generalized and 

preserved in the cultural memory of an ethnic group or a nation. Herewith, the 

phraseological units play a significant role in the linguistic embodiment of the 

concept, as they reflect the system of values of a certain nation, as well as convey 

cultural stereotypes from one generation to another. It’s worth noting that 

phraseology as a linguistic discipline is universal. Idioms are common to all 

languages of the world, but have their own special forms of expression. 

In the course of work, the categories and definitions were identified as well as 

the concept research methodology based on the material of phraseological units was 

determined; the semantics and the structure of the studied units were described; the 

lexemes were analyzed, which are the key in the formation of phraseological units 

and represent FRAU concept allowing to create a nominative filed of the studied 

concept; the conceptual features, integrated in the phraseological units of German 

language were characterized, taking into account the impact of cultural, historical and 

natural factors on the content of the concept; gender stereotypes were determined that 

influence the formation of FRAU concept in German language; common and specific 

features of FRAU concept were specified, based on the meaningful cultural contexts 

and connotations of the idioms in German language. 

Thus, it is proved that the FRAU concept is one of the basic concepts in the 

minds of German language native speakers. This concept has a complex structure, 

thereby one and the same idiom can represent several elements of the conceptual 

structure due to the variety of conceptual features that are made actual by the 

phraseological unit in language. 

Cultural and historical, social and economic as well as natural factors have the 

impact in the development of the phraseological unit, making a projection of 

stereotyped image of a woman as a personality with certain social qualities and 

features that were formed as a result of family, sexual, social, ethical, aesthetic and 

other functions.  

According to the research conducted, the basic microconcepts with vivid 

characteristics of femininity are the following: «Description of woman’s 

appearance”, including such segments as "Biological characteristics" and 

"Appearance"; microconcept «Inner world of woman” with such segments 

as "Psychological characteristics" and "Intellectual abilities"; microconcept 

“Social dimension of a woman”: “Marital status”, "Relations with others", 

"Social status".  
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In each of the segment the most frequently used lexemes, which characterize 

a woman, were analyzed. A woman became the object of comparison with animals, 

plants, weather phenomena, and hell. Many parallels were drawn between a man 

and a woman, in which the dominant role almost always belonged to a man. 

The results of the study revealed the structure of FRAU concept as well as the 

transformations, the ways of developing gender stereotypes in German-speaking 

world. It is identified, that the image of a woman in phraseology is a result of a 

dynamic historical process, due to the complex interweaving of internal and external 

ethno-cultural factors that include religious and worldview characteristics and 

peculiar features. 

Key words: concept, linguistic world-image, linguoculturological aspect, 

phraseological unit, gender.  
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