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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей 

вживання фразеологічних одиниць у німецькомовному газетному тексті 

залежно від гендерного фактору. Окреслено теоретичні засади дослідження 

фразеології та гендеру, визначено теоретико-методологічну базу вивчення 

гендерних особливостей вживання фразеологічних одиниць в 

німецькомовному газетному тексті. Особливу увагу приділено аналізу 

кількісних характеристик вживання фразеологізмів залежно від гендерного 

фактору. Визначено ідеографічні особливості фразеологічних одиниць, 

вжитих представниками різної статі. Досліджено вплив гендерного фактору 

на процеси модифікації фразеологізмів, а також на використання 

запозичених фразеологічних одиниць та цитатно-афористичних зворотів. За 

допомогою лінгвостатистичних методів (критерію та коефіцієнта взаємної 

спряженості Чупрова К) вдалося визначити статистично значущі відмінності 

у вживанні фразеологічних одиниць представниками різної статі. Проведення 

психолінгвістичного експерименту сприяло виявленню гендерних 

відмінностей у знанні та використанні гіперчастотних і запозичених 

фразеологізмів, а також цитатно-афористичних виразів у мовленні 

представників різної статі. 

У результаті дослідження, здійсненого на матеріалі інтернет-версій 

двох найбільших німецьких видань «Die Zeit» та «Süddeutsche Zeitung», 

виявлено кількісні відмінності у вживанні фразеологічних одиниць 

представниками різної статі переважно в «одногендерному» мовленні. У 
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«різногендерному» мовленні тенденція вказує на відносну рівноправність 

комунікантів обох статей. Серед фразеологізмів, що їх використано в 

газетних текстах, існує група з надзвичайно високою частотою вживання 

(гіперчастотні), серед яких вирізняються «абсолютно чоловічі», «абсолютно 

жіночі», «відносно чоловічі», «відносно жіночі» та «гендерно індиферентні» 

фразеологічні одиниці.  

Як в «одногендерному», так і в «різногендерному» мовленні найбільша 

кількість вживаних фразеологізмів належить до фразеотематичної групи 

«Людина», фразеотематичної підгрупи «Людина як суспільна істота», що 

можна частково пояснити вибором матеріалу дослідження (газетний текст). 

Найпомітнішими змінами у структурі як маскулінних, так і фемінних 

фразеологічних вживань виявилися процеси експансії та субституції. 

Статистично підтверджено також значущість використання фразеологічних 

еліптичних конструкцій в «одногендерних жіночих» статтях.  

І чоловіки, і жінки в «одногендерній» комунікації надають перевагу 

фразеологізмам, запозиченим з англійської мови. У «різногендерному» 

мовленні чоловіки частіше використовують фразеологічні одиниці, 

запозичені з англійської мови, а жінки – з латинської.  

Для «одногендерного» газетного мовлення чоловіків характерним є 

вживання цитат, для жінок – гасел та закликів. Щодо «різногендерної» 

комунікації, то чоловіки надають тут перевагу афоризмам.  

Психолінгвістичний експеримент також засвідчив розбіжності у 

вживанні фразеологічних одиниць та цитатно-афористичних зворотів 

представниками різної статі. Так, жінки використовують у своєму мовленні 

переважно прислів’я. Окремих фразеологізмів і цитатно-афористичних 

виразів, які б використовували як чоловіки, так і жінки у своєму мовленні 

виявилося зовсім небагато. Переважна більшість запропонованих для 

експерименту запозичених фразеологічних одиниць з газет відома всім 

респондентам.  
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Загалом у роботі виявлено, що в «різногендерній» комунікації відсутні 

різкі розбіжності між особливостями вживання фразеологічних одиниць 

представниками різної статі. В «одногендерному» мовленні такі відмінності 

існують, тобто комунікація, її мовне оформлення залежить від гендерної 

належності обох комунікантів. Так, наприклад, чоловіки в спілкуванні між 

собою вживають більшу кількість фразеологізмів, цитат (намагаючись, 

очевидно, довести своє домінування). Жінки ж у спілкуванні між собою 

вживають меншу кількість фразеологічних одиниць, ніж чоловіки, проте 

більш різноманітно, використовують багато еліптичних конструкцій, гасел, 

закликів і т. п., тобто є більш емоційними, гнучкими і креативними. У 

спілкуванні ж з чоловіками жінки є рівноправними комунікантами, які не 

поступаються їм у фразеологічній компетентності. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в зіставних 

дослідженнях впливу гендерного фактору на використання фразеологічних 

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

англійської) і текстів різних функціональних стилів (розмовного, 

художнього, публіцистичного) як у синхронічному, так і в діахронічному 

аспекті, що допоможе ще глибше і ґрунтовніше вивчити різні особливості 

прояву мовної диференціації за статтю.   

Ключові слова: фразеологічна одиниця, гендер, газетний текст, 

ідеографічна класифікація, модифікація, запозичена фразеологічна одиниця, 

цитатно-афористичний зворот. 

 

SUMMARY 

Kolomyis’ka I. A. Peculiarities of usage of phraseological units in German 

newspaper text: gender aspect. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate in Philology. Speciality 

10.02.04 – Germanic Languages. – Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National 

University, Zaporizhzhia National University, Chernivtsi – Zaporizhzhia, 2017. 
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The thesis is devoted to a comprehensive study of peculiarities of usage of 

phraseological units in German newspaper text depending on gender factor. 

Theoretical background of phraseology and gender investigations has been 

outlined; theoretical and methodological basis for the study of gender peculiarities 

of usage of phraseological units in German newspaper text has been defined. 

Special attention has been paid to the analysis of quantitative characteristics of 

usage of phraseological units depending on gender factor. Ideographic peculiarities 

of phraseological units used by representatives of different sexes have been 

outlined. Influence of gender factor on the processes of modification of 

phraseological units as well as on the usage of borrowed and citation-aphoristic 

phraseological units has been observed. With the help of linguistic statistic 

methods (criterion χ
2 

and Chuprov’s contingency coefficient K) statistically 

significant differences in the usage of phraseological units by both sexes have been 

determined. The conducted psycholinguistic experiment has contributed to 

identification of gender differences in terms of knowledge and usage of hyper 

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

men and women. 

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

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

Zeitung» have revealed quantitative differences in the usage of phraseological 

units by the two sexes mainly in «one-gender» speech. In «two-gender» speech the 

tendency to relative equality of communicators of both sexes has been observed. 

Among the phraseological units used in newspaper articles there is a group of units 

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

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

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

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

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

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

choice of the study material (newspaper articles). 
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The processes of expansion and substitution have proved to be the most 

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

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

women» articles has also been statistically proved. 

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

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

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

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

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

communication men show preference for aphorisms.  

The results of psycholinguistic experiment have also testified to the 

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

representatives of different sexes. Thus, women more often than men use proverbs 

in their speech. The number of separate phraseological and citation-aphoristic units 

used by both males and females in their speech has proved to be rather small. The 

prevailing majority of suggested in the experiment borrowed phraseological units 

from the newspapers are known to all respondents. 

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

communication there are no significant differences between peculiarities of usage 

of phraseological units by both sexes. In «one-gender» speech such differences 

exist; in other words, communication, namely its speech expression, depends upon 

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

gender» communication use phraseological units and citations with higher 

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

communication use smaller number of phraseological units than men, but in a 

greater variety of ways, resorting to many elliptical constructions, slogans, appeals 

etc., i.e. they are more emotional, flexible and creative. In their communication 

with men women are equal communicants, matching men in their phraseological 

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

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

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

styles (colloquial, belles-lettres, publicistic) both in synchronic and diachronic 

aspects that will help to investigate different peculiarities of manifestation of 

speech differentiation depending on gender factor deeper and more thoroughly. 

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

classification, modification, borrowed phraseological unit, citation-aphoristic 

phraseological unit. 
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ВСТУП 

 

Стійкі сполуки слів (фразеологічні одиниці), у яких відображені звичаї, 

побут, культура, менталітет, світогляд кожного народу, були і залишаються 

об’єктом дослідження багатьох лінгвістів (див. [5; 6; 19; 21; 22; 94; 218] 

та ін.). Починаючи з ХХ ст., науковці вивчають широке коло питань, 

пов’язаних із семантикою, структурою, лексичним складом фразеологічних 

одиниць, особливостями їхнього функціонування у творах різних стилів, 

специфікою перекладу фразеологізмів у різних мовах тощо. Утім, багато 

питань у фразеології й досі не розв’язані остаточно й потребують подальших 

наукових пошуків. Серед них і вплив гендерного фактору на використання 

фразеологічних одиниць у різностильових текстах. 

У надрах сучасної лінгвістичної прагматики інтенсифікується інтерес 

до гендерних параметрів особистості, що зумовило виникнення й 

утвердження гендерної лінгвістики або лінгвістичної гендерології як науки. 

Цей інтерес цей викликаний як зміною наукової парадигми (перехід 

від структуралізму до антропоцентризму), так і соціальними змінами. Вчені 

вказують на особливу роль вивчення гендеру як параметра, що 

диференціює суспільство на дві макросоціальні групи та впливає на 

важливість ролі мови в суспільстві. Дослідження особливостей 

побудови гендерної комунікації дає змогу використовувати результати як 

практичні способи, форми і технології ефективного ведення соціального 

діалогу. 

Гендер привертає постійну увагу широкого кола лінгвістів, які 

досліджують гендерну ідентичність мовця на різних мовних рівнях: 

фонетичному [98; 136], лексико-семантичному [39], синтаксичному [87] і т.д. 

та в різних лінгвістичних напрямах: політичному [86], сімейному [277], 

художньому [16; 36; 192], публіцистичному [85; 156], рекламному [38; 42] 

дискурсах, психолінгвістиці [77] та ін.  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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На фразеологічному рівні велику увагу приділено дослідженню 

гендерномаркованих фразеологічних одиниць, які характеризують якості, 

моделі поведінки і т.п. різних гендерів, описують ставлення суспільства до 

представників різної статі. Власне, лінгвістичні дослідження гендеру в 

мовознавстві стосуються двох проблем:  

1) мови та відображення в ній статі (опис та пояснення того, як 

знаходить своє відображення в мові сприйняття людей різної статі 

(досліджують передусім номінативну систему, лексикон, синтаксис, 

категорію роду і т. п.), які оцінки приписують чоловікам і жінкам і в яких 

семантичних областях вони найбільш помітно / чітко виражені); 

2) мовленнєвого підходу і комунікативної поведінки представників 

різної статі загалом (виокремлюють типові стратегії і тактики мовлення, 

гендерно специфічний вибір одиниць лексикону, способи досягнення успіху в

комунікації, переваги у виборі лексичних засобів, синтаксичних конструкцій 

тощо, тобто вивчають специфіку чоловічого та жіночого мовлення).  

Варто зауважити, що більшість досліджень у галузі фразеології 

(німецької зокрема) стосуються першої групи наукових проблем [117; 152; 

160].   

Актуальність дослідження зумовлена поглибленим інтересом до 

гендерного аспекту функціонування мовних одиниць різних рівнів у текстах 

різних стилів та необхідністю комплексного аналізу особливостей вживання 

фразеологічних одиниць в сучасному німецькомовному газетному тексті 

залежно від гендерного фактору. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах наукової теми кафедри германського, 

загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича «Актуальні проблеми іноземної 

філології, перекладознавства та методики викладання германських і 

романських мов» (номер держреєстрації 0116U001434). Тему дисертації 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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затверджено вченою радою Чернівецького національного університету  імені 

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

Mета дослідження – виявлення особливостей вживання чоловіками і 

жінками фразеологічних одиниць,  зафіксованих в «одно»- та 

«різногендерних» газетних статтях, та аналіз загальних тенденцій у вживанні 

фразеологізмів представниками різних гендерів у сучасному 

німецькомовному газетному тексті. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

– визначення теоретико-методологічних передумов дослідження 

особливостей вживання фразеологічних одиниць залежно від 

гендерного фактору в сучасному німецькомовному газетному тексті, 

аналіз досягнень фразеологічних і гендерних досліджень у 

вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці, розмежування основних 

понять фразеології та гендерології; 

– характеристика частоти вживання фразеологізмів представниками 

різної статі на матеріалі газетних статей та виявлення 

найчастотніших фразеологізмів у газетному мовленні комунікантів 

обох гендерів;   

– дослідження ідеографічних характеристик вжитих чоловіками та 

жінками фразеологічних одиниць; 

– виявлення «чоловічих» та «жіночих» фразеологічних модифікацій у 

газетних статтях; 

– аналіз особливостей вживання представниками різної статі 

запозичених фразеологізмів та виразів цитатно-афористичного 

характеру в сучасному німецькомовному газетному тексті; 

– проведення психолінгвістичного експерименту для характеристики 

використання гіперчастотних, запозичених фразеологічних одиниць 

та цитатно-афористичних зворотів у мовленні чоловіків та жінок для 

виявлення особливостей прояву мовної диференціації мовців за 

статтю. 
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Об’єктом дослідження є німецькі фразеологічні одиниці, зафіксовані в 

сучасних німецькомовних газетних текстах, а предметом – особливості 

вживання їх представниками різної статі.  

Матеріалом дослідження слугують електронні тексти інтернет-версій 

німецьких періодичних видань «Die Zeit» та «Süddeutsche Zeitung» (2013–

2015 рр., загальна кількість слововживань – приблизно 1 697 040, кількість 

проаналізованих фразеологічних вживань – 13 409, загальна кількість 

відібраних окремих фразеологічних одиниць – 5 493), «Німецько-український 

фразеологічний словник» В. І. Гаврися та О. П. Пророченко, «Немецко-

русский фразеологический словарь» Л. Е. Биновича і М. М. Гришина, 

«Фразеологічний словник німецької мови» Л. С. Осовецької тa 

К. М. Сільвестрової, Duden Deutsches Universal Wörterbuch, Duden 11. 

Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: Wörterbuch der deutschen 

Idiomatik.  

Методика дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження 

виформовують праці науковців у сферах фразеологічної семантики 

(Л. Г. Авксентьєв [2], Я. А. Баран [23], М. Д. Городникова [64], 

І. П. Задорожна [102; 103; 104], Р. П. Зорівчак [107], Н. А. Оніщенко [180], 

В. М. Телія [231], В. Д. Ужченко [238], І. І. Чернишова [250]), структурної 

будови ФО (М. Ф. Алефіренко [5], Ш. Баллі [21], В. В. Виноградов [48], 

А. І. Гоян [66], В. П. Жуков [95], О. В. Кунін [143], Г. М. Назарук [171], 

С. Б. Пташник [198], П. О. Редін [203], Л. Г. Скрипник [218]), гендерної 

лінгвістики (О. В. Адаменко [3],  А. В. Кириліна [120], Т. А. Космеда [137], 

А. П. Мартинюк [156], Я. А. Павлищева [181], Л. Є. Сорокіна [221], 

Л. О. Ставицька [226], J. Holmes [277]), гендерної фразеології (О. А. Васькова 

[41], Ю. М. Капак [117], С. О. Лембік [151], М. П. Лозицька [152], 

Н. В. Ляпунова [153], З. С. Мацюк [160]), особливостей газетних текстів 

(А. Н. Васильєва [40], А. М. Григораш [68], Ю. Є. Кійко [123], К. С. Серажим 

[215], H. Burger [264], H.-H. Lüger [281]).   
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Для розв’язання поставлених завдань та зважаючи на фактичний 

матеріал дослідження у роботі запропоновано поліпарадигмальний підхід, 

що передбачає використання загальнонаукових методів (індукції, дедукції, 

опису, спостереження тощо) у поєднанні з лінгвістичними методами 

наукових розвідок, у тому числі психолінгвістичним експериментом. У 

ході дослідження використано такі загальнонаукові методи: гіпотетико-

дедуктивний – для доведення представленої гіпотези про наявність певних 

відмінностей у вживанні фразеологічних одиниць  представниками різної 

статі в сучасному німецькомовному газетному тексті; описово-аналітичний 

та індуктивний – для виявлення закономірностей у вживанні фразеологізмів 

залежно від гендерного фактору в газетних статтях. Дослідження семантики 

стійких сполук, що їх використовують чоловіки та жінки, здійснено за 

допомогою лексико-семантичного та ідеографічного аналізу. 

Контекстуальний аналіз використано для виявлення та ідентифікації 

досліджуваних одиниць у газетних текстах. Метод суцільної вибірки 

застосовано для отримання матеріалу дослідження. Проведення 

психолінгвістичного експерименту сприяло підтвердженню гіпотези про 

наявність певних відмінностей у вживанні фразеологічних одиниць  

представниками різної статі. Кількісні методи допомогли встановити 

співвідношення та порівняти отримані результати, виявити кількісні 

характеристики досліджуваних явищ, з’ясувати загальні тенденції у вживанні 

фразеологізмів представниками різної статі, а статистичні – сприяли 

підтвердженню чи спростуванню значущості виявлених кількісних 

відмінностей та характеристик. 

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

особливості вживання фразеологічних одиниць німецької мови в газетному 

тексті залежно від гендерного фактору, розкрито лексико-семантичні та 

ідеографічні особливості «гендерних» фразеологізмів, визначено типи 

фразеологічних модифікацій, які використовують чоловіки та жінки в 

газетному мовленні, описано особливості вживання представниками різних 



18 

 

гендерів запозичених фразеологічних одиниць та виразів цитатно-

афористичного характеру. 

Основні положення, які винесено на захист: 

1. У кількісних характеристиках вживання фразеологічних одиниць 

представниками різної статі наявні відмінності переважно в 

«одногендерному» мовленні. У «різногендерному» мовленні існує тенденція 

відносної мовної рівноправності комунікантів обох статей. 

2. Серед фразеологізмів, що їх використано в газетних текстах, існує 

група стійких сполук з надзвичайно високою частотою вживання 

(гіперчастотні), серед яких вирізняються «абсолютно чоловічі», «абсолютно 

жіночі», «відносно чоловічі», «відносно жіночі» та «гендерно індиферентні». 

В «одногендерних чоловічих» статтях переважають «відносно чоловічі» 

фразеологічні одиниці. У «різногендерному» мовленні існує найбільше 

«гендерно індиферентних» фразеологізмів, що підтверджує наявність 

тенденції до рівноправності та відсутності різких відмінностей у 

«різногендерній» комунікації між представниками різної статі. Очевидним є 

факт існування і «абсолютно чоловічих» та «абсолютно жіночих» 

фразеологічних одиниць. 

3. Як в «одногендерному», так і в «різногендерному» мовленні 

найбільша кількість зафіксованих фразеологічних одиниць належить до 

фразеотематичної групи «Людина», фразеотематичної підгрупи «Людина як 

суспільна істота», що можна частково пояснювати вибором матеріалу 

дослідження (газетний текст) і його тематикою. 

4. Найпомітнішими змінами у структурі як маскулінних, так і фемінних 

фразеологічних вживань є процеси експансії та субституції.  Статистично 

підтверджена також значущість використання фразеологічних еліптичних 

конструкцій в «одногендерних жіночих» статтях. До того ж газетним статтям 

щоденного видання «Süddeutsche Zeitung» притаманний вищий ступінь 

вживання модифікованих ФО, ніж «Die Zeit». Жінки в «одногендерній» 

комунікації надають перевагу частішому вживанню модифікованих 
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фразеологізмів, ніж чоловіки.  

5. І чоловіки, і жінки в «одногендерній»  комунікації надають перевагу 

фразеологічним одиницям, запозиченим з англійської мови. У 

«різногендерному» мовленні чоловіки частіше використовують англійську 

мову, а жінки латинську.  

6. Для «одногендерного» газетного мовлення чоловіків характерним є 

вживання цитат, для жінок – гасел та закликів. Щодо «різногендерної» 

комунікації, то чоловіки надають тут перевагу афоризмам.    

Практичне значення наукового дослідження випливає з можливості 

використання його результатів:  у навчальній роботі (у викладанні 

нормативних курсів з лексикології, стилістики, аналізу та лінгвістики тексту; 

у розробці та впровадженні дисциплін за вибором із фразеології та мови мас-

медіа); у навчально-методичній роботі (при розробці навчальних і 

методичних посібників із проблем дослідження); у лексикографічній 

практиці (при укладанні фразеологічних словників, довідників і глосаріїв).    

Особистий внесок здобувача полягає у зборі фактичного матеріалу, 

комплексному описі та аналізі особливостей вживання фразеологічних 

одиниць залежно від гендерного фактору в сучасному німецькомовному 

газетному тексті, проведенні психолінгвістичного експерименту, здійсненні 

кількісно-якісного аналізу фразеологізмів, зафіксованих у пресі та 

інтерпретації отриманих результатів. 

Усі праці написано одноосібно, за винятком однієї, де авторові 

належить аналіз фактичного матеріалу та основне розв’язання проблеми.  

Апробацію основних положень та результатів дисертаційного 

дослідження здійснено на чотирьох міжнародних конференціях: «Актуальні 

проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу»  

(Чернівці, 2012); «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської 

філології та перекладу» (Чернівці, 2015); «Актуальні проблеми        

термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи» (Чернівці, 
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2016); «Німецька мова в Україні: традиції та перспективи розвитку» (Львів, 

2016).  

Загальну концепцію та результати дослідження обговорено на засіданні 

кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (30 червня 

2017 року, протокол № 7). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи та результати 

дослідження викладено в 1 спільній та 10 одноосібних публікаціях автора, з 

яких 6 опубліковано в збірниках, що входять до переліку фахових видань 

України (2,47 др. арк.), 4 – у матеріалах наукових конференцій (1,12 др. арк.), 

1 – в іноземному науковому журналі (0,46 др. арк.). Загальний обсяг 

публікацій за темою дисертації – 4,05 др. арк.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зi 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, списку 

використаних лексикографічних джерел, списку джерел ілюстративного 

матеріалу та додатків. Додатки вміщують 18 таблиць. Список використаних 

джерел нараховує 291 позицію. Список використаних лексикографічних 

джерел охоплює 11 позицій. Список джерел ілюстративного матеріалу 

містить 2 позиції. У тексті роботи наведено 16 таблиць та 3 рисунки. 

Загальний обсяг дисертації становить 272 сторінки, текстова частина – 178 

сторінок, додатки до роботи – 58 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, встановлено 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, окреслено мету і 

завдання, описано об’єкт, предмет, матеріал і методи, використані в ході 

дослідження, визначено наукову новизну і практичну значущість отриманих 

результатів, сформульовано основні положення, винесені на захист, 

зазначено особистий внесок здобувача, апробацію основних положень та 

результатів дослідження, перераховано публікації, описано структуру і обсяг 

дисертації.    
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У першому розділі на основі порівняння та аналізу наукових уявлень 

про досліджуваний об’єкт висвітлено основні теоретичні положення. Тут 

викладено досягнення лінгвістів у галузі фразеології, визначено дефініцію 

терміна «фразеологізм», здійснено порівняння фразеологічної одиниці зі 

словом, словосполученням та реченням, описано мовно-філософський вимір 

гендеру, окреслено передумови виникнення та розвитку гендерних 

лінгвістичних студій, схарактеризовано особливості мови чоловіків та жінок, 

а також визначено базові поняття, необхідні для подальшого аналізу.  

У другому розділі обґрунтовано вибір матеріалу (публіцистичних 

джерел та словників), відображено мeтoдику дослідження гендерного 

аспекту особливостей вживання фразеологічних одиниць у газетних текстах 

iз зaлучeнням загальнонаукових та лінгвістичних методів. 

У третьому розділі висвітлено особливості газетного тексту загалом та 

текстів газет, які слугують матеріалом дослідження зокрема, подано кількісні 

показники вживання фразеологічних одиниць у газетному тексті залежно від 

гендерного фактору, описано ідеографічні особливості досліджуваних 

фразеологізмів та репрезентовано результати психолінгвістичного 

експерименту, проведеного для виявлення гендерних особливостей вживання 

фразеологічних одиниць у мовленні чоловіків та жінок.   

У четвертому розділі проаналізовано використання чоловіками та 

жінками в газетних статтях модифікованих фразеологізмів, схарактеризовано 

вживання представниками різної статі фразеологізмів-запозичень та цитатно-

афористичних зворотів як у газетних текстах (на основі проведеного 

дослідження), так і в мовленні (за результатами проведення 

психолінгвістичного експерименту).  

У загальних висновках представлено основні результати проведеного 

наукового дослідження, висунуто гіпотезу про наявність розбіжностей у 

використанні фразеологічниходиниць представниками різної статі передусім 

в «одногендерних» газетних статтях, визначено перспективи подальших 

наукових пошуків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ 

ВЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

1.1. Основні поняття фразеології як науки 

 

Фразеологічний склад мови є скарбницею знань про культуру і 

менталітет народу. Саме у фразеологізмах сконцентровано і закріплено 

уявлення людей про міфи, обряди, звичаї, традиції, ритуали, звички, мораль, 

поведінку, а також стереотипи і соціально-історичні чинники [290, с. 24; 168, 

с. 521]. За словами В. М. Телії, фразеологічний склад мови – це «дзеркало, у 

якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну 

самосвідомість» [231, с. 82]. Фразеологізми «відображають головним чином 

повсякденний емпіричний, історичний і культурний досвід мовного 

колективу, пов’язаний з його культурними традиціями» [232, с. 13] (що 

якісно відрізняє їх від лексики). Відображення такого досвіду здійснюється 

через образність, яка лежить в основі внутрішньої форми фразеологічних 

одиниць [168, с. 521]. 

На розвиток фразеології як окремої лінгвістичної дисципліни вплинули 

передусім ідеї швейцарського лінгвіста Ш. Баллі [21; 262], якого вважають 

основоположником фразеології. Теоретичні передумови фразеологічної 

науки були також закладені в працях О. О. Потебні [193; 194], Ф. 

Ф. Фортунатова [243] та ін. Питання про вивчення стійких сполучень слів у 

межах спеціального розділу мовознавства – фразеології – виникло вже в 20-

40-х роках у роботах С. І. Абакумова, Л. А. Булаховського, Є. Д. Поліванова 

[260, с. 253]. Наприкінці 50-х років стала помітною тенденція до системного 

розгляду проблем фразеології, актуалізувалися питання, пов’язані з описом 

фразеологізмів як структурних одиниць мови [18; 219]. У 60-70-х роках ХХ 

ст. почалася розробка власне фразеологічних методів дослідження, які 

ґрунтувалися на ідеях системно-рівневого аналізу фактів мови [13; 14; 15; 94; 
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95]. Популярності набуло вивчення системної організації фразеологічного 

складу [248; 249; 250; 252; 269]. Особливу увагу дослідники приділяли 

семантиці фразеологізмів та її номінативному аспекту [231; 232], 

фразеоутворенню в його динаміці [55], ознакам сполучуваності слів-

компонентів [135], зіставно-типологічному вивченню фразеологічного 

складу [1], а також опису фразеологізмів у словниках [20; 169]. Помітно 

активізувалися дисертаційні праці різних аспектів фразеології: місце в 

системі мови [22; 23;], фраземіка в системі ідіостилю, фразеологізовані 

речення, фразеологія як вираження національного менталітету та ін. [260, 

с. 521].  

Окремими питаннями фразеології займалися видатні лінгвісти 

О. Єсперсен [87], Г. Пауль [284], Ф. де Соссюр [223], Л. В. Щерба [258] та ін. 

Так, В. В. Виноградов, слідом за Ш. Баллі, поставив питання про 

фразеологію як лінгвістичну дисципліну [47; 48]. Вагомий внесок у вивчення 

стійких сполук зробив також О. О. Потебня, який уперше наголосив на 

знаковості їх характеру, закономірностях утворення, висловив важливі 

погляди щодо їхньої семантики, «внутрішньої форми» та ін. [22, с. 89] і якого 

об’єктивно вважають предтечею української фразеології. 

У другій половини ХХ століття побачила світ низка важливих 

досліджень, серед яких роботи Ю. Ю. Аваліані [1], Н. М. Амосової [6],  

В. Л. Архангельського [13; 14; 15], В. В. Виноградова [47; 48], В. П. Жукова 

[94; 95], О. В. Куніна [143], В. М. Телії [231; 232], І. І. Чернишової [248; 249; 

250; 269] та ін. Значний внесок у дослідження фразеологічної науки зробили 

українські вчені, серед яких М. Ф. Алефіренко [5], Я. А. Баран [22; 23; 24], 

М. В. Гамзюк [52], Т. В. Григоренко [62], М. Г. Демський [77; 78], С. Н. 

Денисенко [80], І. М. Зимомря [24], Р. П. Зорівчак [107], К. І. Мізін [165; 166], 

О. О. Селіванова [213], Л. Г. Скрипник [218], В. Д. Ужченко [238; 239], 

Д. В. Ужченко [239] та ін. 

У німецькому мовознавстві дослідження фразеології бере початок зі 

спостережень лексикографів. Увага зосереджувалася передусім на стійких 
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сполуках слів, елементи яких були своєрідно організовані, а поняття відмінні 

від самостійних первинних значень окремих компонентів. 

Першою спробою диференціювати такі стійкі сполуки слів була праця 

Ф. Зайлера «Німецька фразеологія», одна з найвагоміших у першій половині 

XX століття. В центрі уваги дослідника – аналіз етимології фразеологізмів, 

сфери їхнього виникнення і тематична характеристика, у результаті чого він 

виділив 5 груп стійких сполук: фразеологічні пари (Wortpaare: «hegen und 

pflegen»), фразеологічні групи з переносним значенням, похідні від вільних 

словосполучень (Wortgruppen mit übertragener Bedeutung, die von freien 

Wortverbindungen stammen: «den Mund halten»), крилаті вислови (geflügelte 

Worte: «die verbotene Frucht»), прислів’я (Sprichwörter: «die Angst hat tausend 

Augen») та фразеологізми (sprichwörtliche Redensarten: «j-m die Steine in den 

Weg legen»). Треба зазначити, що окремі висновки та  положення праці є 

актуальними і сьогодні, наприклад, диференціація прислів’я, характеристика 

виражальних засобів та структура зворотів тощо [286]. 

Серед теоретиків німецької фразеології варто згадати також 

Е. Аґріколу [261], Г. Бургера [264; 265], Р. Клаппенбаха [279], Х. Пальм 

[283], Ф. Фляйшера [273; 274], В. Шмідта [288] та ін. У 50–60 рр. XX ст. 

побачили світ дослідження Борхарта-Вустмана Шоппе [263] та Е. Аґріколи 

[261]. Характерними рисами більшості наявних словників та збірників є 

аналіз джерел, шляхи виникнення стійких сполук слів, тлумачення семантики 

та визначення їхніх функційно-стилістичних властивостей [24]. Уже в 

перевиданому словнику Борхарта-Вустмана Шоппе автор А. Шірмер подає 

дефініцію фразеологізму (sprichwörtliche Redensart), розмежовуючи 

фразеологізми, прислів’я та приказки. А. Шірмер у непоодиноких випадках 

наслідує Ф. Зайлера, зокрема, це стосується форми існування прислів’їв (як 

закінчених речень) і фразеологічних зворотів  (як словосполучень, що 

виступають членами речення).  

Незважаючи на велику кількість як зарубіжних, так і вітчизняних 

досліджень, фразеологія продовжує розвиватися і привертати увагу дедалі 
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ширшого кола дослідників, оскільки належить до найбільш самобутніх та 

складних явищ із усіх творінь мовного генія людини. 

Теоретичні дослідження з фразеології охоплюють у сучасній 

лінгвістиці широке коло дискусійних питань: наприклад, визначення 

центральної одиниці фразеології, природи фразеологічної одиниці, значення 

тощо. Потребують досліджень питання фразоутворення, фразеології і 

контексту, перекладознавчих рівнів фразеології. Досі суперечливим 

залишається місце фразеологічного рівня у системі мови та не існує єдиного 

тлумачення термінів «фразеологія» та «фразеологізм».  

 

1.1.1. Фразеологічні одиниці як об’єкт лінгвістичних досліджень 

 

Ретроспектива фразеологічних досліджень показує, що в працях 

багатьох зарубіжних і радянських учених було визначено фразеологію як 

самостійну лінгвістичну дисципліну, вказано на її відокремленість від 

синтаксису, лексикології і стилістики, у той час, як зарубіжні автори, 

навпаки, продовжували розглядати фразеологію в ракурсі інших дисциплін 

(загального мовознавства, лексикології, стилістики, лексикографії). 

Теорія еквівалентності фразеологічних одиниць слову, на думку деяких 

учених, гальмувала розвиток фразеології як лінгвістичної дисципліни, а 

існування розбіжностей та нерозв’язаність інших основних питань, з одного 

боку, подекуди заперечувало можливість й доцільність виокремлення 

фразеології в самостійну лінгвістичну дисципліну, а з іншого боку, ці 

розбіжності не перешкоджали, а, навпаки, сприяли розвитку фразеології, її 

виходу за межі лексикології та стилістики [23].  

Щодо дефініції терміна, то саме слово фразеологія грецького 

походження (від грец. phrasis «вираз, зворот» і logos «слово, вчення») та 

означає «вчення про звороти мови». Термін фразеологія (phraseologie) 

вперше був використаний у працях Ш. Баллі [21]. Крім того, побутує думка, 
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що фразеологічна наука зародилася тоді, коли В. В. Виноградов дав 

визначення основних понять, обсягу і завдань фразеології [47, с. 124]. 

Сучасні словники фіксують декілька дефініцій слова «фразеологія»: 

1) розділ мовознавства, що вивчає лексико-семантичну сполучуваність слів 

мови; 2) склад фразеологічних одиниць певної мови; 3) сукупність, вид, тип, 

різновидність фразеологічних одиниць; 4) набір беззмістовних фраз [1]. 

М. П. Кочерган подає лише два визначення фразеології: 1) сукупність 

фразеологізмів певної мови; 2) розділ мовознавства, який вивчає 

фразеологічний склад мови [138]. Виходячи з першого значення слова 

«фразеологія», варто зазначити, що його прийнято використовувати в 

широкому і вузькому розумінні. До фразеології в широкому розумінні 

належать ідіоми, фразеологічні сполучення і стійкі фрази (наприклад, 

прислів’я, крилаті вирази, фрази-привітання тощо, які нерідко виходять за 

межі словосполучень, тобто є реченнями). У вузькому розумінні – це лише 

ідіоми та стійкі сполучення слів, функціонально співвідносні зі словом як 

номінативною одиницею мови. Слідом за більшістю лінгвістів, ми 

схиляємося до широкого розуміння терміну «фразеологія». 

О. В. Кунін тлумачить фразеологію як «науку про фразеологічні 

одиниці, тобто про стійкі сполучення слів з ускладненою семантикою, які не 

утворюються за структурно-семантичними моделями змінних сполучень, що 

їх утворюють» [143, с. 5].  

Не можна залишити поза увагою сам термін «фразеологізм», який, 

будучи предметом фразеології як науки, є об’єктом нашого дослідження. 

Існують декілька термінів (фразеологічна одиниця, фразеологізм, фразема, 

ідіома, фразеологічний зворот, стійке словосполучення та ін.), які 

здебільшого позначають одне і те ж поняття. Як правило, поняття 

«фразеологічна одиниця» та «фразеологізм» тотожні, проте можуть і 

розрізнятися (переважно це залежить від класифікації фразеологічних 

одиниць). У межах стійких зворотів О. І. Смирницький, наприклад, розрізняє 

фразеологічні одиниці (стилістично нейтральні звороти, які позбавлені 



27 

 

метафоричності або ж втратили її) та ідіоми (звороти, які базуються на 

переносі значення, на метафорі) 219, с. 118. Н. М. Амосова розрізняє 

фраземи та ідіоми. Для ідіоми, на її думку, характерне цілісне значення, які 

на відміну від фразем, є одиницями постійного контексту 6, с. 24. 

В. В. Виноградов уважає, що ідіомам, або фразеологічним зрощенням, 

властива семантична неподільність, абсолютною непохідністю значення 

цілого з компонентів [47, с. 124]. М. Ф. Алефіренко у своїх наукових 

пошуках надає перевагу поняттю «фразема» 5, с. 4.  

У нашому дослідженні, дотримуючись широкого розуміння обсягу 

фразеології, вживаємо терміни «фразеологічна одиниця» і «фразеологізм» як 

синоніми (далі ФО), маючи на увазі «лексико-граматичну єдність двох і 

більше нарізнооформлених компонентів, граматично організованих за 

моделлю словосполучення чи речення, які, маючи цілісне значення, 

відтворюються у мові за традицією, автоматично» [218, с. 11].  

Отже, фразеологія як лінгвістична дисципліна сформувалася у ХХ 

столітті зусиллями передусім радянських (у тому числі й українських) 

вчених, відокремившись від лексикології, стилістики та синтаксису. 

Незважаючи на бурхливий розвиток і визначні здобутки у минулому столітті,  

фразеологія викликає постійне зацікавлення мовознавців і досі.  

 

1.1.2. Особливості фразеологічної одиниці порівняно зі словом, 

словосполученням і реченням 

 

Співвідношення понять «фразеологізм» і «слово» належить до 

«класичних» питань фразеології як науки та стосується як питання власне 

фразеології (обсяг фразеології, фразеологічне значення у його 

протиставленні до лексичного і т. д.), так і питань, що виходять за її межі 

(маємо на увазі співвідношення «фразеологія» – «лексикологія») [22]. 

Я. І. Баран розрізняє два підходи для розв’язання цієї проблеми: принцип 

тотожності (фразеологічна одиниця розглядається як еквівалент слова) та 
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відмінності (співвідношення фразеологізму і слова).  

Фразеологічна одиниця і слово мають чимало спільних ознак: за своєю 

природою вони є двобічними одиницями мови (оскільки мають план 

вираження і план змісту), характеризуються однаковою функціональною 

природою (оскільки виступають у ролі членів речення, причому 

функціональна природа фразеологічних одиниць залежить від їхнього 

лексико-граматичного значення). І фразеологізми, і слова слугують для 

позначення явищ реальної дійсності і постійно розвиваються (у лексичному і 

фразеологічному складах завжди наявні архаїзми та неологізми). 

Фразеологічному складу характерні системні зв’язки, ідентичні слову: 

синонімічні, антонімічні, омонімічні. Фразеологізмам, як і словам, властива 

однозначність (моносемія) і багатозначність (полісемія), а фразеологічне 

значення, як і лексичне, може бути простим і складним [23]. 

Спільною рисою фразеологічної одиниці і слова є семантична 

цілісність, глобальність значення. О. І. Смирницький вважає семантичну 

цілісність і відтворюваність фразеологізму основними ознаками 

еквівалентності його слову [219]. 

М. М. Шанський також вказує на семантичну еквівалентність 

фразеологічної одиниці й слова: «Групі фразеологічних зворотів, 

рівнозначних слову або словосполученню, притаманне значення, у всіх 

відношеннях аналогічне лексичному значенню слова» [252]. 

Деякі з дослідників уналежнюють фразеологізм і слово до одного рівня 

– лексичного або лексико-фразеологічного [252], що і визначає їх спільність 

та еквівалентність, проте співвіднесення цих одиниць до одного рівня має 

досить суперечливий характер. 

Ще однією характерною рисою, притаманною як фразеологізмам, так і 

словам є їх відтворюваність у мові в готовому вигляді, а не утворення заново 

(на відміну, наприклад, від вільних комбінацій слів). 

Отже, фразеологізм і слово мають низку спільних рис. Власне, 

фразеологія виникла з теорії еквівалентності фразеологічної одиниці слову 
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[21; 47]. 

Утім, поряд зі спільними характеристиками, фразеологізми і слова 

мають численні відмінності та істотно різняться між собою. Фразеологічні 

одиниці є сполученнями слів, що дає змогу говорити про їхню 

нарізнооформленість. Іншими словами, фразеологізми побудовані зі слів за 

певними граматичними моделями та принципами вільних словосполучень і 

речень. Оскільки слова побудовані за словотвірними моделями за допомогою 

морфем та основ, то їм характерна цільнооформленість. Хоч фразеологічним 

одиницям притаманна стабільність компонентів загалом, проте на характер 

їхньої структури можуть впливати такі чинники, як: перестановка, додавання 

(експансія), заміна (субституція), дистантне розміщення компонентів, 

контамінація фразеологічних одиниць і т. д. 

Ще однією істотною відмінністю між фразеологізмом і словом є їх 

належність до різних мовних рівнів [13; 143], щоправда, такої думки 

дотримуються не всі, однак більш поширеним є твердження, що 

фразеологічна одиниця порівняно зі словом – це одиниця, безумовно, вищого 

мовного рівня [7, с. 79]. Нам імпонує думка, згідно з якою це проміжний 

рівень, що утворився на межі лексичного та синтаксичного мовних рівнів.  

Та чи не найбільше суперечок виникає навколо семантичної структури 

фразеологізмів. Прихильники неадекватності обсягу значень фразеологізму і 

слова [1; 13; 143], опираючись у своїх дослідженнях на компонентний аналіз 

смислової структури, приходять до висновку, що фразеологічне значення – 

явище складніше, ніж лексичне, смислова структура фразеологічного 

значення ніколи повністю не збігається зі смисловою структурою лексичного 

значення. Для фразеологізма характерне особливе вживання у мовленні, 

лише йому притаманна функція в мові. Отже, йдеться не про еквівалентність, 

а лише про співвідносність семантичних структур слова і фразеологізму. 

Одним із важливих питань у взаємовідношенні понять «фразеологізм» і 

«слово», як зазначалося вище, є, власне кажучи, проблема фразеологічного 
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значення, яка належить до однієї з найскладніших, оскільки входить у 

загальну проблему значення лексичних одиниць. 

Варто звернути особливу увагу на тлумачення фразеологічного 

значення, яке має свої особливості порівняно з лексичним. Це стосується 

його будови, формування, специфіки національної мови тощо, але у своїй 

суті як означуване мовного знака, як частина концептуальної системи, воно 

все ж має спільні риси з лексичним значенням, і складність проблеми 

фразеологічного значення випливає з нерозв’язаності питань лексичного 

значення і визначення фразеологізма.     

Дослідження семантики фразеологізмів в українському мовознавстві 

започаткував на початку ХХ ст. О. О. Потебня [193]. Проте активне вивчення 

цього питання почалося лише в другій половині, а точніше у 70-их роках 

ХХ ст.: учені репрезентують різні гіпотези, припущення, аналізують 

семантику окремих фразеологізмів або їхні типи, досліджують природу 

значення фразеологізма як знака мови, визначають компоненти значення на 

основі семного аналізу, пропонують класифікації значення тощо [напр., 19; 

22; 31; 77; 80; 107; 114]. 

У процесі дослідження явища семантики фразеологізмів спочатку 

виникають розбіжності щодо термінологічних позначень. Зокрема, помітною 

є неоднозначність вживання терміна «фразеологічне значення». Його 

використовують: 1) для найменування самого об’єкта дослідження, 2) для 

позначення елементів структури змісту фразеологізму. Крім того, 

трапляються такі терміни: цілісне значення, глобальне значення, узуально-

цілісне значення, ідіоматичність, семантична цілісність, узуальне 

фразеологічне значення, смислова цілісність фразеологізму, цілісність 

номінації, фразеологічний десигнат, глобальний десигнат, семантична 

єдність, семантична монолітність, лексична неподільність та ін. [24]. 

Різноманітність термінів на позначення одного й того самого явища 

свідчить, з одного боку, про його складність, а з іншого – про наполегливість 

пошуків у цій галузі. 
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Глибоке пізнання будь-якого явища передбачає проникнення у його 

природу і суть для розкриття та вивчення тих чинників, які сприяють його 

формуванню. 

Беззаперечним є той факт, що явище фразеологічного значення досить 

складне, оскільки зумовлене специфічним відношенням до означуваних 

предметів чи явищ дійсності, характером внутрішньої образної основи, 

надслівністю, залежністю між лексичними компонентами ФО і повністю чи 

частково переосмисленим їхнім значенням. Деякі дослідники приписують 

фразеологізму лексичне значення, розглядаючи фразеологічне значення на 

рівні слова. Хоча ФО і слово можуть бути семантично близькими, тобто 

позначати спільне поняття, однак така спільність є відносною. Фразеологізм і 

слово якісно відрізняються. Ця відмінність закладена в їх різній природній 

основі. «Значення фразеологізму може співвідноситися із значенням слова, 

що виключає їх тотожність» [2, с. 44].   

У цьому контексті релевантною є теорія еквівалентності. З одного 

боку, і слово, і ФО тотожні, оскільки вони є мовними знаками. Мовний знак 

пов’язує поняття і акустичний образ [223, с. 69]. Отже, змінюючи акустичний 

образ, мовний знак змінюється лише частково, адже поняття залишається 

незмінним. Швейцарський лінгвіст Ш. Баллі стверджував, що ознакою 

фразеологізму є можливість або неможливість заміни словом-

ідентифікатором [21, с. 211]. В. В. Виноградов також схиляється до думки, 

що слова та ФО тотожні. Підтвердження цього знаходимо у визначеннях 

типів ФО: «основною ознакою фразеологічного зрощення є його семантична 

неподільність…, воно являє собою семантичну одиницю, однорідну зі 

словом» [47, с. 124]. Але з іншого боку, ототожнюючи слово і фразеологізм, 

мимоволі вналежнюємо останній до сфери лексикології. Але, як було 

з’ясовано вище, ФО, виходячи за межі лексикологічних досліджень, не 

належать до лексичного рівня. Це визначається специфічними властивостями 

їхньої семантики та її узагальнено-абстрагувальним характером. Значення 

фразеологізму формується в процесі складного перегрупування денотативно-
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конотативних елементів у семантичній структурі слів-компонентів 

фразеологічної одиниці й остаточно завершується інтеґрацією цих 

переосмислених лексичних значень із граматичними значеннями відповідних 

синтаксичних моделей [5, с. 46]. 

Як доводить практика, багато ФО не мають слів-ідентифікаторів, а мо-

жуть бути ідентифікованими лише за допомогою змінних словосполучень. 

До того ж фразеологізми надають мовленню емоційного (емотивно-

експресивного) забарвлення. Як правило, рідко знаходиться слово-

еквівалент, яке б такою ж мірою передавало ту емоційність, що притаманна 

фразеологізмам [143, с. 13]. Українська вчена Л. Г. Скрипник виділяє таку 

рису ФО як «надслівність», що явно суперечить теорії еквівалентності [218, 

с. 11]. 

Нам імпонує та думка, що термін «співвіднесеність фразеологізму і 

слова», запропонований О. В. Куніним, якнайкраще передає специфіку 

фразеологічних одиниць 143, с. 84. 

Говорячи про значення ФО, не можна залишити поза увагою поняття 

внутрішньої та зовнішньої форми, які О.О. Потебня розрізняв у слові [194, 

с. 75–83]. У контексті співвіднесеності слова і ФО ці дві форми наявні і у 

фразеологізмах. Зовнішня форма – це окремий звук, а внутрішня  це 

значення. Зміст внутрішньої форми фразеологізму детальніше розкриває 

Л. Г. Авксентьєв: така форма «становить собою взаємодію семантики вільної 

сполуки із семантикою переосмисленого на її основі фразеологізму і 

зумовлюється семантичною структурою виразу в цілому» [2, с. 44]. 

О. В. Кунін пропонує таке визначення внутрішньої форми: «внутрішня 

форма  це мотивувальна образність мовної одиниці, яка базується на 

дериваційних зв’язках її значення зі значенням прототипy» [194, с. 149]. 

Відповідно, розтлумачуючи поняття «значення фразеологізму», фразеолог 

бере до уваги різні аспекти плану змісту і плану функціонування 

фразеологізмів і слів. На відміну від значення слова, «фразеологічне 
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значення  це інваріант інформації, що виражена семантично ускладненими, 

нарізнооформленими одиницями мови, які не утворюються за 

породжуючими структурно-семантичними моделями змінних сполук слів» 

[194, с. 121]. 

Фразеологічне значення, як і лексичне, є тим змістом знака, за 

допомогою якого людина пізнає явища світу і зберігає їх у своїй пам’яті. 

Воно є також інформацією про позначувані явища, об’єкти, які ще називають 

знаками світу. Людина пізнає їх двома шляхами: 1) шляхом чуттєвого 

сприймання, тобто за допомогою органів чуття: зору, слуху, смаку, нюху, 

дотику. Цю першу інформацію називають також смислом або концептом 

[23]. Вона може бути істинною або хибною. Смисли, або концепти, 

перцептивного походження потребують кодування мовними засобами. 

Передача інформації здійснюється за допомогою вербальних засобів. Вони 

дозволяють «викликати» об’єкти / знаки світу у дискурс [22]; 2) вербальним 

шляхом, тобто за допомогою словесних знаків. 

Номінації об’єктів світу, формування понять про них здійснюється 

вербально у формі різних дескрипцій, куди належать і фразеологізми. 

Фразеологізми є знаками вторинної номінації, оскільки їхнє значення 

виникає внаслідок семантичного переосмислення словосполучення. Проте і 

слова є, загалом, знаками вторинної номінації, оскільки первинні процеси 

номінації, як зазначає В. М. Телія, – явище надзвичайно рідкісне. А серед 

фразеологізмів, на її думку, є першообразні ідіоми на зразок «скрутить в 

бараний рог», «после дождика в четверг» і т.п. [232]. 

Отже, принципово немає жодної різниці між значенням слова і 

фразеологізму в їхній суті, однак обсяг значень цих різновидів знаків є 

різним. 

У наукових дослідженнях спостерігаємо різні погляди на фразеологічне 

значення. Переважно вони збігаються з концепцією вченого, якої він 

дотримується стосовно фразеології і основної її одиниці – фразеологізму. 
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Існує два погляди на природу фразеологічного значення, два шляхи 

його визначення. Згідно з першим, фразеологізми як двобічні знаки мовної 

системи поряд із словами відображають об’єкти світу. Обидва значення 

мають денотативний, сигніфікативний і конотативний аспекти. 

Та все ж, на думку прихильників цього погляду, фразеологічна 

семантика не ідентична лексичній. Відмінність фразеологічної семантики від 

лексичної вчені пояснюють цілою низкою характеристик, як наприклад, 

різновидами типів фразеологічних значень, видами переосмислення, 

відмінностями внутрішньої форми слів і фразеологізмів тощо. 

У деяких наукових студіях спостерігаємо навіть підміну 

характеристики фразеологічного значення характеристикою будови 

фразеологізму. Зокрема, В. Л. Архангельський [13; 14; 15] і О. В. Кунін [143] 

розглядають значення фразеологізму у відношенні до його матеріальної 

оболонки, до позначуваного ним явища. Фразеологічне значення, на їхню 

думку, має дві сторони: план змісту і план вираження, або десигнат і 

десигнатор. Під десигнатом розуміють думку про предмет у формі поняття 

або судження, а під десигнатором / денотатором – матеріальну оболонку 

фразеологізму в її відношенні до десигната / денотата. 

При аналізі значення, як і будь-якого явища, доцільно виділити його 

складники і схарактеризувати їх. Різні аспекти значення вчені виявляють 

також у їхньому стосунку до матеріальної оболонки фразеологізму або до 

позначуваного ним явища. Мова йде про сигніфікативний (обсяг інформації, 

що її передає фразеологізм у відношенні до позначуваного ним елемента 

екстралінгвістичної дійсності), денотативний (співвіднесеність фразеологізму 

з предметом, який він позначає) і конотативний (експресивні та емоційні 

елементи, стилістична забарвленість, ставлення суб’єкта до явищ, його 

оцінка – позитивна, негативна чи нейтральна) аспекти. Наявність саме 

конотативного аспекту, який ще називають суб’єктивним елементом, є 

характерною рисою фразеологічного значення [143, с. 310; 15, с. 212–233].  
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Співвідношення компонентів (сигніфікація, денотація, конотація) у 

лексичному і фразеологічному значенні різна: в останньому переважає 

конотація, представлена емоційними, експресивно-стилістичними і т. п. 

характеристиками. 

Детальний аналіз фразеологічного значення (його стилістичного 

аспекту) на основі виділення фразеосем (ФС) дає С. Б. Берлізон [28, с. 166–

261]. У смисловій структурі фразеологізму дослідниця виділяє три 

взаємопов’язані, взаємодіючі, співіснуючі у нерозривній єдності типи 

(аспекти) значення, представлені відповідними фразеосемами: 1) граматичне 

значення, представлене граматичними ФС, що репрезентують елементи 

найбільш загального, абстрактного значення; 2) денотативно-сигніфікативне 

значення, представлене денотативно-сигніфікативними ФС, що передають 

речовий предметно-логічний зміст значення; 3) стилістичне значення, 

представлене стилістичними ФС, що репрезентують різні компоненти 

стилістичного значення. 

Отже, стилістичне значення поряд із граматичним та денотативно-

сигніфікативним С. Б. Берлізон розглядає як невід’ємний конституент 

смислової структури фразеологізму, її значиму семантичну суть – 

мікросмисл, а не щось на зразок «забарвленості», «оболонки», «ореола» і т.п. 

навколо концептуального ядра [28, с. 200–253]. Крім цього, вона визначає 

ієрархію сем: основними є денотативно-сигніфікативні, над ними 

розташовуються стилістичні, а завершують ієрархічну структуру 

граматикалізовані фразеосеми [28, с. 199]. 

Основну увагу С. Б. Берлізон приділяє аналізу стилістичного значення, 

де розрізняються експресивні й емоційні, нормативні і функційно-стилістичні 

фразеосеми, що їх характеризують високий ступінь узагальнення та інші 

індивідуальні особливості. 

Інший шлях визначають дослідження, де значенню фразеологізму 

характерна відсутність денотативного аспекту, що позбавляє його прямої 
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співвіднесеності з предметами та явищами реальної дійсності. Власне, 

цінність фразеологічного значення становить конотативний елемент. 

Як відомо, фразеологізми у своєму значенні не репрезентують нових 

предметів реальної дійсності, а виражають відношення до вже знайомих, до 

їх оцінки. На відміну від слів, вони не означають, не вказують прямо на клас 

реальних предметів і явищ, як наприклад, слово «померти», а описують їх 

опосередковано, наприклад: «дати дуба» (рос. «сыграть в ящик», нім. «ins 

Gras beißen»). В основі значення фразеологізму лежать асоціативні трансфери 

[64]. 

З усіх названих поглядів перевагу, очевидно, треба віддати тому, де 

значення фразеологізму витлумачено як двопланову одиницю, що відображає 

предмети і явища об’єктивної дійсності, у десигнаті якої розрізняють 

сигніфікативний, денотативний та конотативний аспекти. І саме 

конотативний компонент значення ФО є особливо цінним і визначальним. 

Виходячи з тлумачення терміна «фразеологічна одиниця» як «лексико-

граматична єдність двох і більше нарізнооформлених компонентів, 

граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, які, 

маючи цілісне значення, відтворюються у мові за традицією, автоматично» 

(див. вище), яке ми взяли за основу в нашому дослідженні, очевидним є факт 

спорідненості фразеологізму зі словосполученням. Фразеологізм як і 

словосполучення і здебільшого речення складається з двох і більше слів-

компонентів. Щоправда, така спорідненість є далеко не абсолютною, 

зважаючи на ширшу палітру ознак і більш глибинну структуру 

фразеологічної одиниці, на відміну від словосполучення чи речення. 

Важливим індикатором відмінності фразеологізму від словосполучення і 

речення є його природа і природа компонентів, що входять до його складу, 

яка досить складна і суперечлива.  

Досить прозору низку умов, необхідних для того, щоб уважати окреме 

сполучення слів фразеологізмом, на думку Л. Мойсеєнко, називає польський 

дослідник А. М. Левіцький [168]: у такому вислові повинні бути наявні дві із 
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трьох визначальних рис мовно-структурної самостійності: а) не менше двох 

значеннєвих акцентів у наявних словах; б) не менше двох окремих слів, що 

будують вислів; в) слова має характеризувати непостійність сполучення 

(тобто можна їх міняти місцями або вставляти між ними інші слова) [168].  

Дослідники по-різному визначають належність різних словосполучень 

до фразеологізмів. Так, наприклад, якщо Г. Л. Перм’яков до складу 

фразеологізмів зараховує прислів’я і приказки, крилаті слова, афоризми, то 

Е. Агрікола вналежнює до них лише прості фразеологічні сполучення, 

фразеологічні єдності й ідіоми [261]. Визначення загального характеру 

фразеологізма вперше дав Ш. Баллі: «сполучення, що міцно увійшли в мову, 

називаються фразеологічними одиницями» [21, с. 63]. 

Зрозуміло, що однією з істотних ознак ФО, на відміну від вільних 

сполучень слів, є їхня стійкість. З проблемою усталеності (стійкості) ФО 

пов’язане питання фразеологічного прототипу. Проблема стійкості 

фразеологізмів залишається досить актуальною. Узагальнюючи дослідження 

різних лінгвістів у сфері фразеології, український мовознавець 

М. П. Кочерган зазначає такі ознаки ФО, як структурно-семантична стійкість 

та відтворюваність [138, с. 149].  

Фразеологічна стійкість  це «об’єм інваріантності, який властивий 

різним аспектам ФО i який зумовлює їхню відтворюваність в готовому 

вигляді» [143, с. 43]. Пояснити це визначення можна так: словосполучення 

стає фразеологізмом лише тоді, коли воно регулярно відтворюється в 

мовленні людей і експлікується в багатьох контекстах. Передумовою 

виникнення фразеологізму є іноді несподіване сполучення слів. З цим 

пов’язане поняття фразеологічного прототипу, під яким ми розуміємо мовні 

одиниці, сполучення слів, що стали підґрунтям для утворення ФО. Існує 

думка, що більшість фразеологізмів першопочатково були вільними 

сполученнями. Внутрішня форма ФО визначена її прототипом. Шлях, який 

проходить зворот, що є фразеологізмом,  це становлення його сталості [143, 

с. 46]. 
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У словосполученні слова-компоненти вільно входять і можуть легко 

взаємозамінюватися. Слова-компоненти фразеологізмів втрачають своє 

первинне значення (деактуалізація значення). Щодо природи компонентів 

ФО, то існує два протилежних погляди. Одні лінгвісти розглядають 

складники фразеологічних одиниць як позаслівні утворення, інші ж, які 

становлять переважну більшість, визнають словесну природу компонентів. 

«Незважаючи на те, що компоненти фразеологізму через свою 

деактуалізацію позбавлені основних ознак слова, так чи інакше беруть участь 

в утворенні фразеологічного значення. Внаслідок цього вони наділені певною 

долею семантичної самостійності» [94, с. 80]. Словами, але специфічно 

вжитими, вважає компоненти ФО і О. І. Смирницький [219, с. 207]. Механізм 

втрати словом у складі ФО свого первинного значення та процес 

деактуалізації можна описати наступним чином: «виступаючи складником 

вільного словосполучення, слово являє собою самостійну лексичну одиницю, 

тоді як у структурі фразеологізму воно втрачає зв’язок зі своєю сферою 

семантичних та синтаксичних функцій, позбавляється самостійного значення 

і, стаючи компонентом ФО, деактуалізується внаслідок метафоричного 

переосмислення виразу в цілому» [2, с. 45–46]. Отже, загалом компоненти  

фразеологізмів позбавлені свого реального номінативного значення, яким 

володіють у вільних словосполученнях. Втім, вони не повністю втрачають 

свою семантику і певною мірою впливають на загальне значення 

фразеологічного звороту [2, с. 46]. Від ступеня втрати компонентами власне 

словесних особливостей і залежить цілісність значення фразеологізму. В 

залежності від характеру значення лексем О. В. Кунін виділяє 4 типи 

компонентів: 

1. Реальні слова, тобто лексеми з буквальним значенням компонентів. 

До реальних слів належать майже всі перші компоненти стійких порівнянь. 

2. Потенційні слова, тобто лексеми з послабленим лексичним 

значенням і послабленими синтаксичними функціями. Потенційні слова 

наявні в складі повністю або частково переосмислених мотивованих ФО.  
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3. «Колишні» слова  переосмислені компоненти фразеологічних зро-

щень (у яких простежено найменший ступінь слівності). 

4. Псевдолексеми  такі, які насправді в мові не існують, а запозичені з 

інших мов шляхом фонетичного наслідування [143, с. 71–72].  

Підсумувати сказане вище можна словами фразеолога В. Г. Гака: «У 

фразеологічних виразах власне значення слова послаблюється, що створює 

умови для зрушень у значеннях. Водночас у них проявляється «закон 

означувального», яке стає автономним у стосунку до свого означуваного і 

привносить у вираз свої власні конотації, які змінюються з епохою. Все це 

робить фразеологічні сполуки семантично дуже багатими, виразними» [50, 

с. 166]. 

Як зазначалося вище, лексеми, які стають складниками фразеологізмів, 

втрачають своє номінативне значення внаслідок переосмислення. У процесі 

переосмислення досить вагому роль відіграє прототип ФО, який передує 

появі фразеологізму. Якщо прототип відсутній, то переосмислюються 

лексеми, що входять до складу тієї чи тієї фразеологічної одиниці. Таке 

явище зумовлене лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами. Тобто 

фразеологічне переосмислення – це повне або часткове образне перетворення 

значення прототипу фразеологізму (чи фразеологічного варіанта), яке 

базується на семантичному зрушенні [143, с. 134]. Найважливіші типи 

переосмислення  це порівняння, метафора, метонімія (включаючи перифраз 

та евфемізм). 

Порівняння та метафора  лінгвістичні чинники створення образності. 

Спільність порівняння і метафори полягає в створенні фразеологічних 

асоціацій на основі схожості предметів чи явищ. Їхню різницю варто вбачати 

передусім у змістовому вираженні. Порівняння, як простіший засіб опису 

образу, більш експліцитне, ніж метафора. Метафора виражає схожість змісту 

імпліцитно, з опущенням підґрунтя для порівняння і показника порівняння. 

Метафоричний тип переосмислення є найбільш розповсюдженим. Отже, 



40 

 

метафоричне переосмислення  це «перенесення найменування з одного 

денотата на інший, який асоціюється з ним на основі реальної чи уявної 

схожості» [143, с. 124].  

Ще одним типом переосмислення є метонімія. Вона також слугує для 

створення образності. Метонімічне перенесення здійснюється на основі 

суміжності двох денотатів [143, с. 129]. 

Евфемізацію розглядають як явище, відмінне від метафори та 

метонімії. В лінгвістичному плані евфемізація є різновидом перифрази. А з 

іншого боку  це явище соціальне, зумовлене прагненням людей уникнути 

часто неприємних для згадування речей.  

Рівень переосмислення зумовлює мотивованість або ж немотивованість 

ФО. Якщо між фразеологічним значенням і семантикою прототипу існує 

синхронний зв’язок, то такий зворот можна вважати мотивованим. Якщо ж 

такий зв’язок відсутній, то йдеться про немотивованість значення. 

У контексті розгляду фразеологізмів не можна залишити поза увагою 

їхні основні риси  образність та експресивність, адже переважно ці 

характерні особливості і відрізняють сталі звороти від словосполучень та 

речень. Передумовою виникнення образності є здатність створювати наочно-

чуттєві образи предметів і явищ. 

Теоретичне обґрунтування понять образності та експресивності знахо-

димо у О. В. Куніна. Вчений зазначає, що «образність мотивованої ФО 

створюється в результаті двопланового сприйняття ФО та значення її 

прототипу… Чим далі один від одного порівнювані об’єкти, тим яскравіший 

образ» [143, с. 159]. Поняття експресивності значно ширше, воно охоплює й 

інші категорії: «експресивність  це зумовлені образністю, інтенсивністю чи 

емотивністю виражально-зображальні ознаки слова чи фразеологізму» [143, 

с. 154]. Отже, на основне значення ФО накладаються також інші конотативні 

значення, які сприяють більшій влучності фразем у мовленні.  
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Фразеологічні одиниці є похідними від словосполучень і речень, про 

що свідчить їхня структура. Першочергово вони існували у формі вільних 

сполучень (фразеологічних прототипів), проте в процесі фразеологізації 

набули ширших характеристик. Фразеологічні одиниці є передусім стійкими 

словосполученнями. Це готові сполуки слів, які не створюються в мовленні 

подібно до вільних словосполучень, а функціонують в готовому вигляді. 

Компоненти фразеологізмів, як правило, втрачають власне значення, а 

семантика фразеологічної одиниці не є сумою значень її слів-компонентів. 

Структура фразеологізму досить стала, тому вона важче піддається 

перестановці слів. У вільному словосполученні та реченні семантику формує 

сума значень слів-складників, слова легко можна замінити чи переставити, у 

склад словосполучення чи речення можна додати інші лексеми або 

змінювати наявні. Фразеологічна одиниця може входити у структуру речення 

і, на відміну від вільного словосполучення, завжди виступає одним членом. 

Для фразеологізмів характерні цілісність, метафоричність чи метонімічність, 

емотивність, образність, вмотивованість, дериваційність значення, 

нарізнооформленість, стійкість, ідіоматичність. Незважаючи на багато 

спільних рис із словом, словосполученням та реченням, ФО є окремим 

мовним феноменом, якому притаманні емоційно-експресивна забарвленість, 

оцінка та стилістично-функціональний аспект. 

 

1.2. Гендерні дослідження в лінгвістиці 

 

У сучасній лінгвістиці спостерігаємо стрімкий розвиток нових напрямів, 

що можна пояснити зміною наукової парадигми та переходом від 

структуралістичних до антропоцентричних принципів наукового пізнання. В 

останні десятиліття гендерний аспект набуває все більшої значущості в 

оцінці процесів суспільного функціонування та розвитку. Під впливом і 

тиском вчених-феміністів питання диференціації мови за статтю набуває так 

званої «емпіричної прогалини, яка виникає внаслідок ігнорування та 



42 

 

стирання значущості жіночого досвіду та формування гендеру (англ. 

«organization of gender»)» [277, с. 21].  

Зі зміною наукової парадигми акцент досліджень змістився до 

суб’єктивного, індивідуального, людиноцентричного. З’явившись у 70-ті рр. 

ХХ ст. і розвиваючись у руслі нової (антропоцентричної) парадигми, 

гендерна лінгвістика перебуває в тісному зв’язку з іншими науками та має 

міждисциплінарний характер (що, власне, і передбачає наявна наукова 

парадигма людиноцентризму, перехід до якої, власне, і сприяв виокремленню 

феміністської лінгвістики). Власне, гендерна лінгвістика існує у ракурсі 

взаємодії з психологією, теорією комунікації, етнологією, культурологією, 

соціологією, когнітологією, семіотикою та ін. [124, с. 21]. Співвідношення 

біологічної статі та її соціокультурного конструкту – гендеру – це питання, 

яке продовжує привертати увагу дедалі ширшого кола науковців. З погляду 

філософії протиріччя між представниками різної статі почасти полягають в 

тому, що, з одного боку, розбіжності між ними (з огляду на анатомічні 

характеристики людського організму) є універсальними та біологічно 

зумовленими і тому являють собою певну даність, що знайшла своє 

відображення в чисельних теоріях біодетермінізму та есенціалізму. З іншого 

боку, маскулінність та фемінність, як психологічні характеристики 

особистості, зумовлені здебільшого соціально-культурними чинниками, а 

значить  можуть бути змінені. Отже, складність і дискусійність цього 

питання полягає насамперед у тому, що його проблематика постійно звертає 

пошукача до питання міри співвідношення біологічного та соціального в 

індивіді, протиставлення природи та культури, визначення сфери та 

масштабів впливу стихійного і суспільного на формування жіночої та 

чоловічої особистості. Полеміка посилюється і тим, що психологи, соціологи, 

філософи, біологи, генетики приходять до парадоксально різних висновків у 

цьому питанні, ґрунтуючись і відштовхуючись від основних положень 

наукової галузі, яку вони представляють [253]. 
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Хоча проблема взаємозв’язку статі мовця бере початок ще з античної 

традиції, але особливого значення вона набуває в сучасному суспільстві, де 

стереотипні ролі жінки та чоловіка в соціумі зазнали значних змін та 

перевтілень. У цей час акцент досліджень змістився з проблеми метафізики 

статей на проблему нерівного становища жінок та чоловіків [244]. Розвиток 

суспільства невід’ємно пов’язаний із появою визначених моделей поведінки 

та пов’язаних із ними стереотипів, які відповідають світобаченню того чи 

того суспільства. В період кожної культурної епохи формувалось відповідне 

світобачення, яке продукувало та утверджувало гендерні уявлення та 

стереотипи, оперуючи фемінними та маскулінними характеристиками 

особистості. Так, антична доба сформувала патріархальне світобачення, яке 

залишається актуальним і сьогодні. Однак зміни в суспільному ладі та 

тенденції до демократичних суспільних відносин вносять свої корективи в 

такий тип уявлень про гендерні ролі та, власне, дають поштовх дедалі 

активнішим дослідженням у галузі гендерології, які і допомагають соціуму 

долати певні гендерні умовності та стереотипи, які побутують у свідомості 

суспільства вже протягом багатьох століть.  

Отже, у руслі сучасної наукової парадигми, у центрі якої знаходиться 

людина з її емоціями, почуттями, інтенціями, світоглядними орієнтирами, 

соціальними та моральними цінностями; людина не лише як біологічний, а й 

у контексті лінгвістичної гендерології насамперед як соціальний та 

культурний суб’єкт; у її взаємозв’язку з іншими соціальними та культурними 

суб’єктами; у її залежності від суспільного ладу; людина, яка, беручи 

комунікативну участь у різноманітних типах дискурсу, конструює власний 

гендер (англ. «doing gender»), гендерна лінгвістика потрапляє в пряму 

залежність від інших наук, які об’єктом свого дослідження «визначають» 

людину. Відомий вислів З. Фрейда «Анатомія – це доля» на сучасному етапі 

розвитку суспільства можна піддати сумніву, з погляду гендеру зокрема, 

адже сьогодні людина не стільки живе та діє з вродженими типом мислення, 

моделлю поведінки і т. д., скільки конструює власну індивідуальність та 
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гендерну ідентичність протягом життєдіяльності (англ. «constructing gender 

identity») [277, с. 21–22] і процес цього конструювання неухильно пов’язаний 

із низкою психологічних, соціальних, релігійних, моральних, культурних та 

духовних чинників. 

Появі досліджень гендерного фактору в мові «сприяли» декілька 

причин. По-перше, категорія гендеру співвідноситься не лише з 

мовознавством, а й з низкою людинознавчих наук, серед яких чільне місце 

займає і філософія. Філософський та мовний виміри гендеру нерозривно 

пов’язані, адже індивід маніфестується через мову. Проблема взаємозв’язку 

статі мовця з мовою та мовленням бере початок ще з античної традиції і 

відтак античність стала важливим етапом у формуванні гендерних уявлень та 

стереотипів загалом [84, с. 105].  

О. Ф. Лосєв, виокремлюючи два періоди розвитку грецької міфології: 

дофесалійський (доолімпійський) та фесалійський (олімпійський), вважає, що 

перший, породжений періодом матріархату, є основою античної міфології, у 

його світобаченні першість належить фемінному, яке асоціюється з 

природою – ця асоціація утверджується протягом усієї епохи античності 

(наприклад, Платон погоджується з тим, що першоосновою всього сущого 

була певна породжуюча сила, по суті «жіноче» [191, с. 724]); у цей період 

світобачення у світогляді «жіноче» і «чоловіче» асоціюється з конкретними 

характеристиками особистості, які збереглися й до сьогодні («фемінне» – 

ніжні, віддані почуття до власних дітей, «маскулінне» – принциповість, 

раціональний розрахунок). Другий етап базується на принципах 

патріархального світогляду, централізації навколо Олімпу та переході до 

героїзму. 

Розум, людський інтелект протиставлений природі, як чоловіче начало 

протиставлене жіночому. Це спричинило перерозподіл гендерних ролей та 

переосмислення понять «чоловіче» / «жіноче». «Жіноче» підкоряється 

«чоловічому», що підтверджує його першість, силу і справедливість. Уже в 

цей період закладаються, а надалі й розвиваються в стереотипні уявлення 
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розуміння «жіночого» як вторинного, похідного від первинного 

(«чоловічого»). 

На наступному етапі розвитку античної культури (у часи гомерівського 

епосу) розглядалися так звані «базові» світоглядні гендерні характеристики: 

владу трактували як прерогативу чоловічого, образ жінки-матері, берегині 

домашнього вогнища – як характеристику жіночого. У взаєминах Гери і 

Зевса Гомер підкреслює гендерну дихотомію (термін, що його 

використовують у сучасних гендерних дослідженнях, зокрема  і 

лінгвістичних): «жіноче» – буря емоцій, яка завершується покірністю слову 

чоловіка, і «чоловіче» – раціональність, безкомпромісність прийняття 

рішень. Варто зазначити, що дихотомія раціональність / чуттєвість – чоловіче 

/ жіноче залишається актуальною у гендерних дослідженнях і сьогодні.  

У добу античності, як стверджує Платон, суспільство диктує правила 

поведінки як жінкам, так і чоловікам, причому останні «грають першу 

скрипку» у давньогрецькому суспільстві [191, с. 86], з чим і пов’язане 

формування стереотипів патріархального світогляду. Такі поняття, як 

«влада», «сильніший»  у працях філософа корелюють з маскулінним, а сам 

автор пропонує гендерний розподіл ролей у своєму ідеальному суспільстві. 

Платон вважає особистість єдністю чоловічих і жіночих гендерів. 

Залежно від пріоритетів визначено характер людини [191, с. 740]. В 

античності не говорили, що хлопчик народжується майбутнім чоловіком, а 

дівчинка – жінкою. Стать створюється суспільством штучно в залежності від 

його світогляду, а наповнення гендерів змінюється відповідно до змін у 

світоглядах (твердження, яке стало базовим для дефініції поняття «гендер»). 

Щоправда, філософ показує пріоритет чоловічої статі над жіночою, 

незважаючи на те, що вони нібито походять від одного цілого [191, с. 738–

739]. 

Ще один класик античної філософії Аристотель був прихильником 

патріархального світогляду, асоціюючи авторитет влади, раціональне з 

«чоловічим», а підсвідоме, природне – з «жіночим». Як і Платон, доказ 
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вторинності «жіночого» у стосунку до «чоловічого» («первинного») 

Аристотель пояснює природою: все, що пов’язане з природою, має 

безпосереднє відношення до жінки [9, с. 29]. Цікавим є той факт, що жінку 

Аристотель зображував зовсім не слабкою особистістю. У розумінні 

філософа має місце думка про існування характеристик особистості, 

сформованих суспільством (гендерів), якими може володіти людина 

незалежно від біологічної статі. З одного боку, Аристотель висловлюється в 

контексті суспільних відносин, що природа не створює ні раба, ні господаря, 

по природі немає розбіжностей [9, с. 2627], з іншого, виходячи з того, що 

практично вся людська діяльність базується на владних, субординаційних 

стосунках та в контексті розподілу гендерних ролей, стверджує, що природа 

створює істот, які зосереджують владу у своїх руках (тобто чоловіків) і тих, 

які підкоряються цій владі (жінок) [9, с. 23]. На думку Аристотеля, жінці 

відведена в суспільстві гендерна роль – «недіяння» [9, с. 46].  

Середньовічна філософія (яку ще називають християнською) зберегла 

традицію поділу форми і матерії, душі і тіла, раціональності та емоційності, а 

також «маскулінного» і «фемінного». «Чоловіче» асоціюється зі свідомим, 

раціональним, божественним; «жіноче» та сама жінка – з образом брудного 

тілесного світу.  

Варто згадати і про дискусії на Македонському Соборі (585 р.), на 

якому більшістю лише в один голос було отримано позитивну відповідь на 

питання про те, чи можна вважати жінку людиною. Сама лише концепція 

створення жінки з ребра чоловіка увиразнювала той факт, що жінка не була 

рівною чоловіку і займала підлегле становище. 

Фома Аквінський пішов дещо іншим шляхом, теоретично схиляючись 

певною мірою до рівності між чоловіком і жінкою. Він зазначав, що якби 

Бог хотів зробити жінку вищою від чоловіка, Він створив би її з його голови, 

а якби вирішив зробити її нижчою, то створив би її з ніг; Бог створив жінку з 

середини тіла чоловіка, щоб вказати на їхню рівність [139, с. 115].  
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Образ жінки в Середньовіччі представляв собою монстра, що був 

зітканий з негідних бажань та потворних рис характеру. Діяльність жінки 

була досить обмеженою, її становище визначалося як «підлеглої», а 

суспільна активність жінки обмежувалась владою чоловіка [139].  

Лише в епоху Просвітництва жінки отримали надію на інтеграцію в 

суспільство. У XVIII ст. загострилась дискусія про суспільне становище 

представниць жіночої статі. З’явилися твори, що спростовують традиційні 

погляди на жінку і відстоюють її право вважатися повноцінною людиною, як 

і чоловік. Почали з’являтися і утверджуватися погляди про те, що жінка 

народжується такою ж вільною істотою, як і чоловік, що її природні задатки 

ніскільки не менші, ніж чоловічі, просто вони – інші.  

Французькі просвітителі теж декларували рівноправ’я статей: Вольтер 

викривав несправедливість жіночої долі; Дідро вважав, що принижене 

існування жінки  наслідок певних громадянських звичаїв і законів; 

Монтеск’є зазначав, що жінка може і повинна брати участь у суспільному 

житті; Гельвецій доводив, що громадянська неосвіченість жінки викликана 

недоліками її виховання, а то й відсутністю такого. Викривши абсурдність 

міфу про жінку як про істоту другого сорту, органічно нездатну бути рівною 

чоловікові, просвітителі утримались, однак, від визнання її громадянської 

спроможності – її здатності виступати в ролі суб’єкта історії [139, с. 115–

116].  

У період Просвітництва спостережено зміну концепту жінки, яка була 

частиною тієї загальної трансформації уявлень, що характеризували 

настання історично нового часу. Ця епоха увінчалася глибокою зміною 

уявлень, пов’язаних зі способом життя, роботою й ідентичністю чоловіків, 

поділом єдиної до того сфери життя на дві сфери: суспільну (публічну),  яка 

стає цариною чоловіків, та приватну (домашню), що перетворюється на 

царство жінок. Вже у цей час Гельвецій ідеєю про те, що обидві статі, мов 

дерева однієї породи, мають однакові розумові здібності і лише виховання є 
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джерелом відмінностей між ними, скеровує розуміння гендеру в 

соціокультурне річище [139, с. 116].  

Жан-Жак Руссо стверджував, що людська природа єдина і «в усьому, 

що не стосується статі, жінка рівна чоловікові; вона наділена тими самими 

органами. Тими самими потребами. Тими самими здібностями…» [208]. 

Далі просвітитель розвиває думку: «Одна (стать) повинна бути активна і 

сильна, а друга – пасивна і слабка» [208], тобто чітко представлено 

дихотомію статей. Руссо писав: «Ми народжуємося, так би мовити, двічі: 

раз – щоб існувати, інший – щоб жити, раз – як представник роду, інший – 

як представник статі» [208].  

Класик німецької філософії Іммануїл Кант (1724–1804) [116] вважав, 

що статеві особливості існують не лише на біологічному (анатомічному) 

рівні, а й на рівні психічної організації, чуттєвої, емоційної, естетичної тощо 

структури. Сфера чистого раціонального буття, на його думку, представлена 

лише чоловіками. Жінки загалом є говіркими, сварливими, ревнивими і 

мають нездоланну схильність панувати. Було б нерозсудливо і необережно 

дозволяти їм мати якусь владу чи авторитет у політичних справах, оскільки 

вони не раціональні в строгому сенсі цього слова [139, с. 119–120].  

Про дихотомію чоловічого / жіночого писав і німецький філософ 

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1778–1831) [56], подаючи жінок як 

представниць природи, а чоловіків як представників розуму. Для Гегеля 

життя чоловіка пов’язане з державою, наукою та роботою в зовнішньому 

світі. Жіноча «субстанційна детермінація», навпаки, полягає в сім’ї, єдності 

та належності до приватної сфери. Гегель зазначав, що жінки не є 

індивідами, принаймні не тією мірою, що чоловіки.  Філософ звертав увагу 

на те, що гендерні відмінності  результат природних дарувань та керувався 

тим, що природні, біологічні відмінності обов’язково породжують ще й 

соціальні [139, с. 121–122].  

Жінконенависницька лінія філософії статі знайшла відображення у 

працях німецького філософа Артура Шопенгауера (1788–1860) [139], який 
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стверджував, що жінка не здатна засвоїти абстрактну ідею (наприклад, ідею 

справедливості) без урахування конкретних обставин, тому жінки нездатні 

до безпристрасних та беземоційних суджень і не можуть, наприклад, бути 

суддями, а зростання впливу жінок у суспільстві трактував як вкрай 

небезпечне явище [139, с. 122].  

Психоаналіз (фрейдизм) причину відмінностей між чоловіком і жінкою 

пояснює ключовим поняття – їхнім досвідом, який є різним і формується в 

ранньому віці, що заперечили представники теорії «нової психології статі» 

(Е. Маккобі, С. Джаклін, К. Гілліган). На їхню думку, засвоєння для статі рис 

особистості та інтересів залежить не від уроджених інстинктів і 

психологічних потреб індивідів бути збереженими у своїй статевій 

ідентифікації, а від засвоєння дитиною в ранньому віці своєї статевої 

належності й від соціальних очікувань суспільства та найближчого оточення, 

унаслідок чого психологічні відмінності між представниками різних статей 

не такі вже й великі [97, с. 118].  

Вихід на новий теоретичний рівень інтерпретації проблеми було 

здійснено в ракурсі диференціації категорій статі й гендеру, на відмінність 

яких уперше вказав психолог Р. Столлер у 1968 році. «Як зазначає А. Оаклев 

(А. Oaklev), західне суспільство організоване навколо уявлення, що 

відмінності між статями більш значущі, ніж те, що в них є спільного. Коли 

з’являються намагання визначити таку різницю в термінах «природних» 

відмінностей, то зміщуються два процеси: тенденція розрізняти стать і спосіб 

існування статі. Тому необхідно вести мову про стать і гендер; якщо статеві 

відмінності мають природне походження, то гендер має своє джерело в 

культурі, а не в природі [97, с. 119]. Диференціація понять «стать» і «гендер» 

означала вихід на новий теоретичний рівень і дала величезний поштовх 

розвитку гендерних наукових пошуків. Великої популярності в рамках такої 

моделі набули антропологічні дослідження, основна увага в яких 

приділяється вивченню різноманітних способів конструювання гендера. 

Проте всі тогочасні дослідження не виходили за межі біодетермінізму.  
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На початку ХХ ст., коли уявлення про гендер як соціокультурний 

конструкт набуло широкого поширення, доцільно вважати, що дві статі – це 

природний базис для двох основних гендерних категорій. Варто зазначити, 

що вагомий внесок у розвиток феміністської філософської думки цього 

періоду зробила С. де Бовуар, написавши працю «Друга стать» (1949 р.). 

Відомий французький філософ С. де Бовуар увійшла в історію філософії та 

гендерології, заявивши про те, що жінкою не народжуються, нею стають; 

вона значним чином вплинула на боротьбу жінок за свої права, доказуючи, 

що фемінність і чинники, пов’язані з нею, не є перешкодами чи перепонами 

на шляху жінок до свободи. Філософ стверджувала, що бути «справжньою 

жінкою» означає бути Іншим, і цей статус Іншого нав’язаний жінкам [34, 

c. 111].  

Саме С. де Бовуар показала у «Другій статі», що чоловік і все чоловіче 

розуміють як норму, як щось нейтральне та універсальне. Гендерна 

асиметрія, поставивши чоловіка в центр, у положення абсолюту, вивела 

жінку на маргінес. Заслуга С. де Бовуар полягає в тому, що вона розробила 

феміністську філософію, засновану на етиці екзистенціалізму [там само].  

С. де Бовуар стверджує, що існують розбіжності між біологічними 

характеристиками жіночої статі й соціальним положенням жінок. Жінки 

могли б чинити опір чоловічому верховенству, але вони вибирають менш 

тернистий шлях: «Напевно, зручніше зносити рабство, ніж трудитися над 

звільненням від нього, … відмовитися бути іншим, відмовитися бути 

підвладною чоловіку означало б для них відмовитися від всіх переваг, які 

може надати союз з вищою кастою» [34, с. 302–303]. С. де Бовуар зазначає, 

що головною перепоною для спільних дій всіх жінок є небажання 

відмовитися від своїх расових або класових привілеїв.  

Як бачимо, С. де Бовуар у своїх екзистенційних поглядах на гендер 

доводить, що жінки «вільні і рівні трансцендентні екзистенти», і в той же час 

переконана, що жінки утиснені у своїх правах, оскільки були змушені 

прийняти статус «Іншого».  
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У добу постмодернізму, незважаючи на існування філософських теорій 

про нероздільність понять «жінка» і «хаос», все-таки відбувається 

утвердження жінок, тенденції та акценти зміщуються на так зване «гендерне 

партнерство» (гендерну рівність (егалітарність)). 

Отже, очевидним є факт твердого філософського та світоглядного 

підґрунтя (від античності до сучасності) для виникнення гендерних 

досліджень у різних сферах людського існування і мови зокрема.  

Ще однією причиною виникнення гендерної лінгвістики (або 

лінгвістичної гендерології сприяла зміна наукової парадигми (перехід від 

структуралістичних до антропоцентричних принципів наукового пізнання), 

що змістило акцент досліджень до суб’єктивного, індивідуального, 

людиноцентричного, «поставивши» людину в центр досліджень, зумовило 

розгляд лінгвістичних явищ під кутом тісної взаємодії мови з мисленням, 

свідомістю, пізнанням, культурою, світоглядом, а також категоріями 

етнічності, віку та статі зокрема [164].  

У складному сплетінні культурних, психологічних і соціальних 

настанов виявляється міждисциплінарний характер гендерних досліджень, 

які зароджуються спершу в західноєвропейських країнах та США. Розвиток 

гендерних студій умовно поділяють на три етапи: початкова стадія (70-ті рр. 

ХХ ст.) – усвідомлення, що соціальне знання, яке раніше вважалося 

«повним» і «універсальним» для всіх без різниці статей, таким не є), друга 

стадія (80-ті рр. ХХ ст.) –  визнання «жіночих досліджень», виникнення 

«чоловічих» (андрології), з’явилася тенденція іменувати всі дослідження, що 

стосуються питань статі, гендерними) та третя стадія (кін. 80-их – кін. 90-

их рр. ХХ ст.) – поширення гендерних досліджень. 

На сучасному етапі категорію гендеру в мові активно досліджують як 

зарубіжні, так і вітчизняні лінгвісти. Такі дослідження актуалізовані в різних 

мовах (англійській, німецькій, французькій, російській, українській, 

сербській та ін.), різних лінгвістичних напрямах (дискурс-аналізі, 
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критичному дискурс-аналізі, психолінгвістиці та ін.) та на різних мовних 

рівнях (фонетичному, лексичному, синтаксичному та ін.). 

Книга феміністки Р. Лакофф «Мова та місце жінки» стала поштовхом 

для розвитку гендерних досліджень у західній лінгвістиці. У ній на базі 

германських мов у 60-70х роках ХХ століття було виконано перші системні 

наукові студії про особливості чоловічого і жіночого мовлення [277]. 

Гендер розглядають як один з параметрів, за допомогою якого в 

спілкуванні конструюється соціальна ідентичність мовця. Як правило, він  

взаємодіє з іншими параметрами – статусом, віком, соціальною групою і т. п. 

У науці поки що не склалося єдиної концепції дослідження гендеру в 

комунікації. Однією з найбільш відомих робіт у цій сфері 

стала праця Д. Таннен «Ти мене просто не розумієш. Жінки і чоловіки в 

діалозі», де автор аналізує комунікативні невдачі у спілкуванні осіб різної 

статі і пояснює їх різними вимогами, що висуваються суспільством до 

чоловіків і жінок, а також специфікою соціалізації в дитячому та 

підлітковому віці, коли спілкування відбувається переважно в одностатевих 

групах [289]. Під впливом цих чинників у чоловіків і жінок виробляються 

різні мотиви поведінки, різні стратегії і тактики спілкування. Від 

жінок суспільство очікує неконфліктності, поступливості, емоційності. Ці 

відмінності ведуть, згідно з концепцією Д. Таннен, до відмінностей в цілях 

спілкування і в інтерпретації висловлювань. Одні й ті самі висловлювання 

можуть інтерпретуватися з позиції статусу або з позиції підтримки, 

взаємозв’язку, солідарності й допомоги. Промовляючи одні й ті ж фрази, 

чоловіки і жінки можуть керуватися різними мотивами і по-різному 

інтерпретувати слова співрозмовника. Наприклад, надання допомоги можна 

витлумачити як прояв солідарності та зміцнення взаємозв’язку. Д. Таннен 

говорить про гендерлект  – соціально та культурно зумовлені особливості 

спілкування чоловіків і жінок.  

Великий інтерес викликають дослідження гендеру в професійній 

комунікації. Так, у результаті тривалої роботи німецьких лінгвістів із 
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дослідження гендерної специфіки професійного спілкування встановлено, що 

чоловіки і жінки виявляють тенденції до різних стилів ведення полеміки. 

Чоловіки рідше погоджуються з критикою, частіше вдаються до іронії, 

посилання на авторитет, використовують менше мовних засобів, що 

виражають невпевненість, і в результаті справляють враження більш 

компетентних і впевнених у собі і своїй правоті фахівців, тобто успішніше 

домагаються так званого «статусу експерта».  

Тема мови і статі в зарубіжному мовознавстві привернула увагу і 

Ф. Маутнера та О. Єсперсена. Ф. Маутнер обґрунтовує гендерні відмінності в 

мові соціальними та історичними причинами. За Ф. Маунтнером, жінки менш 

освічені і тому прагнуть без потреби використовувати іноземні слова, тоді як 

освічені чоловіки їх не вживають, будучи в змозі знайти еквівалент у рідній 

мові. Ф. Маунтнер вважає, що творче використання мови – прерогатива 

чоловіків, а жінки лише здатні засвоїти створювану чоловіками мову [277].  

У 1922 р. О. Єсперсен присвятив окремий розділ фундаментальної 

праці «Language: Its Nature, Origin and Development» особливостям жіночої 

мовної компетенції. Автор зауважує, що жінки консервативні у вживанні 

мови. При цьому жінки частіше залишаються монолінгвальними, а чоловіки 

швидше засвоюють нову мову [277]. 

Більш інтенсивні та систематичні гендерні дослідження почалися в 60-

их роках ХХ століття. Стимулом для них став розвиток соціолінгвістики, що 

надала в розпорядження учених великий статистичний матеріал про 

функціонування мови в групах людей, об’єднаних за ознакою професії, статі, 

віку, міського чи сільського способу життя і т. д. Так, квантитативні 

дослідження показали, що стать носіїв мови певним чином впливає на мовну 

компетенцію [277].  

У кінці 60-х – початку 70-х років гендерні дослідження в мові отримали 

потужний імпульс завдяки так званому Новому жіночому руху в США та 

Німеччині, у результаті чого в мовознавстві виник своєрідний напрям, 

названий феміністською лінгвістикою (ФЛ), або феміністською критикою 
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мови. Основоположною стала робота Р. Лакофф, яка обґрунтувала 

андроцентрічність мови (поряд із поняттям «антропоцентризму» виникло й 

поняття «андроцентризм» – визнання ключової ролі чоловіка в суспільстві та 

мові зокрема) та ущербність образу жінки в картині світу, що відтворюється 

в мові. Класичними в галузі гендерної лінгвістки стали праці С. Тремель-

Плетц і Л. Пуш, Р. Лакофф (R. Lakoff), Д. Спендер (D. Spender), 

С. МкКоннелл-Джінет (S. McConnell-Ginet), С. Ромейн (S. Romaine), 

Д. Таннен (D. Tannen), Д. Камерон (D. Cameron), Дж. Котс (J. Coates), 

Дж. Чешір (J. Cheshire). З’являються доробки в межах дискурс-аналізу або 

критичного дискурс-аналізу (Р. Уодак (R. Wodak), С. Міллс (S. Mills), 

Дж. Сандерленд (J. Sunderland)), міжкультурної комунікації (С. Третчтер 

(S. Tretchter), Н. Бесніер (N. Besnier), Дж. Сіднелл (J. Sidnell)), гендерного 

аналізу ідеології та стереотипізації (М. Талбот (M. Talbot), С. Ф. Кіслінг 

(S. F. Kiesling)), академічного дискурсу (Е. Морріс (E. Morris), Дж. Свон 

(J. Swan)), медійного та політичного дискурсу (Р. Лакофф (R. Lakoff), 

Р. Уодак (R. Wodak), Л. Літосселітті (L. Litosselitti)), сімейного дискурсу 

(Д. Таннен (D. Tannen), П. Екерт (P. Eckert)) тощо. Виникають і роботи в 

напрямі дослідження чоловічого мовлення, яке ще не достатньо вивчене 

(Дж. Сіднелл (J. Sidnell), Б. Бенвелл (B. Benwell)) [277]. Сучасні закордонні 

гендерні дослідження продовжують активно розвиватися і базуються як на 

конкретних темах гендерних взаємозв’язків: влади (К. Холл (K. Hall), 

М. Баколц (M. Bucholtz), Б. Мунвомон (B. Moonwomon)), гендерної 

ідентичності (М. Баколц (M. Bucholtz), А. Лян (A. Liang), Л. Саттон 

(L. Sutton)), маскулінності (С. Джонсон (S. Johnson)), особливостях 

комунікації (А. Бейлі (A. Bailey), М. Корстон-Олівер (M. Corston-Oliver)), 

системи переконань (Н. Уорнен (N. Warner та ін.)), сексистської мови 

(М. Хеллінгер (M. Hellinger), Г. Буссманн (H. Bussmann)), так і на конкретних 

теоретичних підходах, таких як соціальний конструктивізм (напр., 

В. Бергволл (V. Bergvall), Дж. Бінг (J. Bing), А. Фрід (A. Freed); М. Баколц 

(M. Bucholtz), А. Лян (A. Liang), Л. Саттон (L. Sutton), К. Хайнс (C. Hines)), 
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на соціолінгвістичних аспектах (Д. Таннен (D. Tannen)) чи на описовому 

(дескриптивному) підході (англ. «descriptive approach»), розкриваючи 

широкий спектр різних мов та культур (напр., Х. Коттхофф (H. Kotthoff), 

Р. Уодак (R. Wodak), М. Хеллінгер (M. Hellinger), Г. Буссманн (H. Bussmann)) 

[277, с. 2]. 

Вітчизняні та російські гендерні дослідження з’явилися дещо пізніше 

(лише наприкінці 80-х років ХХ століття), але вже з середини 90-х років 

почали стрімко розвиватися, тому зараз можна сміливо говорити про 

гендерну лінгвістику як нову галузь у пострадянському мовознавстві.  

Важливий внесок у російські гендерні лінгвістичні дослідження 

зробила Московська гендерологічна школа [120; 121; 244]. Специфічною 

рисою російських досліджень є те, що фокус досліджень у них явно 

зміщений до квантитативної соціо- та психолінгвістики.  

Переважна більшість робіт у російській лінгвістичній гендерології 

спрямована на виявлення особливостей комунікативної поведінки чоловіків і 

жінок. У поле зору дослідників потрапляє особистість оратора і його мовна 

поведінка.  

У працях М. Д. Городникової розглянуто лінгвістичний аспект гендеру 

на матеріалі звернень. Автор приходить до висновку про те, що у зверненнях 

гендерний фактор часто елімінується, порушується співвідношення 

граматичного роду та природної статі [64]. 

Є. С. Гриценко звертається до аналізу гендерних аспектів 

передвиборчого дискурсу (на матеріалі друкованих видань передвиборного 

періоду) і з’ясовує, як конструюються «чоловічий» і «жіночий» голос у 

передвиборному дискурсі, яким чином враховано гендерний фактор при 

позиціонуванні читача в передвиборних друкованих матеріалах. Аналіз 

листів виборців показав, що жінки в листах, як правило, дякують, 

скаржаться, шкодують, співчувають, частіше і легше визнають свою 

розумовну неспроможність і нездатність розібратися в перипетіях 

передвиборної агітації, отже, частіше конструюються як об’єкти (або жертви) 
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зовнішніх дій чи рішень, як «слабка ланка», тоді як чоловіки зазвичай 

аналізують, звинувачують, радять, отже, представлені як суб’єкти, що 

приймають рішення або справляють вплив. Так, жінки надають перевагу 

формі зворотних дієслів у предикаті (напр., «ніяк не заспокоюся», «хочу 

розібратися»), ментальним дієсловам, спрямованим всередину себе (напр., 

«вражена», «не вірю») [71]. 

У процесі розробки знаходиться невербальний аспект гендерної 

комунікативної поведінки (КП). Висувається гіпотеза, суть якої полягає в 

тому, що, описуючи КП, варто говорити не про статеві або гендерні 

невербальні відмінності, а про два стилі комунікативної поведінки, чоловічу 

(маскулінну) та жіночу (фемінінну) і співвідносити стереотипи не з статями, 

а зі стилями поведінки. 

Предметом дослідження Є. А. Картушиної [118] стали сполучення слів 

різного ступеня стійкості і фразеологізації англійської та російської мов, які 

конструюють у масовій комунікації гендерні образи, норми й уявлення про 

гендерну поведінку, її характеристики та оцінки. Автор відзначає 

домінування негативної конотації та імплікації підпорядкованого становища 

в презентації жіночого образу («чоловікова дружина», «трофейна 

річ», «іграшка в руках», «пташка в клітці», «аграрно-сировинний придаток», 

«престижне доповнення») і переважання позитивної оцінки з відтінком 

іронії – у представленні чоловічого образу («батько рідний», «лицар без 

страху і докору», «справжній чоловік»). 

Важливими для розвитку лінгвістичної гендерології є ті праці вчених, 

що мають на меті розкрити психологічний механізм утворення гендерних 

стереотипів мовної свідомості. Дослідники виявляють низку специфічних 

властивостей когнітивних гендерних метафор «мужності» і «жіночності»: 

можливість їхнього використання в застосуванні до об’єктів різної статі. 

Автори вказують на наявність специфічних рис гендерного стереотипу 

національної мовної свідомості: «Гендерні стереотипи виявляють як 

стабільність, так і певну мінливість, що в різних мовах можуть не 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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збігатися». Мужність і жіночність, вважає А. В. Кириліна [120], – історично 

мінливі концепти. Як матеріал, що відображає гендерні стереотипи, автор 

використовує продукцію ЗМІ, пареміологію (дані черпає з порівняльного 

аналізу російської та німецької пареміології). У результаті пареміологічного 

аналізу А. В. Кириліної описані концепти «чоловік», «жінка», «мужність», 

«жіночність», «чоловік», «дружина», «батьківство», «материнство». У 

результаті діахронічного аналізу ЗМІ була підтверджена гіпотеза про те, що 

серед екстралінгвістичних чинників, що впливають на функціонування 

гендерних стереотипів у масовій комунікації, істотно впливає соціальне 

замовлення. Треба зазначити, що праці А. В. Кириліної є базовими в 

дослідженні російської гендерної лінгвістики.   

Узагальнюючи результати роботи в напрямі гендерної лінгвістики, 

російські науковці загалом дотримуються думки, що факт андроцентричності 

мови існує та є, очевидно, універсальним, проте ступінь такої 

андроцентричності може бути різним у різних мовах, що може залежати від 

специфіки концептуалізації понять та особливостей самої мови [121]. 

Що стосується українських досліджень у галузі гендерної лінгвістики, 

то важливо зазначити, що сучасні українські мовознавці працюють в одному 

напрямку з російськими та західними вченими. На сучасному етапі розвитку 

лінгвістичних досліджень в Україні гендер «пронизує» практично всі сфери 

людинознавчих дисциплін. Вітчизняні дослідники охоплюють низку мов у 

вивченні цього аспекту: англійську, німецьку, українську, французьку, 

іспанську, сербську, таджицьку та багато інших. Українська гендерологія 

репрезентована дослідженнями на різних мовних рівнях: лексичному 

(О. Л. Бєссонова, Г. І. Емірсуінова), фразеологічному (С. О. Швачко) та у 

різних напрямках: психолінгвістики (О. М. Холод), соціолінгвістики 

(О. В. Теслер, О. Д. Петренко, М. П. Дожук), дискурсивних досліджень 

мовленнєвої поведінки статей (О. М. Галапчук, А.  А. Семенюк, К. В. 

Цимбал), польових розвідок (А. П. Мартинюк, О. В. Піщікова, 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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А. І. Дородних), аналізу гендерного аспекту художнього дискурсу 

(Н. Д. Борисенко, І. В. Кузнєцова) [222, с. 220]. 

Кілька десятків років тому в Україні про існування такої галузі 

соціального знання, як гендерні дослідження, знали лише одиниці – ті 

соціологи, гуманітарії, які вивчали західну наукову літературу. Як 

стверджують дослідники, сучасна гендерна лінгвістика, на жаль, не 

спирається повною мірою на праці українських мовознавців, які стояли біля 

витоків власне української гендерної лінгвістики. У контексті сказаного 

варто згадати генія української нації, вченого-енциклопедиста І. Франка, 

який залишив у спадщину окремі лінгвофілософські роздуми щодо проблем 

гендерної лінгвістики, вже тоді розмірковуючи про поняття «гендер», 

«гендерні стереотипи», «гендерні ролі», «гендерні норми», хоч самі терміни 

ще не використовували. Класик відчував відмінності між мовленням жінки та 

чоловіка (жіноче й чоловіче письмо), що виявляється зокрема у процесі 

аналізу художнього мовлення та коментуванні паремій [137]. 

Після деякої паузи естафета І. Я. Франка була підхоплена в 40-50 рр. 

ХХ ст. видатним українським мовознавцем, представником Харківської 

лінгвістичної школи Л. А. Булаховським, який, частково вивчивши та 

перейнявши досвід представників давньої класичної філології, а також 

сучасної йому радянської й зарубіжної науки про мову, розглянув деякі 

положення гендерної лінгвістики, тим самим проаналізувавши її 

проблематику з урахуванням мовної діахронії й синхронії. Вчений 

зауважував, що мовлення жінок і чоловіків треба розглядати як види 

соціолекту, який виявляється не лише в літературному мовленні, але 

насамперед і в регіональних діалектах [137]. 

Напрацювання Л. А. Булаховського щодо розвитку гендерної 

лінгвістики продовжив його учень, представник українського і зарубіжного 

мовознавства, який у воєнний час емігрував за кордон, – Ю. В. Шевельов 

(Ю. Шерех). Ю. Шевельов підтримав думку дослідників, які вважали, що 

мовлення жінок є консервативнішим, ніж мовлення чоловіків, та виокремив 
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ще одну гендерну ознаку жіночого мовлення – воно менше піддається 

асиміляції. Автор зауважує, що мовлення жінок має вирішальний вплив на 

формування й розвиток дитячого мовлення та припускає, що жіночий 

лексикон містить слова, які насамперед пов’язані з домашнім господарством 

та іними видами жіночої діяльності. Одна з головних заслуг Ю. Шевельова 

полягає в тому, що він поклав початок розгляду гендерно протилежних 

мовних картин світу, зокрема й фразеологічних, а також порівняльного 

дослідження вияву категорії гендеру в слов’янських мовах.  

В останню чверть ХХ й особливо на початку ХХІ ст. гендерні розвідки 

в Україні значно активізувалися. Гендерний аспект у лінгвістиці стає 

предметом наукових досліджень вітчизняних мовознавців – україністів, 

українських русистів, славістів, германістів, романістів та ін. Це насамперед 

докторські дисертації, монографії, розвідки малих наукових жанрів таких 

дослідників, як Л. О. Ставицька, О. О. Тараненко, А. А. Загнітко, 

А. М. Нелюба, О. А. Стишов, Л. Ф. Компанцева, А. П. Мартинюк, 

І. Ю. Шкіцька та ін. Над проблемами лінгвогендерології працюють і такі 

молоді українські вчені, як Ю. В. Абрамова, М. Брус, О. В. Дудоладова, 

Н. Карпенко, О. Л. Козачишина та ін. Гендерні студії в Україні торкаються й 

літературознавчої парадигми знань (напр., монографія Ю. О. Гончара, що 

присвячена дослідженню мовлення Т. Шевченка щодо репрезентації 

концепту «жінка»). Крім того, проводяться дослідження в галузях 

лінгвокультурології, фольклористики й етнографії (О. Р. Кісь), мовної 

гендерної політики України (О. О. Тараненко, О. Ю. Пода), феміністського 

лексикону не лише в синхронії (О. А. Стишов, А. М. Нелюба), а й у діахронії 

(М. П. Брус, Л. Гуменецька) чи діахронно-синхронному порівняльному 

аспекті (О. О. Тараненко), вивчення словотворення гендерно маркованих 

лексичних одиниць (Г. М. Вокальчук, І. І. Ковалик). Увага вчених 

(А. П. Мартинюк, О. В. Дудоладова) фокусується на регулятивній функції 

гендерно маркованих одиниць не тільки української, а й англійської мов 

щодо граматичного, лексичного рівнів, а також фразеологічного проміжного 
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мовного рівня (І. Білоус) [137]. Висловлюється твердження, що 

фразеологізми англійської мови відбивають соціокультурні зміни в 

міжособистісних гендерних відносинах, простежується зміна гендерних 

ролей, що характерна не лише англомовній спільноті, а й сучасному 

суспільству загалом. Варто зазначити, що А. П. Мартинюк подає дефініцію 

гендеру як «соціокультурної категорії, що створюється / відтворюється в 

соціально-психологічному просторі дискурсу лінгвокультурної спільноти в 

процесі інституалізованої і ритуалізованої міжсуб’єктної мовленнєвої 

взаємодії, регульованої соціокультурними нормами, що відбивають 

аксіологічні орієнтири категоризації соціальної дійсності в концептуальній 

картині світу лінгвокультури» [157], яке вважаємо вичерпним і таким, що 

вповні характеризує категорію гендеру.   

Торкаючись теми гендерного аспекту у фразеології, треба наголосити, 

що остання відіграє ключову роль і є джерелом творення стереотипів у 

суспільстві. У фразеології, яка стала однією з найбагатших і 

найоригінальніших галузей мовотворчості народу, у якій виразно й повно 

виявляються народна мудрість і дотепність, специфіка народного мислення, 

народні погляди на світ, на людське буття у всіх його незліченних виявах, у 

якій слово живе своїм найповнокровнішим життям, набуває метафоричності, 

образності та художньо-естетичної вартісності і яка тісно пов’язана з 

процесами стереотипізації в суспільстві, також велика увага приділяється 

стосункам між представниками різних статей, розподілу між ними ролей 

тощо.  

Гендерний аспект у фразеології (а саме німецькій) став предметом і 

нашого наукового пошуку. Аналізуючи наукові дослідження у галузі 

гендерної фразеології німецької мови, варто зауважити, що найбільш 

досліджуваними є саме гендерномарковані фразеологічні одиниці, які 

відображають та описують уявлення народу про якості, моделі поведінки і 

т.п. різних гендерів [117; 152]. Гендерна маркованість ФО може 

реалізуватися як в плані вираження, так і в плані змісту.  
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М. П. Лозицька, наприклад, дотримуючись у своєму дослідженні думки 

про існування в лексико-семантичному полі гендерно маркованих ФО ядра та 

периферії, крізь призму яких імплікуються / експлікуються  семи 

маскулінності чи фемінінності, робить висновок, що ядром лексико-

семантичного поля гендерно маркованих фразеологічних одиниць є 

фразеологізми з чіткою гендерною семантикою: загальне значення «чоловік» 

або «жінка», вік, зовнішня або внутрішня характеристика представника 

певної статі, стани та дії, притаманні жінці або чоловікові тощо. До периферії 

поля належать фразеологізми, які характеризують переважно одну стать та 

містять у плані вираження компонент чоловік / жінка, або одну стать через 

номінацію професій, тварин; називають дію, більшою мірою притаманну 

одній із статей; однаковою мірою вказують на представників обох статей 

[152]. 

Дослідження гендерно маркованих ФО німецької мови презентують 

передусім вивчення специфіки гендерного аспекту в мові, демонструючи 

опис та пояснення того, як виявляються гендерні параметри в мовних 

маніфестаціях. Відсутність наукових праць, які б демонстрували особливості 

вживання фразеологічних одиниць представниками різної статі для 

конструювання їхнього гендеру, змусило нас глянути на гендерний аспект 

дещо з іншого боку та сконцентрувати увагу на аналізі специфіки 

фразеологічного чоловічого та жіночого мовлення та на тому, чи існує 

гендерно специфічний набір фразеологізмів у комунікації обох статей. 

 

1.3. Особливості мови чоловіків і жінок 

 

Безперечно, будь-яке суспільне явище знаходить своє відображення в 

мові. Говорячи про суперечливий характер соціокультурних досліджень 

категорії гендеру, який згодом перемістився і в мову, варто зауважити, що 

питання гендеру, які не остаточно розв’язані, у психології, соціології та 

інших науках, спроектувалися і на лінгвістику. Одне з таких ключових 
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понять є трактування самого терміна «гендер» та визначення його 

відмінностей від поняття «стать» (адже в англійській мові «гендер» і 

позначає категорію статі, а в німецькомовному обігу оперують поняттям 

«Geschlecht», спільним для позначення як біологічної, так і соціальної статі). 

Так, наприклад, у статті «Про вживання поняття гендер у російськомовному 

лінгвістичному описі» А. В. Кириліна розглядає поняття «гендер» і «стать» 

та репрезентує гендер як категорію, що «відображає одночасно процес й 

результат «вбудовування» індивіда в соціально і культурно зумовлену 

модель маскулінності та фемінності, що прийнята в певному суспільстві на 

певному історичному етапі» [120].  

Сучасні американські гендерологи звертаються до терміна 

«ідентичність» (який є особливо характерним для представників 

перформативного підходу (англ. «performative approach»)), під яким 

розуміють моделювання поведінки у відповідності / невідповідності з 

соціально зумовленим каноном для осіб різної статті. Деякі вчені, 

наголошуючи на певній «підступності» цього поняття, пропонують вживати 

його у множині (тільки тоді воно охоплюватиме усвідомлення людини 

одночасно в різноманітті соціальних груп). «Одна або більше ідентичностей 

може бути актуалізованою в різний відрізок часу; іноді вони можуть бути 

суперечливими, іноді взаємопов’язаними: різноманіття людських 

ідентичностей констатує багатство та неоднозначність усвідомлення 

власного «я» [221].  

Лінгвістичні дослідження накопичують емпіричні дані, що свідчать про 

відповідний вияв гендерної ідентичності в мові й мовленні і завдяки цьому 

стають каналом доступу до когнітивних структур свідомості. Поняття 

«гендерна ідентичність» ототожнюють з гіперконцептом, оскільки: 1) як будь-

який концепт, воно є ментальним утворенням, у якому сконцентровано знання 

про самість людини, її бачення себе з відправної точки біологічної статі та 

осмислення і сприйняття через призму власного досвіду, а також є 

2) культурно маркованим вербалізованим смислом, представленим у плані 
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вираження певним набором мовних реалізацій; 3) як гіперконцепт – 

відображає вищий ступінь абстракції та є одним із способів членування й 

категоризації світу; до складу гіперконцепту входять таксони нижчого рівня, 

структуруючи ієрархію абстракції [158]. 

Поняття «гендер» може бути визначене також через протиставлення 

двох теоретико-методологічних напрямів – есенціалістського («чоловіче» та 

«жіноче» як цілісні категорії, які складаються з взаємовиключних 

сукупностей якостей, що знаходяться в постійній опозиції, яку можна 

представити у вигляді дихотомії «плюс» і «мінус»: «чоловіче» – сила, 

«жіноче» – відсутність сили і т. п.) та анти-есенціалістського. 

У мовознавстві такий підхід представлений трьома теоріями: теорією 

дефіциту (англ. «deficit approach») (Р. Лакофф), теорією домінування 

(англ. «domination approach»), (Д. Зіммерман, К. Уест, П. Фішман, 

В. де Франциско, Д.  Спендер) та теорією розбіжностей (англ. «difference 

approach») (Д. Молц, Р. Боркер, Д. Таннен, Дж. Холмс) [277].  

Основною концепцією теорії дефіциту стало твердження, що жіноче 

мовлення пасивне, неефективне, безпомічне, що жінки відчувають «дефіцит» 

у певних засобах мовленнєвого вираження. Р. Лакофф визначила декілька 

особливих ознак жіночої мови, зокрема: деталізований опис кольорів та 

відтінків; афективні прикметники, для вираження емоційного ставлення, а не 

денотативної інформації; розділові питання, що імплікують невпевненість 

жінки для вираження власної думки; слова та вирази, які пом’якшують 

категоричність тверджень (англ. «hedges»); надто високий ступінь 

ввічливості та схильність до евфемізації тощо.  

Теорія гендерного домінування в комунікації представлена роботою 

Д. Спендер «Чоловік створив мову» («Man Made Language») (ця теорія тяжіє 

до андроцентризму), дослідженням асиметричних моделей переривання 

(Д. Зіммерман, К. Уест) й контролю над темою розмови (П. Фішман, 

В. де Франциско). Учені прийшли до висновку, що чоловіки переривають 

жінок частіше, ніж інших чоловіків, а жінки практично не переривають 
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співрозмовника-чоловіка; при цьому в бесідах з представниками однієї статі 

комуніканти переривають один одного приблизно однаковою мірою. Крім 

того, чоловіки менше, ніж жінки підтримують хід розмови за допомогою 

вербальних знаків уваги («невже», «що ти кажеш» тощо). Подальші 

дослідження В. де Франциско підтвердили висновок П. Фішман про те, що 

жінки частіше використовують словесні знаки для привертання уваги й 

вираження зацікавленості;  чоловіки ж не виражають такої «підтримки» в 

спілкуванні, що жінки сприймають як відсутність зацікавленості до теми 

розмови [277].  

П. Фішман характеризує описані вище риси мовленнєвої  поведінки як 

маркери впевненості та домінування. Крім того, вважає, що жінки 

стикаються зі значними труднощами в спілкуванні в змішаних групах, 

оскільки вищий статус чоловіка в суспільстві дає йому змогу не витрачати 

зусилля на підтримку розмови. Л. Сорокіна погоджується із зауваженням 

О. М. Галапчук, що в бесіді з людиною вищого соціального статусу (напр., 

керівником) чоловіки будуть використовувати жіночі ходи для підтримки 

розмови [221].  

Основна ідея роботи Д. Спендер полягає у викритті андроцентризму в 

мові, де чоловіки контролюють значення слів, через мову нав’язують бачення 

світу. Оскільки слова кодують чоловічий досвід, жінки змушені або 

користуватися чужими для них словами (англ. «alienation of women»), або 

відмовитись від мови взагалі (англ. «silencing of women»). В основі чоловічої 

влади в мові, згідно з Д. Спендер, лежить концепція про чоловічу перевагу як 

природну даність [221].   

Як показали пізніші дослідження спілкування в жіночих 

(одногендерних) групах, не кожне переривання співрозмовника є спробою 

домінування, навпаки, у деяких ситуаціях – це прояв солідарності та 

зацікавленості [277]. Інакше кажучи, одні й ті ж стратегії та моделі в різних 

ситуаціях мовці можуть використовувати з різною метою і вони по-різному 

виявлятимуться в мовленні чоловіків та жінок.  
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Важливим етапом у гендерних дослідженнях стали роботи, у яких 

спілкування між чоловіками і жінками витлумачено з погляду теорії двох 

культур або теорії «розбіжностей». Цей підхід уперше сформулювали 

американські соціолінгвісти Д. Молц та Р. Боркер. Він ґрунтується на двох 

дослідженнях: Дж. Гамперца з міжкультурної комунікації та М. Гудвін з 

аналізу спілкування в дитячих групах. Звичайно, представники різних 

культурних груп використовують норми й правила, здобуті у своїй групі, 

відмінності у яких можуть викликати помилкову інтерпретацію дій 

комунікативного партнера, а також труднощі у спілкуванні. На думку 

Д. Молц та Р. Боркер, чоловіки і жінки належать до різних культур, оскільки 

гендерна сегрегація в дитинстві призводить до створення в них різних 

моделей спілкування, що відображено у взаємному непорозумінні, оскільки 

кожен з комунікантів виходить з власних очікувань [221].  

Ці ідеї отримали подальше висвітлення в роботах Д. Таннен, яка 

стверджує, що для більшості жінок спілкування – це засіб встановлення 

дружніх стосунків, вираження спільних інтересів, їхня комунікативна 

взаємодія не ієрархічна. Щодо чоловіків, то для них спілкування – це 

конкуренція, демонстрація своєї поінформованості, впевненості, сили тощо. 

Концепція Д. Таннен загалом співзвучна з позицією Дж. Холмс, яка 

виокремлює різні моделі спілкування в чоловіків і жінок: перші будують 

розмову так, щоб підтримати й укріпити статус, другі – утверджують 

взаємини солідарності. Теорія культур дає змогу пояснити комунікативні 

труднощі учасників інтеракції в змішаних гендерних групах тоді, коли вони 

пов’язані не з домінуванням однієї статі над іншою, а з різним розумінням 

ситуації, різними очікуваннями й стилями спілкування.  

Загальний недолік згаданих вище концепцій полягає в поляризації 

гендерних відмінностей, яка призводить, по-перше, до того, що поза увагою 

залишаються подібні ознаки чоловічої та жіночої мовленнєвої поведінки, 

детерміновані ситуацією або контекстом, і, по-друге, концептуалізується 

гендерна ідентичність як статична та незмінна.  



66 

 

Необхідно зауважити, що історично парадигми дефіциту, домінування 

й розбіжностей представляють різні моменти розвитку фемінізму: перша й 

друга відображають протест різних форм пригноблення жінок; третя – 

момент переоцінки жіночої культурної традиції.  

Інший анти-есенціалістський напрям базується на тому, що статеві ролі 

конструюються, створюються в різних контекстах і наповнюються різним 

змістом. Анти-есенціалісти піддають сумніву можливість існування гендеру 

як фіксованої категорії і доводять існування чисельних чоловічих та жіночих 

стереотипних установок, детермінованих різноманітними соціокультурними 

контекстами.  

У сучасній лінгвістиці цей напрям репрезентований перформативним 

підходом (англ. «performing approach»), відповідно до якого комунікант 

вибирає лінгвістичні засоби, щоб створити певний образ мовця. Прибічники 

теорії перформативності гендеру (Дж. Коатс, Д. Камерон, Дж. Сандерленд) 

наполягають на тому, що гендер конструюється по-різному у різних 

контекстах навіть на рівні конкретних чоловіків та жінок і є не категорією, а 

процесом. Якщо в соціолінгвістичній традиції комунікативна поведінка 

індивіда є наслідком його соціального статусу, то основа перформативного 

підходу полягає в тому, що наша комунікативна поведінка, поряд з іншими її 

аспектами, конструює соціальний статус  індивіда. За влучним 

висловлюванням Дж. Коатс, «ми як актори постійно відтворюємо свій гендер 

у щоденному спілкуванні, виконуючи роль жінки чи роль чоловіка, і навіть 

коли ми намагаємося відійти від загальноприйнятих зразків, наші 

співрозмовники сприймають наші висловлювання або як жіночі, або як 

чоловічі» [267, с. 127].  

Отже, прихильники такого підходу сприймають чоловіків і жінок не як 

запрограмованих ранньою соціалізацією пасивних виконавців установлених 

гендерно-адекватних зразків поведінки, а як свідомих і активних творців із 

певними знаннями про те, як певне висловлення з гендерним значенням може 
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бути використане для того, аби викликати необхідний ефект і досягти певної 

мети.  

Спроба прихильників теорії розбіжностей й теорії домінування 

проаналізувати гендер як стабільну біологічну категорію призводить до 

появи фіксованих гендерних стилів мови, стереотипізації комунікативної 

поведінки, зумовленої гендером. Тільки розуміння того, що людина 

маніфестує свій гендер у вербальній комунікації, дає змогу виявити, що є 

придатним і не придатним для комунікативної поведінки протилежних 

статей, які норми обмежують гендерно зумовлену комунікативну поведінку і 

як з’являються її стереотипи в соціумі [221].  

Як зазначає Д. Камерон, різні комунікативні стратегії сформовані в 

певних соціальних контекстах і спрямовані на розв’язання різних завдань 

спілкування [221]. Власне, прихильники перформативного підходу не 

розглядають гендер як єдиний фактор, що стимулює поведінку комунікантів, 

а визнають його взаємодію з іншими соціальними характеристиками (етнос, 

вік) й ситуацією спілкування.  

Д. Камерон пропонує відмовитися від сприйняття чоловіків і жінок як 

двох гомогенних груп, поведінку кожної з яких характеризує певний набір 

рис, що не можна віднайти в протилежній групі. Стереотипно комунікативна 

поведінка чоловіків сприймається як результат їхнього життя в певному 

суспільстві. Комунікативну поведінку жінки, що зорієнтована на дім, 

розглядають як продукт її біологічних особливостей та ролі матері й берегині 

вогнища. У комунікативній поведінці жінки відшукують риси, що поєднують 

її з усіма жінками, незалежно від соціальної належності, рівня освіти, віку і 

т. п. У результаті застосування такого підходу експлікується набір 

стереотипів, які суспільство приписує всім жінкам. Більше того, їхню 

комунікативну поведінку розглядають крізь призму стереотипів, тобто 

останні відіграють регулювальну роль у суспільстві [36, с. 67]. 

Стереотипні уявлення про недосконалість та дефіцитність «жіночої» 

мови на сучасному етапі й панівний андроцентризм піддався сумнівам. Мову 
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чоловіків і жінок досліджують на різних мовних рівнях та в різних типах 

дискурсу. Так, наприклад, на фонетичному рівні мови, в аспекті гендерної 

лінгвістики визначено наявність гендерної специфіки британської 

гіперкоректної вимови: жінки прагнуть говорити дуже чітко, а чоловіки – 

якомого тихіше. А дослідження А. Ю. Корягіної, наприклад, показало, що 

найбільш консервативними у вимові є жінки старшого покоління, а найбільш 

варіативними – чоловіки молодшого [136].  

Спостереження О. Єсперсена на синтаксичному рівні показують, що 

жінки воліють вживати еліптичні конструкції і паратаксис, тоді як у мовленні 

чоловіки частіше використовують періоди і гіпотаксис, чому О. Єсперсен дає 

більш високу оцінку і на цій підставі робить висновок про розумову перевагу 

чоловіків [87].  

У сучасному літературознавстві існує термін «жіноче письмо», 

«жіночий роман». Поява таких термінів, безсумнівно, вказує на гендерні 

відмінності літературних стилів. А. Лівія (Anna Livia) наводить приклади 

творчості В. Вулф [277, с. 143], яка описує жіноче речення як «еластичне 

волокно». Порівнюючи речення чоловіків, дослідниця стверджує, що вони 

зовсім не схожі на жіночі. Іншою є і мова персонажів-чоловіків від мови 

персонажів-жінок. Так, ознаками фемінності в літературному тексті є помітне 

часте вживання модальних речень, граматично складних конструкцій із 

багатьма підрядними та імпресіоністична лексика. Для чоловіків характерні 

відсутність субстанцій автора, безособовий, об’єктивний тон висловлювань, 

опис атмосфери та оточення, а не людей, які там перебувають [277, с. 143–

144]. У літературних творах простежено також так званий гендерний 

оксюморон (поєднання рис маскулінності та фемінності) (напр., «love-sick 

lion» у творі Е. Galford, де лев, будучи символом чоловічої сили, закохується, 

поєднуючи в собі чоловічу якість (силу) з жіночою (глибоким почуттям)) 

[277, с. 144]. 

Автор стверджує, що «жіноче речення» у літературі – це передусім 

складне речення з кількома підрядними та імпресіоністичною лексикою. 
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Щоправда, межі цієї характеристики досить-таки розмиті, оскільки в 

літературі існують конкретні приклади «чоловічих речень», які цілком 

підходять для характеристики «жіночих конструкцій» [277, с. 145]. На 

мікрорівні тексту С. Ерліх [277, с. 146] проаналізувала романи В. Вулф, 

Г. Джеймса та Е. Хемінгуея. Г. Джеймс схилявся до граматичної когезії або 

анафори. Це означає, що він представляв героя так, щоб читач мав змогу 

сформулювати його ментальний образ, замінював ім’я героя займенником. 

Е. Хемінгуей використовував лексичну когезію в тексті або просте 

повторення імені героя. В. Вулф, навпаки, послуговувалася великою 

кількістю засобів когезії, охоплюючи як граматичну та лексичну когезії, так і 

семантичні сполучники, сполучники часу та тривалий вид дієслів 

(англ. «progressive aspect»). Проте не всі жінки пишуть так, як В. Вулф, і не 

всі чоловіки, як Г. Джеймс чи Е. Хемінгуей, тут варто враховувати 

індивідуальний стиль автора. 

Гендерні дослідження в літературному тексті не обмежені лише 

стилістичним аналізом, а охоплюють також дослідження репрезентації 

чоловіків та жінок і те, що ці літературні моделі можуть «розповісти» про 

комунікативні очікування в реальному світі. Р. Лакофф і Д. Таннен [277, 

с. 146–147] запропонували нову методологію для інтерпретації спілкування 

між представниками різних статей. У цьому контексті вони аналізують 

протилежні комунікативні стратегії (на прикладі подружжя). Вчені 

представляють концепти прагматичної ідентичності, синонімічності та 

омонімічності, які відображають семантичні відношення синонімів (з 

однаковим значенням, але різною формою), омонімів (з однаковою формою, 

проте різним значенням) і тотожних слів (з однаковими формою та 

значенням). Аналіз показав, що обидва комунікативні партнери часто 

використовують однакові стратегії з тією ж метою, кінцевого результату 

вони досягають різними стратегіями. Для розмови жінки характерні короткі 

речення, різкі зміни теми, «домашній тон». Стиль чоловіка – більш 

послідовний, досконалий, що пов’язано з його професійною діяльністю. 
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Дослідники пояснюють, що «розмова між комунікантами може представляти 

засвоєну модель – модель компетентності, до якої мовець має доступ». У 

комунікації мовці виконують певні прагматичні ролі, що базуються на 

мовних моделях, які мають гендерні відмінності [277, с. 147]. 

Французька школа жіночого письма (франц. «e’criture feminine») 

визначає «жіночий стиль» як більш тілесний та багатогранний, засуджуючи 

«чоловічий стиль» за надзвичайну абстрактність та віддаленість від 

матеріальних речей. «Е’criture feminine» – це так звана «реакція» на 

припущення неперевершеності, досконалості мови, які приписувалися 

чоловікам. Незважаючи на існування та діяльність такої школи і 

феміністського руху загалом, який ставив собі за мету показати та довести 

статус «жіночої мови», «жіночого стилю», історію все-таки не перепишеш: 

для французів їхня мова залишиться «мовою Мольєра» (франц. «la langue de 

Moliere»), для англійців – «мовою Шекспіра» (англ. «the language of 

Shakespeare») [277, с. 147–148].  

Гендерні відмінності наявні і в різних типах дискурсу, у політичному 

зокрема. Говорячи про гендер і політичний дискурс, на думку відразу ж 

спадає давно відоме твердження, що чоловіки почувають себе більш 

комфортно з владою в руках, аніж жінки. Правильно і природно, що чоловіки 

шукають і зосереджуються на втриманні влади, жінки ж, які прагнуть цієї 

влади, видаються дивними, нежіночними та небезпечними. Така думка 

цілком віддаляє жінку від будь-якої участі в політичному житті [277, с. 161].  

Б. Торн та Н. Хенлі розглядають тріаду «мова, гендер і влада» через 

призму теорії домінування (англ. «dominance theory») [277, с. 165], Д. Мальц, 

Р. Боркер, Д. Таннен та ін. – з перспективи теорії відмінностей 

(англ. «difference theory») [там же] (див. вище). Мова відображає стереотипи 

та сприяє їхньому утвердженню. Існують лексичні відмінності в тому, як ми 

говоримо про чоловіка в політичному дискурсі та про жінку. Наприклад, у 

мові вживають різні слова для позначення однакових типів поведінки 

чоловіків та жінок, причому ці слова мають переважно негативну конотацію 
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та належать представникам тієї чи тієї статі. Більше того, виникають різні 

очікування від мовної поведінки чоловіків та жінок: наприклад, чоловіки, на 

відміну від жінок,  повинні бути прямолінійними. Вважається, що жінки 

переважно говорять ні про що, чоловіки ж здатні більше контролювати 

розмову (80% часу). Д. Ціммерман стверджує, що чоловіки здатні 

підтримувати розмову та отримати комунікативне домінування 

перебиванням розмови жінок [277, с. 162]. Виникають також розбіжності у 

вираженні емоцій, які у політичному дискурсі повинні бути 

підконтрольними. Чоловіки, на відміну від жінок, не схильні плакати чи 

виражати сум, жінки, на противагу чоловікам, не виражають люті та не 

вживають ненормативну лексику. Вираження суму свідчить про безсилля та 

безпорадність, люті – про силу. Утім, якщо б жінки всупереч стереотипам та 

нормам, почали виражати лють чи послуговуватися ненормативною 

лексикою, прагнучи отримати силу та владу, такий прийом зазнав би фіаско, 

оскільки їхня сила та влада все одно б не визнавалася. Незважаючи на це, не 

варто повністю вилучати жінку із політичного дискурсу, історія та сучасність 

наводять приклади успішного існування жінок у політичному житті. Процес 

входження жінок у політичне життя журналіст «The New York Times» у 

1996 р. назвала «фемінізацією» або «детонацією» політики. Коли при владі 

жінка, то увага акцентується не лише на її діяльності, а й на особистому 

житті, зовнішності і т.д. [277, с. 164].  

В останні роки акцент дослідження мови та гендеру змістився в 

напрямку дискурс-аналізу, який у свою чергу здійснювався в контексті 

сімейної комунікації (Д. Таннен). Сімейний дискурс уважають за потрібне 

розглядати як своєрідну «боротьбу» за владу (англ. «struggle for power») і 

водночас «боротьбу» за встановлення зв’язку (англ. «struggle for connection») 

[1, с. 179], які необхідні в людських взаєминах. У сімейному дискурсі 

концептуалізуються відношення між ієрархією (владою) та зв’язком 

(солідарністю). Мовну поведінку визначають категоріями «близькості» та 

«дистанції». Так, мовці можуть вживати поняття «брат», «сестра» не лише у 
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стосунку до рідних, а й для позначення «близькості та рівності» [277, с. 181]. 

Підлітки, відчуваючи близькість батьків, у своїй розмові можуть вживати 

більше голослівних імперативів [277, с. 184]. Низка досліджень сімейного 

дискурсу проводиться в контексті бесіди за вечерею, оскільки саме вечеря – 

це час, коли члени сім’ї збираються разом та ведуть розмову. Зазвичай жінка 

у своїй комунікативній поведінці виступає «зв’язною ланкою» між дітьми та 

чоловіком. Численні дослідження показали, що найчастіше чоловіки не 

цікавляться проведеним днем своїх дітей, а жінка, знаючи, що вони робили 

протягом дня, спонукає їх від імені чоловіка розповісти ще раз про свої 

заняття. Або ж, коли чоловік чимось ображає дитину, жінка від імені вже 

дитини починає описувати її почуття, таким чином «апелюючи» до 

свідомості чоловіка. Тобто жінка в сімейній ієрархії займає центральне 

положення, будучи нижчою від чоловіка та вищою від дітей [1, с. 182]. Однак 

у сімейному дискурсі вона відіграє важливу роль, намагаючись своєю 

комунікативною поведінкою наблизити комунікацію чоловіка та дітей. І хоч 

гендерних комунікативних відмінностей у сімейному дискурсі не виявлено, 

проте суспільство продовжує надалі «приписувати» жінці роль матері, а 

чоловіку – годувальника, наголошуючи таким чином на те, що місце жінки 

вдома, а чоловіка – у професійній діяльності. 

С. Херрінг (S. Herring) зазначає, що на сучасному етапі розвитку 

онлайн-комунікація набула широкого поширення. Така комунікація сприяє 

гендерній рівності. «Текстова комп’ютерно-опосередкована комунікація 

перетворює гендерну ознаку онлайн-комунікантів на невидиму й таку, яка не 

має особливого значення, дозволяючи таким чином чоловікам та жінкам 

брати в ній участь на рівних правах, на відміну від безпосередньої 

комунікації, у якій вважається, що традиційно домінують чоловіки» [277, 

с. 202]. Оскільки інтернет є глобальною мережею, то це дає змогу жінкам 

створювати власні об’єднання та організації за інтересами, публікувати 

власні матеріали та брати участь у різних видах діяльності на рівні з 

чоловіками. Безперечно, тривалий час жінки не мали доступу до електронної 
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комунікації, оскільки зазвичай розробляють та вдосконалюють ці системи 

чоловіки. Проте останніми десятиліттями адміністраторами бувають і жінки, 

а кількість користувачів-жінок постійно зростає [277, с. 203–205]. Онлайн-

комунікація вможливлює анонімне спілкування, що може призвести до 

гендерної дезінформації комунікантів. Тоді беруть до уваги стиль написання 

повідомлень, який у жінок та чоловіків дещо відрізняється. Жінки частіше у 

повідомленнях виражають підтримку, оцінку, посмішку, прив’язаність, 

чоловіки – профанацію, образу [277, с. 208]. У своїх повідомленнях, а також 

при створенні нік-неймів жінки обирають нейтральні лексичні засоби, щоб 

нівелювати та «згладити» гендерний фактор в онлайн-комунікації. 

Виникнення «жіночої» мови Ф. Маутнер пов’язує з історичними 

традиціями античного театру, де спочатку жіночі ролі виконували чоловіки. 

Лише з появою на сцені жінок у техніці драматургії відбулися зміни, що дали 

можливість «зазвучати» і жіночому варіанту мови. Історичний підхід привів 

автора до висновку про те, що суспільство сприйняло «жіночу» мову тоді, 

коли жінкам дозволено було виступати, а це свідчить про вплив 

нерівноправного положення статей на мовну соціалізацію.  

О. Єсперсен звертає увагу на те, що жінки вживають іншу, ніж 

чоловіки, лексику, більш схильні до евфемізмів і менш до лайки. За 

О. Єсперсеном, жінки консервативні у вживанні мови, що ілюструється на 

прикладі спільнот емігрантів та інших ізольованих груп, де зберігається рідна 

мова й одночасно засвоюється іноземна. При цьому жінки частіше 

залишаються монолінгвальнимі, а чоловіки швидше засвоюють нову мову 

[87].  

У процесі аналізу особливостей чоловічої і жіночої мовної компетенції 

сформувалася концепція «дефіцитності» «жіночої» мови у стосунку до 

«чоловічої». Нормою визнавалася «чоловіча» мова, а відхиленням від норми 

– «жіноча». Аналізуючи лексичний склад висловлень загалом на основі 

соціолінгвістичних досліджень, учені констатують той факт, що словниковий 

запас жінок менший, ніж словниковий запас чоловіків. Дослідники 

http://ua-referat.com/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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відзначають детальність викладу, надмірну описовість у жіночих текстах і 

узагальненість у чоловічих. 

Однак у сучасному суспільстві такі погляди зазнають змін. Д. Камерон 

стверджує, що мовна ідеологія з’явилася як особливий погляд на 

дослідження та корелює між соціолінгвістикою та лінгвістичною 

антропологією. Термін «мовна ідеологія» належить до тих репрезентацій, 

через які мова пронизується культурним значенням певної соціальної 

спільноти. Окрім того, «ідеологія» вживається для позначення системи 

переконань [277, с. 447]. Дослідження мовної ідеології «звертають увагу» на 

її символічний вимір. «Репрезентація мови – це репрезентація людини у 

світі» [277, с. 449]. З виникненням гендерної лінгвістики (1970 р.) більшість 

учених-феміністів стверджують, що репрезентація «мови жінок» увиразнює 

той факт, що вони лінгвістично підпорядковані чоловікам [277, с. 453]. 

«Мова жінок» демонструє відхилення від норми (імпліцитно маскулінної 

мови), причому це відхилення трактується негативно. Р. Лакофф вжила 

термін «дефіцитна модель», згідно з якою жінки зі своїми комунікативними 

характеристиками не могли займати владних посад та брати на себе 

відповідальність [277, с. 454]. Проте феміністи зазначали, що жінки не є 

природно слабкими, а їхня мова недосконалою: жінок просто соціалізували в 

«жіночі» типи поведінки, щоб утримувати в підвладній позиції. Утім, для 

того, щоб жінкам самоствердитися необхідно виробити альтернативну та 

кращу модель комунікативної поведінки [277, с. 454].   

Стереотипно комунікативна поведінка чоловіків сприймається як 

результат їхнього життя в певному суспільстві, – наголошує М. Талбот 

(Mary Talbot). Як уже було зазначено, орієнтовану на дім комунікативну 

поведінку жінки розглядають як продукт її біологічних особливостей та роль 

берегині вогнища й матері. Власне, у комунікативній поведінці жінки 

намагаються відшукати риси, що поєднують її з усіма жінками, незалежно 

від соціальної приналежності, рівня освіти, віку і т.п. У результаті 

застосування такого підходу виробляється набір стереотипів, приписуваних 
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усім жінкам у певному мовному суспільстві, які відіграють регулювальну 

роль у суспільстві. Р. Лакофф представила жінку в несприятливому вживанні 

мови. Передбачалося, що жінка використовує мовні засоби, які 

представляють її як непевну, слабку, пустоголову особистість [277, с. 474].  

У процесі досліджень виробилися бінарні опозиції мови, залежно від 

гендерного фактору: риси жінок – співчуття, розуміння, вміння слухати, 

приватність, зв'язок, підтримка, близькість; у чоловіків – розв’язання 

проблем, конкретність у викладенні, відчитування, публічність, статус, 

опозиційність, незалежність [277, с. 475–476]. Д. Камерон виділяє наступні 

риси «жіночої» мови, які стали стереотипними: 1) втрата потоку мовлення; 

2) незакінчені речення; 3) мова, організована не згідно з нормами логіки; 

4) твердження, сформульовані як питання (прагнення заслужити схвалення); 

5) менша комунікативна активність у різногендерних групах; 

6) використання спільних стратегій у розмові, у той час, як чоловіки 

використовують конкурентні стратегії [277, с. 476]. 

Крім стереотипів, важливу роль у суспільстві та мові відіграють і 

гендерні норми (С. Ф. Кіслінг (Scott Fabius Kiesling)). Автор звертає увагу на 

те, що важливою є відмінність між нормами соціальної ідентичності мовця 

(норми соціальної групи (англ. «social group norms»)) та соціальним значення 

лінгвістичного вираження (соціально-діяльнісні норми (англ. «social action 

norms»)) [277, с. 509]. Наприклад, низький тембр голосу є ознакою 

маскулінності. Проте можна навести приклади, що такий самий тембр має 

конотацію авторитету та влади, тому його можна спостерегти і в жінок. 

Відношення між маскулінністю та тембром голосу є лінгвістичною нормою, 

яка пов’язує авторитет з тембром, цим самим будучи уже соціальною 

нормою (Б. Коннел (B. Connel), С. Кіслінг (S. Kiesling) [277, с. 510]). E. Окс  

характеризує зв’язок між лінгвістичними нормами та соціальною 

ідентичністю як «непряму індексикацію», оскільки існує одна чи більше 

соціальна дія (мовленнєвий акт, мовленнєва активність), яка балансує між 

лінгвістичною ознакою та групою, яка її використовує [там же]. Звідси 
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соціально-діяльнісні норми – це норми, які описують індексування думок, дій 

та діяльності за допомогою лінгвістичних форм, тоді, як норми соціальної 

групи описують зв’язок між думками та діяльністю, соціальною 

ідентичністю мовця. Різниця між цими поняттями ще й охоплює різницю між 

соціальною значущістю (англ. «social significance») та соціальним значенням 

(англ. «social meaning») (Л. Мілрой (L. Milroy), Дж. Холмс (J. Holmes)) [там 

же]. Соціальна значущість означає статистичний зв’язок між групою та 

мовною ознакою, що являє собою прямий індекс. Соціальне значення 

походить від функцій мовних ознак. Якщо вважати, що низько поставлений 

голос індексує чоловіків, то це соціальна значущість, а роздільне питання 

означає припущення, то це соціальне значення. Соціальне значення як 

лінгвістичне поняття є онтологічно первинним та основним, а соціальна 

значущість являє собою невеликий контур між соціальним значенням та 

соціальною дією. 

Дослідження Д. Таннен продемонстрували, що різні мовні ознаки 

ведуть за собою різні соціальні значення для чоловіків та жінок [277, с. 510–

511]. М. Гудвін показав, як представники різної статі вживають різні форми 

директив для досягнення своїх комунікативних цілей [277, с. 511]. Іншим 

способом класифікування та пояснення лінгвістичних норм є дескриптивний 

та прескриптивний. Дескриптивні норми просто описують соціальну групу, 

прескриптивні являють собою цінності, яких люди повинні дотримуватися. 

Ці норми пов’язані. Проте в дослідженнях спочатку намагаються відшукати 

дескриптивні норми, а потім використовують прескриптивні, які 

допомагають пояснити перші. Насправді, у житті прескриптивні норми, як 

наприклад,  «Жінки повинні бути більш ввічливими», перетворюються на 

дескриптивні, «Жінки більш ввічливі» [277, с. 511]. Отже, прескриптивні 

норми впливають на дескриптивні, цей процес також має зворотну дію, коли 

дескриптивна норма стає прескриптивною: чоловіки та жінки є 

прескриптивно цілком різними категоріями і різняться між собою в багатьох 

рисах, отже, «чоловіки не повинні бути схожими на жінок, а жінки не 
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повинні бути такими, як чоловіки» [277, с. 511]. В цьому виявляється 

гендерна дихотомічність та асиметрія. 

Гендерні норми в мові та мовленні також можуть свідчити про певні 

характеристики та риси особистості. Дослідження В. Лабов у мовній 

спільноті показало, що чоловіки вживають більше іменникових форм, а 

жінки – дієслівних (особливо форму герундія) [277, с. 512–513]. Причому 

вживання дієслівних форм вважається більш престижним варіантом мови. 

Постає питання: чому ж чоловіки вживають більше іменників, якщо дієслівна 

форма герундія є престижнішою у мові? В. Лабов назвав таке явище 

«прихованим престижем» (англ. «covert prestige»), який притаманний 

чоловікам [277, с. 513]. Гендерні норми поняття «влади» приписують 

чоловікам, «солідарності» – жінкам [277, с. 514]. Що ж стосується теорії 

ввічливості, то П. Браун та С. Левінсон розрізняють негативну ввічливість 

(мінімізація втручання у свободу дій адресата) та позитивну (зосередження 

на рівності між бажаннями мовців) [там же]. Ця теорія не бере до уваги 

індивідуальні мовленнєві акти та індивідуальні риси мовців, не зважає на 

комунікативні цілі та культурні очікування, але вона пояснює гендерні 

відмінності в мовному вживанні. Розглядаючи стратегії позитивної та 

негативної ввічливості у зв’язку з владою та солідарністю, можна вважати 

позитивну ввічливість проявом солідарності (оскільки вона зосереджена на 

встановленні комунікативних зв’язків), а негативну – влади (оскільки акцент 

ставиться на свободі та незалежності, якими володіє у спілкуванні владна 

персона) [277, с. 514]. 

Лінгвістичні норми, вживані адресантами мовлення, створюють 

соціальне, зокрема і гендерне значення, а адресати, користуючись цими ж 

нормами, інтерпретують значення висловлень. У комунікації поєднуються 

названі лінгвістами, антропологами та психологами «об’єктивні» норми з 

«суб’єктивним» досвідом мовців. І саме завдяки існуванню та розвитку таких 

мовних норм та концептів можна отримати більш достовірну картину 

співвідношення мови і гендерної ідентичності. 
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А. Паувелз (Anne Pauwels), досліджуючи гендерні особливості, 

зазначає, що зображення жінок та чоловіків у мові увиразнює відмінності 

між ними. Чоловіки сприймаються не лише як впливові, але й як авторитетні 

комуніканти. Жінки, навпаки, представлені як балакучі, легковажні та 

безграмотні. Статус чоловіків у мові – це статус творців норм (англ. «norm-

makers»), регуляторів мови. Вони відіграють важливу роль у процесі 

укладання словників та у створенні нормативних граматичних правил. 

Жінкам відводиться роль навчати мові молодше покоління як матері чи 

шкільні вчителі (особливо у молодшій школі), відповідно до прописаних 

норм [277, с. 550]. 

Саме мовний активізм, пов’язаний із феміністським рухом у 1970 р., 

кинув виклик «чоловічому» домінуванню в регулюванні мовних процесів, 

наголошуючи на дискримінації ролі жінок у мові. Активістський рух різко 

критикував прийнятий андроцентризм (ключову роль чоловіка) у лінгвістиці. 

Так, наприклад особовий займенник he став вживатися як загальний 

займенник у результаті маскулінного регулювання мови. Сексизм також мав 

місце в лексикографії англійської, німецької, французької мов (Ш. Крамері 

(Ch. Kramarae), Л. Пуш (L. Push), М. Ягелло (M. Yaguello)). Жінки, постаючи 

критиками «чоловічих» правил у мові, сприймалися як «порушники» норм 

[277, с. 551]. 

Виникнення феміністичного активістського руху дало поштовх для 

розвитку проблеми мовного сексизму та мовної репрезентації представників 

різної статі, яку потрібно було розв’язувати. Характерною рисою багатьох 

мов та мовних спільнот є асиметричне сприйняття чоловіків та жінок, 

маскулінних та фемінних концептів та принципів. Жінки були «невидимими» 

у мові, їх стосувалися загальні номінації, які вживалися у формі чоловічого 

роду. Все, що співвідносилося із загально гендерними поняттями, у багатьох 

мовах виражалося формами, які були ідентичними маскулінності. Щоб 

показати жіночий рід у мові, використовували принцип «маркування»: 
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лінгвістичні конструкції, похідні від чоловічого роду, піддавалися 

різноманітним граматичним (зокрема морфологічним) процесам. 

Гендерна асиметрія торкнулася також лексики. Структура лексикону 

часто відображає чоловічий рід як норму, саме тому спостережено 

відсутність лексем, які позначають жінок у професійній діяльності (Д. Барон 

(D. Baron), М. Хеллінгер (M. Hellinger), А. Сабатіні (A. Sabatini)) [277, с. 553].  

Ядро семантичної гендерної асиметрії становить твердження про те, що 

жінка – це істота, залежна від чоловіка, а чоловік – це людина, існування якої 

не потребує референції на жінку. Автор звертає увагу на той факт, що в 

багатьох мовах іменник «чоловік» має значення також «людина» (напр., 

англ. «man», нім. «der Mann») [277, с. 554]. Однак феміністський рух ставив 

собі за мету змінити наявні мовні стереотипи та уявлення, збалансувати 

репрезентацію чоловіків та жінок у мові, виходячи з гіпотези Сепіра-Уорфа: 

мова формує і відображає суспільну реальність [там же].  

Для уникнення сексизму в мові актуалізувалася стратегія 

лінгвістичного порушення, суть якої полягала в порушенні морфологічних 

норм (напр., herstory, похідне від history), вживання займенника she у 

загальному значенні (замість прийнятого he), використання альтернативних 

форм написання (напр., у німецькій мові характерне написання LeserInnen) 

[277, с. 555]. Альтернативами уникнення мовного сексизму також є гендерна 

нейтралізація (англ. «gender-neutralization») та гендерна деталізація 

(англ. «gender-specification») [277, с. 556]. Гендерна нейтралізація покликана 

мінімізувати мовне вираження гендеру чи гендерної маркованості, гендерна 

деталізація (яку також називають фемінізацією) сприяє експліцитному та 

симетричному утворенню гендерних форм. Прикладом гендерної 

нейтралізації може бути упущення в англійській мові «жіночих» іменників на 

позначення професій з суфіксами -ess, -ette, -trix. Прикладом гендерної 

деталізації є вживання he чи she замість загального займенника he. 

Застосування таких підходів обмежене лексичним рівнем, однак дає 
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позитивний результат у намаганні уникнути мовного сексизму на 

дискурсивному рівні.  

Визначальна роль у виборі стратегій (гендерної нейтралізації чи 

гендерної деталізації) належить також типологічним і структурним 

характеристикам мови [277, с. 556]. Так, наприклад, голландська та німецька 

мови типологічно споріднені граматичною системою роду. Мови з 

граматичною системою роду класифікують іменники на гендерні категорії на 

основі морфологічних або фонологічних ознак. Поділ відбувається на 

чоловічий, жіночий та середній роди, причому він не співвідноситься з 

екстралінгвістичною категорією біологічної статі. У голландській мові немає 

гендерних розмежувань у вживанні артикля (de – артикль як чоловічого, так і 

жіночого роду).  Така систему роду називають «спільним гендером» [277, 

с. 557]. Крім того, у цій мові існують суфікси, які допомагають розрізняти 

жіночий рід (-a, -euse, -in, -e, -ster). У німецькій мові також наявна низка 

суфіксів жіночого роду, найпродуктивнішим з яких є -in (Pilotin, Polizistin). 

Голландська мова схильна до гендерної нейтралізації в уникненні мовного 

сексизму, оскільки вона стає все більш аналітичною, а відтак спостережено 

відхід від гендерно маркованих суфіксів. Оскільки в голландській мові є 

багато суфіксів жіночого роду, гендерна нейтралізація усуне труднощі у 

виборі правильного суфікса. Для німецької мови, у якій суфікси жіночого 

роду є досить-таки продуктивними, запропоновано гендерно-парне 

формулювання (гендерне розчеплення) слів (напр., der / die Lehrer / in або 

графічно нове написання der / die LehrerIn). Правда, іноді використовують і 

гендерну нейтралізацію: для спільного позначення іменників чоловічого та 

жіночого родів перевагу пропонують надавати середньому (напр., das 

Professor) [277, с. 558–559]. 

Досягнення феміністської лінгвістики, на думку А. Паувелз 

(Anne Pauwels), полягає в пробудженні свідомості в напрямку зміщення 

гендерного фактору в мові та намаганні донести до мовної спільноти 

принципи гендерної рівності в мові. І хоч багато хто не погоджується з тим, 
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що зміни на краще в мовному сексизмі відбулися, проте варто віддати 

належне феміністському мовному руху, який все-таки сприяв зростанню ролі 

жінки в мові. Сприйняття та розвиток запропонованих феміністами мовних 

альтернатив потребує тривалого часу та переосмислення норм та стереотипів. 

Утім, сьогодні спостерігаємо тенденцію до зменшення вживання іменника 

man у значенні «людина», а займенника he як спільного для чоловічого та 

жіночого роду, використовуючи альтернативну форму He / She; натомість усі 

складні слова з іменником-компонентом -man замінено на -person (напр., 

chairman – chairperson, handyman – handyperson і т.д.); суфіксів жіночого 

роду так само мовці намагаються уникати (напр., salesgirls – salespersons, 

salespeople), у результаті чого гендерний аспект у мові взагалі 

нейтралізується [277, с. 563]. Цікавим є той факт, що в період до 

феміністичних реформ (1960–1970 рр.) приблизно 95% вживань загальних 

займенників припадало на займенник he. They використовували менше, ніж 

1% (0,4%), а he чи she – 2, 3%. У період після реформ відбулася кардинальна 

зміна у вживанні займенників: найчастотнішим став займенник they (75%), 

загальний he знизився з 95% вживань до 18%, а he або she становили 5% 

вживань [277, с. 563–565]. Такий факт свідчить про помітні зміни та заслуги 

феміністського мовного руху. Проте прийняття гендерно маркованих чи 

гендерно нейтралізованих форм буде ефективним лише за умови особистого 

усвідомлення  та готовності до змін. На думку Д. Камерон, «у вустах 

сексистів мова завжди буде сексистською» [277, с. 567]. Водночас не варто 

розцінювати це як провал антисексистських реформ, все-таки вони дали 

поштовх для усвідомлення необхідності гендерних мовних змін. Звичайно, 

зміни ці нефіксовані, але жінки в мові постають у нових ролях, проходячи 

стадію від «порушників» мовних норм до «творців» цих норм. І навіть якщо 

кінцева мета феміністичного мовного руху не досягнута, його діяльність 

сприяла викриттю ідеологізованого значення мови та кинула виклик мовній 

гегемонії, висунутій та санкціонованій домінувальною групою чи культурою, 

у такому разі чоловіками. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. У ХХ столітті фразеологія зусиллями багатьох видатних вчених 

(зокрема – і вітчизняних) довела своє право на самостійне існування серед 

інших лінгвістичних дисциплін. Незважаючи на велику кількість досліджень 

у цій галузі, не можна вважати остаточно розв’язаними основні питання 

фразеології, серед яких визначення фразеологічної одиниці, обсяг 

фразеології, співвіднесеність фразеологічної одиниці зі словом, 

словосполученням і реченням, особливості фразеологічного значення.   

2. Фразеологізм співвідноситься зі словом, словосполученням та 

реченням, проте така співвіднесеність не сприяє їхній ідентичності. Значення 

фразеологізму формується у процесі складного перегрупування денотативно-

конотативних елементів у семантичній структурі слів-компонентів 

фразеологічної одиниці й остаточно завершується інтеграцією цих 

переосмислених лексичних значень із граматичними значеннями відповідних 

синтаксичних моделей.  

3. До основних рис ФО належать відтворюваність у процесі 

спілкування, надслівність, цілісність значення, образність та експресивність. 

Дотримуючись широкого розуміння обсягу фразеології, фразеологічну 

одиницю розглянуто як «лексико-граматичну єдність двох і більше 

нарізнооформлених компонентів, граматично організованих за моделлю 

словосполучення чи речення, які, маючи цілісне значення, відтворюються у 

мові за традицією, автоматично» [218, с. 11].  

4. Питання гендеру, яке цікавило людство ще з античних часів, 

розглядаємо у філософському вимірі, поряд з яким йшов і мовний аспект, 

оскільки саме завдяки мові індивід репрезентує себе в суспільстві, 

представляє власне світобачення, а філософські погляди на роль чоловіків та 

жінок у суспільстві в різні історичні епохи і стали поштовхом до виникнення 

та вивчення так званої «гендерної лінгвалізації світу». Історично 

сформованою та утвердженою в гендерології стала ідея гендерної 
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диференціації та гендерних ролей. Класичними є погляди про те, що жінки – 

підвладні чоловікам, вони слабші та «другорядні».  

5. Важливим поворотом у філософських гендерних дослідженнях стала 

епоха екзистенціалізму та діяльність С. де Бовуар, яка відстоювала та 

наполягала на свободі жінки як індивіда. У цей час і зароджується 

феміністичний рух.  

6. Бурхливого розвитку гендерна лінгвістика (або ж лінгвістична 

гендерологія) набула лише в 70-их рр. ХХ ст. і її виникнення пов’язане зі 

зміною наукової парадигми та антропоцентричним підходом до вивчення 

мовних явищ.  

7. Якщо раніше простежувалася тенденція до використання понять 

«гендер» і «стать» як синонімічних, то сьогодні більшість вчених схильні 

все-таки їх розмежовувати, розуміючи під статтю біологічні характеристики 

особистості, а під гендером (введеним в обіг ученими-феміністами) – 

соціокультурні.  

8. У гендерній лінгвістиці центральним є поняття гендерної асиметрії як 

протиставлення чоловічого жіночому, маскулінного – фемінному. Ця 

асиметрія може зводитися до біологічної природи, яка переходить у 

соціальну, мовленнєвої поведінки та розбіжностей у когнітивних процесах. 

Дихотомія гендерної лінгвістики виявляється в різних типах дискурсу, які 

інтенсивно досліджують як закордонні, так і вітчизняні лінгвісти. 

9. Гендерні мовні стереотипи та норми «нав’язують» та «приписують» 

представникам різної статі характеристики та особливості їхньої 

комунікативної поведінки. Стереотипно чоловікам належить домінування в 

мові, жінки займають позицію підпорядкованості. Проте сучасні дослідження 

представляють протилежний погляд і показують, що мова жінок є не стільки 

«відхиленням» від норми, скільки має свої характерні особливості, що 

відрізняє її від «чоловічої» і що не повинно викликати негативних 

характеристик. Мову жінок не варто розглядати як порушення правил та 

норм лише через те, що вона просто деякою мірою відрізняється від мови 



84 

 

протилежної статі. Формуванню й утвердженню відмінностей «чоловічої» та 

«жіночої» мови сприяли низка чинників: суспільно-історичних, соціальних, 

культурних, етнічних. Такі розбіжності нерозривно пов’язані зі стилем життя 

представників жіночої статі та наявних стереотипів і норм у суспільстві, що 

знаходить своє відображення в мові. У сучасній лінгвістиці простежуємо 

зрушення, спричинені феміністським мовним рухом, які перетворюють жінку 

на більш «видиму» в мові або гендерно нейтралізують мову взагалі та 

сприяють розвитку мовної толерантності. 

Основні положення розділу висвітлено в таких публікаціях автора 

[182–184]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

УЖИВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНОМУ 

НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ГЕНДЕРНОГО ЧИННИКА 

 

2.1. Вибір матеріалу дослідження 

 

Процес пізнання (в тому числі і наукового) полягає насамперед у 

накопиченні фактів (у нашому разі – у відборі конкретних прикладів 

вживання ФО представниками різної статі). Без систематизації, узагальнення, 

логічного осмислення конкретних фактів не може існувати жодна наука. Для 

відбору таких фактів саме і слугує матеріал дослідження, який науковець 

підбирає самостійно, виходячи з теми, мети, проблеми, поставлених завдань 

у роботі і т. д. Фактичний матеріал постає перед дослідником як даність, яку 

йому необхідно проаналізувати та пояснити, виходячи знову ж з поставленої 

мети та завдань. Крім того, вибір конкретних методів дослідження диктується 

передусім характером фактичного матеріалу, умовами і метою конкретного 

дослідження. Аналіз матеріалу виливається в емпіричні (експериментальні) 

дослідження.  

Вибір матеріалу нашого дослідження також зумовлений поставленими 

метою та завданнями. У нашій роботі, як зазначалося вище, здійснюється 

аналіз особливостей вживання ФО (відібраних на основі даних 

фразеологічних словників) у газетному тексті залежно від гендерного 

фактору. 

 

2.1.1. Вибір публіцистичних джерел 

 

Оскільки саме ЗМІ відображають сучасний стан не лише суспільства, а 

й мови, існуючи так би мовити «проміжною» ланкою між літературною та 
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розмовною мовою, матеріалом нашого дослідження стала німецька преса, а 

саме найбільш популярні газетні періодичні видання «Die Zeit» та 

«Süddeutsche Zeitung» (загальна кількість проаналізованого матеріалу – 

1 697 040 слововживань).  

«Die Zeit» – німецьке щотижневе видання, головний офіс якого 

знаходиться у м. Гамбург, проте редакційні бюро розташовані в багатьох 

інших містах Німеччини та за її межами. Вперше газета побачила світ у 

1946 р. і з того часу набула неабиякої популярності серед німецьких читачів 

(читацька аудиторія складає понад 2 млн.). Тираж охоплює приблизно 

503 814 екземплярів. «Die Zeit» виходить також у електронному форматі, що 

робить її доступною для ще ширшого кола читачів. Тематика видання 

поділена на понад 10 рубрик, найбільшими за обсягом є «Politik», 

«Wirtschaft», «Wissen», «Kultur». Газета друкується німецькою мовою. 

Політична орієнтація – лівоцентризм.  

«Süddeutsche Zeitung» – одне з найбільших щоденних видань 

Німеччини. Вихід першого номеру газети датований 1945 р. Головний офіс 

знаходиться в м. Мюнхен. Тираж охоплює близько 440 000 примірників, 

кількість читачів становить приблизно 1,48 млн. Газета позиціонує себе як 

«ліберально-економічне» видання. Велика увага в тематиці приділена 

політичному та культурному життю. Мова видання – німецька. Політична 

спрямованість – центризм, соціал-лібералізм. 

Матеріалом дослідження обрано газети, які входять до найбільш 

популярних у Німеччині та відіграють важливу роль у німецькому 

інформаційному просторі. Проаналізовано 7 випусків газети «Die Zeit» 

(кількість слововживань становить 848 160) та 85 випусків «Süddeutsche 

Zeitung» (кількістю слововживань 848 880) за 2013–2015 рр., що дає змогу 

дослідити вживання ФО у газетних текстах на сучасному етапі розвитку 

мови. Підтримуємо думку В. В. Левицького, що немає чітко визначених 

часових обмежень щодо сукупності текстів дослідження, оскільки 

хронологічний чинник у мові ще недостатньо вивчений. Для різних рівнів 
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мови характерні зміни, що відбуваються з різною швидкістю і тому, на думку 

вченого, при проведенні дослідження на матеріалі газетних текстів варто 

обмежитися вузькими часовими рамками [146, c. 41]. Тематика та 

зорієнтованість обох видань схожі. Зазначимо, що географічно редакції 

видань знаходяться в різних частинах країни, проте ми не ототожнюємо «Die 

Zeit» та «Süddeutsche Zeitung» з певним регіном, оскільки журналісти 

друкуються в різних виданнях незалежно від регіону, а матеріалом 

дослідження обрано загальнонаціональні газети, де дотримуються чітко 

визначених стандартів. Певні особливості вживання ФО можливі на 

локальному рівні, але аналіз локальних та регіональних видань не є 

завданням нашого дослідження.   

Оскільки метою нашої роботи є аналіз вживання ФО представниками 

різної статі в газетних статтях загалом, то не було необхідності в розробці 

особливих критеріїв відбору текстів для аналізу. Також не відігравали 

ключової ролі жанрові та тематичні властивості досліджуваних текстів. Так, 

у виданні «Die Zeit» проаналізовано тексти таких рубрик, як «Politik», 

«Gesellschaft», «Wirtschaft», «Kultur», «Wissen», «Digital», «Campus», 

«Karriere», «Entdecken», «Sport», «Mobiliät», «Spiele», «Hamburg», у 

«Süddeutsche Zeitung» – «Politik», «Wirtschaft», «Panorama», «Sport», 

«München», «Bayern», «Kultur», «Wissen», «Digital», «Chancen», «Reise», 

«Auto», «Stil», «Spiele», що дає змогу охопити різні сфери суспільного життя 

та здійснити комплексний аналіз вживання ФО представниками різних 

гендерів. 

Важливу роль у відборі газетних статей відігравала вказівка на автора, 

що дало змогу ідентифікувати його статеву належність. Крім статі автора, 

додатково враховувалася також і стать комунікантів, які брали участь у 

газетній інтеракції. Звідси – вважаємо доречним здійснити поділ 

проаналізованого матеріалу на «одно»- та «різногендерне» газетне мовлення, 

який випливає з відношення «автор – автор», «автор – комунікант». Так, 

якщо автором статті є тільки чоловік або авторський колектив, що 
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складається з представників чоловічої статі і комуніканти в такій статті 

також чоловіки, то вналежнюємо таку статтю до «одногендерних чоловічих». 

Якщо автор чи група авторів є жінками й участь у розмові з ними беруть 

також жінки, то така стаття, на наш погляд, належить до «одногендерних 

жіночих». «Різногендерне» мовлення представлене в нашій роботі статтями, 

де авторами є як чоловіки, так і жінки, причому їхнє мовлення чітко 

розмежоване з референцією на автора (наприклад, колективні статті, статті, 

де репрезентовано погляди авторського колективу на певну подію) або 

статтями, де автор є представником однієї статі, а комунікант – протилежної. 

До останнього типу належать переважно інтерв’ю, опитування, а також 

статті, у яких є пряма мова представників протилежної статі.  

Отже, вибір газет «Die Zeit» і «Süddeutsche Zeitung» як матеріалу 

дослідження зумовлений популярністю обох видань, а поділ за гендерною 

належністю авторів та учасників комунікації дає змогу порівняти, як 

відрізняються особливості вживання ФО чоловіками та жінками в «одно»- та 

«різногендерному» мовленні.                     

 

2.1.2. Вибір словників 

 

У нашом дослідженні словники використані як додатковий матеріал 

для ідентифікації ФО у публіцистичному (газетному) тексті та перевірки їх 

кодифікованості.   

Словниковий склад мови постійно розвивається й удосконалюється, що 

вимагає постійної уваги лексикографів для вдосконалення та доповнення 

лексикографічних джерел. При дослідженні фразеології для точності 

отриманих результатів уважаємо за доцільне використовувати кілька 

словників.  

Очевидним є те, що фразеологічні словники потребують постійного 

оновлення, до такого висновку приходять усе більше фразеологів [66; 89; 

103]. На цьому наголошують і автори «Німецько-українського 
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фразеологічного словника» В. І. Гаврись та О. П. Пророченко [НУФС], яким 

ми послуговувалися в дослідженні. Словник складається з 2-ох томів та 

охоплює понад 30 тис. ФО, розміщених за гніздовим принципом. Заголовком 

гнізда є спільний компонент ФО (вокабула), виділений окремим шрифтом, 

перша з ФО стоїть під відповідним номером. Крім того, у дужках подано 

факультативні компоненти ФО, структурні варіанти їхніх компонентів, 

синонімічні ФО, лексичні елементи, які пояснюють контекстуальне 

вживання, пояснення, що розшифровують скорочення та ін.  

Загалом принципи побудови словника такі:  

а) якщо в складі ФО наявний один іменник, то таку одиницю варто 

шукати за цим іменником, наприклад: in Blute waten – Blut;  

б) якщо ж ФО містить у своєму складі два чи більше іменники, серед 

яких важко визначити семантично головний, фразеологізм шукають за 

першим іменником, наприклад: die Perlen vor die Säue werfen – Perle. Цей 

принцип порушується тоді, коли одним спільним словом можна об’єднати 

кілька ФО.  

Відповідно – якщо прикметники, займенники, прислівники та інші 

частини мови семантично головні у складі ФО, то в словнику вказане 

посилання на відповідне слово, наприклад: das himmlische Licht – himmlisch 

(Licht – посилання на himmlisch). За дієслівним компонентом фразеологізми 

можуть розміщуватимя не лише тоді, коли він є семантично головним у 

структурі, але й коли має певне експресивне забарвлення, наприклад: j-n arm 

essen – essen. За прийменниковим компонентом ФО віднаходять тоді, коли 

він має логічний наголос, наприклад: ab dafür! – ab. 

В. І. Гаврись та О. П. Пророченко спробували найповніше охопити й 

систематизувати наявний німецькомовний фразеологічний матеріал. До 

кожної ФО подано український еквівалент, аналог або описовий переклад, 

вживання ФО у словнику проілюстроване прикладами (цитатами з творів 

класиків німецької та німецькомовної літератури та сучасної художньої 
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літератури з вказівкаю на джерело). В основу добору матеріалу для словника 

покладено структурно-семантичну класифікацію І. І. Чернишoвої [248].  

Значна увага авторів зосереджена на питаннях розвитку, а отже, 

видозмін частини фразеологічного фонду німецької мови в процесі 

функціонування фразеологізмів у мовленні, ураховуючи діахронічний та 

синхронічний підходи до вивчення німецької фразеології. Двомовний 

словник дає можливість систематично ознайомитися з багатством 

фразеології німецької мови, що дозволяє вважати його одним з 

найкорисніших, на нашу думку, джерел для виявлення та дослідження 

фразеологізмів у німецькій мові. При його укладанні автори використовували 

не тільки матеріал фразеологічних словників німецької, української та 

російської мов, а й матеріали картотеки «Словника сучасної німецької мови», 

які надали їм вчені тодішньої НДР, результати опитування – близько 200 

інформантів. Цей словник і досі вважають найповнішим зібранням 

фразеологічного матеріалу німецької мови.  

Для точності перевірки отриманих даних ми використали й інші 

фразеологічні словники. «Немецко-русский фразеологический словарь» 

Л. Е. Биновича та М. М. Гришина [НРФС] містить 14 тис. ФО та є одним з 

найвідоміших двомовних словників німецької фразеології. Принцип 

побудови цього видання збігається з «Німецько-українським фразеологічним 

словником» В. І. Гаврися та О. П. Пророченко (виділення вокабул, 

розташування ФО, визначення семантично головних компонентів, 

класифікація ФО та ін.). Фразеологічний словник був вдруге перевиданий, 

дещо змінений та доповнений у 1975 році. 

«Фразеологічний словник німецької мови» Л. С. Осовецької та 

К. М. Сільвестрової [ФСНМ] – німецько-український перекладний словник, 

який охоплює близько 15 тис. ФО. Заголовні одиниці в словнику розташовані 

за ключовими словами в алфавітному порядку. До багатьох зворотів подано 

ілюстрації з художніх творів німецький письменників. Проте у передмові 

укладачі звертають увагу на декілька недоліків словника, які полягають 
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передусім у неточності та нетотожності перекладу, що призводить подекуди 

до розкриття лише змісту звороту та неспроможності відтворити стилістичні 

характеристики оригіналу.   

У нашому дослідженні використано також автентичні словники 

сучасної німецької мови: Duden: Deutsches Universalwörterbuch [Dud 2] 

(тлумачний словник, що охоплює більше 500 000 слів),  Duden 11. 

Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: Wörterbuch der deutschen 

Idiomatik [Dud 11] (один з 12-ти томів словника Duden, охоплює понад 10 000 

сталих виразів, ФО та поговірок). Варто зазначити, що словник Duden – один 

із найавторитетніших у німецькому та німецькомовному просторі (навіть під 

час вибірки в одній із газетних статей виявлено оказіоналізм «Erlaubt ist alles, 

was im Duden steht» (укр. «Дозволено все, що є у «Дудені»)). 

Отже, дані 5-ти словників, серед яких одно- та двомовні допомогли нам 

якомога точніше провести вибірку та ідентифікувати вже кодифіковані ФО 

сучасної німецької мови.   

 

2.2. Методи дослідження 

 

Проблема методології та методів дослідження є однією з ключових у 

загальному мовознавстві. Як відомо, будь-яка галузь людського пізнання має, 

крім об’єкта і предмета вивчення, також певні методи для дослідження.  

Методам лінгвістичних досліджень приділяли увагу чимало відомих 

вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема І. О. Бодуен де Куртене, 

Карл Бругман, О. О. Потебня, П. Ф. Фортунатов та ін. [138]. 

Під «методом» (від грец. methodos «шлях дослідження, пізнання») 

розуміють систему правил і прийомів підходу до вивчення явищ і 

закономірностей природи, суспільства і мислення [17]. Термін «метод» є 

досить неоднозначним: його використовують у загальнонауковому, 

філософському значенні, у спеціально-науковому (що стосується окремої 

галузі науки) і в значенні, яке збігається з семантикою терміна «методика». 
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Однак зрозуміло, що метод – це «шлях, який прокладають до істини, а 

методика – інструменти, потрібні для розчищення цього шляху» [17]. 

Методи прийнято диференціювати на загальнонаукові, притаманні 

фактично всім наукам (індукція, дедукція, аналіз, синтез, гіпотеза, 

спостереження, порівняння, ідеалізація, експеримент, формалізація, 

моделювання тощо) і спеціальні, розроблені для наукового пізнання в 

конкретній галузі (порівняльно-історичний, типологічний, зіставний, 

структурний, дискурс-аналізу та ін.). Протягом свого історичного розвитку 

лінгвістика створила власні (спеціальні) методи. Як правило, історія 

лінгвістичних учень показує, що зміна наукової парадигми супроводжується 

появою нового методу дослідження (наприклад, порівняльно-історична 

парадигма сприяла появі порівняльно-історичного методу, структуралізм – 

структурного методу і т.д.). Кожен із методів виокремлює певний аспект 

мови як об’єкт дослідження, який вважають найважливішим у контексті цієї 

теорії мови. 

 

2.2.1. Методи дослідження фразеологічних одиниць 

 

Методологію дослідження визначають цілі й завдання роботи. Вона 

має комплексний характер.  

Для досягнення поставлених цілей у роботі поєднано загальні та 

спеціальні методи наукового пізнання. Так, у нашому досліджені 

використано методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу, гіпотез та 

спостереження.  

Дедуктивний метод у дослідженні загалом та нашому зокрема 

передбачає певні припущення щодо досліджуваного об’єкта і перевірку 

істинності таких припущень, їх відповідності (або невідповідності) 

досліджуваним фактам. Так, дедуктивно ми припускаємо, що існують 

відмінності у вживанні ФО представниками різних гендерів, а вже 

аналізуючи газетне мовлення (емпіричний матеріал), бачимо, яким чином ці 
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відмінності виявляються і як впливають на вибір ФО, їхню семантику, 

модифікації  у процесі інтеракції і ходи інтерактантів. Так, у газетних статтях 

спостережено різну частоту вживання, різняться й типи модифікацій, 

семантика вживаних ФО. І цей висновок вже є індуктивним – від конкретних 

фактів вживання ФО представниками обох статей у газетних текстах до їхніх 

функції у одно- та різногендерному мовленні в цілому. 

Аналіз застосовано у нашому дослідженні при поділі газетних статей 

на «одно»- та «різногендерні», описі особливостей вживання ФО у газетних 

статтях залежно від гендерного фактору, а поєднання (синтез) окремих 

результатів, отриманих при аналізі «одно»- та «різногендерних» статей, у 

цілісну систему сприяло формуванню загального висновку про вживання ФО 

чоловіками та жінками в газетному мовленні. 

На основі проведеного дослідження висуваємо гіпотезу про існування 

відмінностей у вживанні ФО чоловіками і жінками в основному в 

«одногендерному» мовленні та відсутність різких розбіжностей у 

«різногендерних» газетних статтях. Як і передбачає метод гіпотез, ми  

припустили наявність певних лінгвістичних явищ чи закономірностей, 

причому наше припущення висунуте апріорно і потребує подальшої 

перевірки та підтвердження. Подальший аналіз або підтвердить висунуту 

гіпотезу, перетворюючи її на наукову теорію, або спростує її. Так, наприклад, 

досі непідтвердженими, хоча й не спростованими, залишаються гіпотези 

Н. Хомського про вроджену універсальну базу мовних знань, ностратична 

гіпотеза походження мови тощо.  

Метод спостереження (цілеспрямоване сприйняття, зумовлене 

завданням дослідження) залучався головно при проведенні 

психолінгвістичного експерименту, під час здійснення та аналізу результатів 

якого важливою умовою було дотримання максимальної об’єктивності.  

Серед лінгвістичних методів наукового пізнання важливе місце в 

нашому дослідженні належить описовому методу – планомірному 

дослідженню й інвентаризації мовних одиниць для пояснення особливостей 
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їхньої будови та функціонування у синхронії. Цей метод охоплює декілька 

етапів. Так, ми здійснили інвентаризацію  (виокремлення ФО) та 

класифікацію з подальшою інтерпретацією особливостей вживаних 

чоловіками та жінками ФО.  

До описового методу належать два прийоми інтерпретації: зовнішня 

(інтерпретація відбувається за співвіднесеністю з екстралінгвістичними 

явищами (наприклад, вік, професія, стать) або з іншими мовними одиницями 

(наприклад, словами)) та внутрішня (мовні явища піддаються інтерпретації 

через дослідження, побудоване на їх системних синтагматичних та 

парадигматичниз зв’язках). У нашому дослідженні застосовано метод саме 

зовнішньої інтерпретації, оскільки інтерпретація отриманих результатів 

безпосередньо пов’язана з категорією статі.  

Парадигматична методика допомагає встановити диференційні 

ознаки на основі зіставлення і протиставлення мовних одиниць, об’єднаних в 

окремі парадигматичні групи на основі спільності та відмінності їхніх ознак 

(напр., у нашому дослідженні ФО і слова). Синтагматична методика 

розглядає сполучуваність досліджуваних одиниць ( у нашому разі ФО) та 

контекст, доповнюючи цим самим парадигматичну. 

Інтерпретація отриманих даних в результаті їх якісного аналізу й 

систематизації завдяки застосуванню описового методу спонукає до 

формулювання теорії, що є важливим для будь-якого дослідження. У 

лінгвістиці метод опису займає важливе місце, оскільки він є базовим для  

створення описових граматик та різних типів словників (фразеологічних у 

т. ч.).  

Для дослідження гендерного аспекту функціонування ФО, а саме 

відбору досліджуваних одиниць, використано також метод суцільної 

вибірки. З цією ж метою та для більш точної диференціації ФО та вільних 

словосполучень залучено методи фразеологічної ідентифікації, оточення 

та контекстологічний метод. Названі методи допомагають розпізнати ФО у 
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тексті, оскільки найбільш точну семантику сполучення варто розглядати саме 

в контексті.    

Контекстуальний аналіз дає змогу розкрити значення досліджуваних 

елементів і представляє їх у єдності з оточенням (контекстуальним 

індикатором, вказівним мінімумом). За допомогою контекстуального аналізу 

нам вдалося ідентифікувати ФО та з’ясувати їхні значення. 

Використання структурного методу в дослідженні гендерного 

аспекту вживання ФО у газетному тексті пояснюємо необхідністю вивчення 

певного мовного явища як цілісної функційної системи із чітко 

співвіднесеними та пов’язаними між собою елементами, частинами та 

зв’язками.  

Структурний метод забезпечує здійснення синхронного аналізу 

лінгвістичних явищ на основі зв’язків і відношень між елементами мови. 

Вагомий внесок до появи та розвитку структурного методу дослідження в 

мовознавстві зробили Ф. де Соссюр та І. О. Бодуен де Куртене. Принципи 

теорії структуралізму зводяться до таких положень: 1) реальною є мова як 

система, а не окремий факт (звук, морфема, слово та ін.); система визначає 

елементи, а не є сумою, що з них складається; 2) відношення домінують над 

елементами; основними є опозиційні відношення; 3) для вивчення мови 

можна застосовувати математичні методи, адже в мові основним є 

відношення [138, с. 372–373]. 

У фразеології застосування структурного методу є важливим, оскільки 

незнання будови ФО внеможливлює вивчення їх значення [143]. У нашому 

дослідженні структурний метод використано для вивчення видозмін та 

модифікацій структури ФО. 

Щоб розглянути, ФО якої тематики найчастіше використовують 

представники різної статі та які поняттєві сфери вони охоплюють, ми 

розподілили відповідно вживані ними ФО, використовуючи ідеографічний 

метод. У межах відповідної класифікації розрізняють фразеотематичні 
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групи (далі ФТГ), фразеотематичні підгрупи (далі ФТП) та 

фразеосемантичні поля (далі ФСП). 

Методичний алгоритм дослідження гендерного аспекту особливостей 

вживання ФО на матеріалі німецьких газетних текстів базується на кількох 

етапах. 

Перший етап нашого дослідження проведений із використанням 

здебільшого загальнонаукових методів (індуктивного, дедуктивного, аналізу, 

синтезу та ін.) та охоплює теоретичні засади дослідження фразеологічного 

фонду німецької мови, передумови виникнення та формування гендерної 

лінгвістики як відносно нової галузі мовознавства, що дало змогу: а) зібрати, 

проаналізувати, узагальнити теоретичні положення та побудувати теоретико-

методологічну базу наукового дослідження; б) виявити відмінності між 

особливостями функціонування та семантикою фразеологічних і лексичних 

одиниць; в) розглянути та порівняти особливості семантики та 

функціонування ФО в порівнянні з вільними словосполученнями та 

реченнями; г) дослідити історичні передумови виникнення гендерних 

досліджень у суспільних науках загалом і лінгвістиці зокрема; ґ) порівняти та 

висвітлити основні досягнення закордонних та вітчизняних науковців у 

галузі гендерної лінгвістики; д) визначити відмінності між категорією 

гендеру та статі; е) показати прояви гендерної диференціації мовців за статтю 

та простежити тенденції до зрушення стереотипів та норм у гендерній 

лінгвістиці.  

Другий етап дослідження передбачає залучення низки методів і методик, 

наприклад: кількісного та описового методів, структурного, лексико-

семантичного та контекстуального аналізу, парадигматичної та синтагматичної 

методик, що дало змогу виокремити ФО методом суцільної вибірки з газетних 

текстів, перевіривши їх кодифікованість у словниках, і проаналізувати відібрані 

ФО.  

Перший крок передбачає виокремлення одиниць аналізу методом 

суцільної вибірки (у нашому разі ФО). Застосування прийому зовнішньої 
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інтерпретації описового методу дає можливість надалі вивчати особливості 

ФО на основі їх співвіднесеності з категорією статі.  

Другий крок передбачає застосування кількісних методів для 

встановлення частоти вживання ФО у газетному тексті, порівняння середньої 

частоти вживання ФО представниками різної статі в «одно»- та 

«різногендерному» мовленні, поділу ФО на низькочастотні, середньочастотні 

та високочастотні, визначення фразеологічного багатства мовлення 

представників обох гендерів. 

Третій крок ґрунтується на застосуванні ідеографічного методу, що 

сприяло дослідженню семантики ФО та з’ясуванню, ФО якої тематики 

притаманні чоловікам та жінкам у їхній комунікації.  

Четвертий крок передбачає виявлення видозмін та модифікацій ФО у 

процесі мовлення. Застосування структурного методу дослідження сприяло 

виявленню того, як ці модифікації виявляються залежно від гендерного 

фактору.    

П’ятий крок полягає в характеристиці фразеологізмів-запозичень, 

особливостей їхнього функціонування в німецьких газетних текстах, а також 

вживання виразів цитатно-афористичного характеру представниками різної 

статі в газетному мовленні.  

Третій етап полягає в застосуванні статистичних методів (критерію χ² 

та коефіцієнта К) для характеристик вживання ФО представниками різної 

статі в газетних текстах, виявлення ідеографічних особливостей 

досліджуваних ФО та притаманних їм модифікаційних процесів, аналізу 

вживання запозичених ФО та цитатно-афористичних зворотів для 

підтвердження чи спростування статистичної значущості виявлених 

кількісних відмінностей. 

Четвертий етап дослідження відображає результати проведення 

психолінгвістичного експерименту. У процесі експерименту застосовано 

прийоми зовнішньої та внутрішньої інтерпретації, що допомагає виявити 
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вплив гендерного фактору на використання ФО різних видів (гіперчастотних, 

запозичених, цитатно-афористичного характеру) носіями мови. 

 

2.2.2. Кількісні та статистичні методи в лінгвістиці 

 

Для проведення кількісних підрахунків та виявлення статистичних 

характеристик мовних одиниць у лінгвістиці прийнято застосовувати 

математичні методи дослідження.  Наявність постійного (статичного), а не 

змінного (динамічного) складу одиниць мови, а також зв’язок між ними 

проти безладної і хаотичної їх взаємодії – це саме ті причини, які не лише 

дозволяють використовувати статистичні методи, а й зумовлюють 

необхідність їх застосування в лінгвістичних дослідженнях. 

М. П. Кочерган вважає, що «…оскільки мова – це ймовірнісна, а не 

жорстко детермінована система, то для її пізнання квантитативні методи, 

пов’язані з дослідженням частотних, імовірнісних та інших нелогічних 

характеристик, не тільки бажані, але й необхідні» [138, с. 16]. Наведення 

статистичних характеристик робить трактування тих чи тих мовних явищ 

більш чітким та однозначним. Використання таких методів сприяє 

формуванню важливих теоретичних висновків стосовно закономірностей 

функціонування мовної системи загалом, підкріплених математичними 

підрахунками. На думку В. І. Перебийніс, «…мова і мовлення 

підкоряються статистичним законам» [187, c. 3]. Першою причиною так 

стверджувати є думка про те, що мова є складною системою дискретних 

одиниць, які можуть мати кількісні характеристики, як і інші великі 

дискретні одиниці будь-якої природи. Такі кількісні характеристики 

притаманні одиницям усіх рівнів мовної системи. Існує також думка, що 

математичні прийоми при систематизації та узагальненні лінгвістичного 

матеріалу в синтезі з якісною інтерпретацією результатів дослідження 

дають дослідникам змогу зануритись в таємниці будови мови [187]. 

В. В. Левицький, указуючи на важливість використання статистичних 
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методів у лінгвістичних дослідженнях, вважає, що саме ці методи є 

ефективним інструментом аналізу мови і мовлення: «…Сьогодні навряд 

існують сумніви в тому, що мова володіє і якісними, і кількісними 

ознаками, і що різні властивості мови можуть вивчатися різними 

методами. Є такі дослідження, де відповіді на поставлені питання можна 

отримати тільки за допомогою квантитативних методів» [145, с. 3, 9].  

Крім того, варто зазначити, що кількісні та статистичні методи 

різняться між собою. Кількісні методи полягають у простому підрахунку 

частоти вживання тих чи тих мовних одиниць, тоді як статистичні  

передбачають використання різноманітних математичних формул для 

дослідження закономірностей розподілу мовних одиниць у мовленні, 

виміру зв’язків між елементами мови, установлення тенденцій розвитку і 

функціонування мови, встановлення залежності між кількісними та 

якісними характеристиками мови. Математичні методи мають важливе 

значення в дослідженні мови і, крім того, можуть слугувати складником 

інших методів. Через те, що останнім часом використання цих методів у 

вивченні мовного матеріалу значно зросло, сьогодні можна говорити про 

розгалуження математичної лінгвістики на лінгво- і стилостатистику. 

Оскільки наше дослідження побудоване на матеріалі газетних 

статей, а не літературних творів, де використання стилостатистики було б 

доречнішим, то говоримо про лінгвостатистику. У дослідженні ми 

використали як кількісні, так і статистичні методи.  

Для перевірки достатності обсягу матеріалу та вибірки нашого 

дослідження для аналізу та формулювання певних висновків чи тверджень, 

ми визначили величину так званої похибки вибірки за формулою 

В. І. Перебийніс [187]: 

 

Np

Zp
 ,     (2.1) 
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де Zp – константа, що становить 1,96 для 5 % рівня значущості; 

N – обсяг вибірки в абсолютній величині (кількість слововживань); 

p – відносна частотність вживання слова. 

Величина похибки не повинна перевищувати 33%. 

У нашому дослідженні  

,017,0
)169704013409(1697040

96,1





 

що підтверджує достатній обсяг матеріалу вибірки для того, щоб 

робити певні висновки та узагальнення.  

Для аналізу функціонування ФО у газетному тексті загалом ми 

підрахували індекси різноманітності (багатства), повторюваності, 

винятковості та концентрації досліджуваних одиниць.  

Індекс різноманітності (у нашому разі фразеологічної) дає змогу 

побачити ступінь фразеологічного розмаїття в тексті. Розраховується 

відношенням обсягу словника ФО (V) до обсягу тексту (N): 

Б = V / N            (2.2) 

Індекси повторюваності у тексті – відношення обсягу тексту (N) до 

обсягу словника (V) (є величиною, оберненою до індексу різноманітності): 

 A = N / V (2.3) 

Фразеологічно насичений текст володіє високим коефіцієнтом 

фразеологічної різноманітності, тобто на одиницю обсягу тексту припадає 

максимальна кількість окремих ФО, у фразеологічно бідному тексті 

простежено тенденцію до повторення одних і тих самих ФО, у результаті 

чого його фразеологічна різноманітність (багатство) втрачається.  

Індекс винятковості показує відношення кількості слів із частотою 

вживання 1 («hapax legomena») (V1) до обсягу тексту (N): 

 Е = V1 / N (2.4) 

Індекс концентрації ФО протиставлений індексу винятковості та є 

відношенням кількості високочастотних одиниць до обсягу тексту, цим 
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самим показуючи ступінь накопичення в тексті певних ФО, які володіють 

високою частотою вживання (V … / N).     

Оскільки ми досліджуємо особливості вживання ФО представниками 

різної статі та маємо на меті здійснити порівняльний аналіз, то для 

визначення відмінностей чи подібностей між використанням ФО 

чоловіками та жінками використовуємо критерій хі-квадрат (χ²) та 

коефіцієнт взаємної спряженості (К).  

Критерій χ² є досить поширеним методом перевірки статистичних 

припущень. Він допомагає виявити наявність відповідностей чи 

розходжень між розподілами частот досліджуваних явищ. Сума χ² тим 

вища, чим більше емпіричні величини відхиляються від теоретичних. Для 

інтерпретації результатів встановлюють значущість отриманої суми χ² 

[123, с. 110]. 

Для обчислення χ² використовують здебільшого формулу для 

чотирипільних таблиць, які утворені двома рядками та двома стовпчиками. 

Проте такі таблиці можуть бути складені й у багатопільні, об’єднуючи 

рядки та стовпчики. Суму χ² для таких таблиць розраховують за 

формулою:  

 
    

,
)( 2

2

dcbadbca

Nbcad




                     (2.5) 

де a, b, c, d – емпіричні дані в чотирипільній таблиці, N – загальний обсяг 

вибірки [8, с. 88].  

Оскільки результат критерію хі-квадрат допомагає встановити лише 

наявність або відсутність зв’язку між ознаками, а не його міру, то для 

встановлення ступеня зв’язку між ними виводять також коефіцієнт взаємної 

спряженості К. Величина коефіцієнта К може набувати значень від 0 до +1 [8, 

с. 91], тому він показує не лише ступінь взаємозв’язку, а й «напрямок» їх 

спряженості. Значущість встановлюємо за величиною χ².  Величину 

коефіцієнта К підраховують за формулою: 
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               (2.6) 

 

де χ2 – критерій хі-квадрат, N – обсяг вибірки, r – кількість горизонтальних 

рядків у таблиці, c – число вертикальних стовпчиків у таблиці. 

У нашому дослідженні при обчисленні статистичних даних χ² та К 

використано комп’ютерну програму. 

 

2.2.3. Психолінгвістичний експеримент 

 

Психолінгвістика має міждисциплінарний характер, оскільки виникла 

на стику двох наук: психології та лінгвістики. Антропоцентрична 

спрямованість скеровує психолінгвістику на дослідження мови через 

вивчення мовного матеріалу, отриманого від різних носіїв, зокрема 

експериментальним шляхом. 

Загалом розрізняють два методи наукового дослідження: 

спостереження у природних умовах та експеримент [241, c. 3]. На відміну від 

спостереження, експеримент дає змогу дослідникові маніпулювати певними 

факторами (незалежними змінними), визначаючи їхній вплив на інший 

фактор (залежну змінну).  

У тлумаченні терміна «психолінгвістика» уже вказано на важливість 

експерименту в ній: «наука, що заснована на експерименті, спостереженні та 

самоспостереженні» [23, с. 19]. Лінгвістичний експеримент визначаємо як 

такий, що експлікує мовне чуття випробуваного (носія мови) для цілей 

верифікації мовних моделей (моделей мовних стандартів) або функційно-

мовленнєвих моделей. Одне з головних завдань експерименту в 

психолінгвістиці полягає у виявленні конститутивних елементів організації 

мови та мовленнєвої діяльності особистості крізь призму її пам’яті, 

свідомості, індивідуальної мовної картини світу тощо. Численні лінгвістичні 

дослідження скеровані сьогодні на розуміння сутності людського мислення 

та пізнання. Оскільки мова є віддзеркаленням усіх процесів, що відбуваються 
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в людській свідомості, то саме психолінгвістичний експеримент стає чи не 

єдиною можливістю «зазирнути» у глибинну мовну людську свідомість, 

досліджуючи індивідуальні особливості кожного носія з подальшим 

узагальненням та інтерпретацією отриманих даних, здійснити спробу 

побудови національної мовної картину світу.  

Схематично лінгвістичний експеримент можна зобразити так: 

S→█→R, де S – стимул, а R – реакція респондента, а між ними зв’язок через 

«чорну скриню» (█), що є символом недосяжного прямому спостереженню 

[35, с. 9]. Психолінгвістичний експеримент складається з декількох етапів:  

1. Підготовчий: на цій стадії формулюють експериментальну гіпотезу, 

мету та завдання майбутнього експерименту, окреслюють проблему та 

визначають методику.  

2. Планування експерименту: здійснюють відбір реципієнтів та 

учасників експерименту, складають анкети з інструкціями для респондентів і 

питаннями, що стосуються  особистої інформації, яка може бути важливою 

для аналізу результатів такого експерименту (наприклад, стать, професія, вік 

і т. д.).  

3. Проведення експерименту: проводять роботу з реципієнтами, 

збирають дані для подальшого аналізу.  

Психолінгвістичні експерименти можуть відрізнятися залежно від 

модальності (візуальної чи слухової), у якій пропонують працювати 

респонденту. Так, розрізняють усно-усну, усно-письмову, письмово-

письмову, письмово-усну форми експерименту [17]. 

На результати експерименту впливає багато чиників, як-от: настрій 

реципієнта, стан його здоров’я тощо. Щоб простежити певні тенденції 

психолінгвістичного експерименту, іноді дослідники проводять так званий 

пілотний експеримент. Існує чимало типів експериментів у психолінгвістиці, 

наприклад, асоціативний експеримент (вільний, спрямований, ланцюговий), 

методика градуального шкалювання, метод семантичного диференціалу, 

методика доповнення, методика закінчування речення, методика непрямого 
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дослідження семантики, методика встановлення граматичної правильності, 

метод прямого тлумачення слів, класифікація.  

Психолінгвістичний або, як його ще називають, асоціативний 

експеримент проводять, щоб спонукати в респондентів виникнення певних  

асоціативних реакцій на стимули різного типу, запропоновані дослідником. 

Асоціативний експеримент буває «вільний» (респондент відповідає те, що 

першим спало йому на думку після пред’явлення стимулу, вибір реакції при 

цьому нічим не обмежений), керований (дослідник певним чином обмежує 

вибір реакції) та ланцюговий (респондентам пропонують відповісти 

необмеженою кількістю реакцій на стимул, жодних обмежень при цьому не 

встановлюють). Можливий і змішаний тип психолінгвістичного 

експерименту. У нашому дослідженні використаний «вільний» та керований 

тип психолінгвістичного експерименту. 

Після проведення експерименту дослідник отримує певні результати, з 

яких потім формулює висновки. Критеріями оцінки проведення 

експерименту є його надійність та валідність.  

Для отримання оптимальних та чітких результати, перед виконанням 

кожного завдання експерименту необхідно продумати та вказати у вступній 

частині анкети пояснення. На думку В. В. Левицького, важливим при 

проведенні психолінгвістичного експерименту є те, щоб респонденти 

почували себе учасниками наукового експерименту, які беруть участь у 

дослідженні, а ні в якому разі не піддослідними індивідами [147, с. 70]. 

Під час перебігу експерименту дослідник може безпосередньо 

спілкуватися, давати потрібні вказівки та спостерігати за реакцією 

респондентів. Утім, якщо такої можливості немає, як у нашому дослідженні, 

можна використати інтернет, розіславши анкети електронною поштою і 

провести експеримент дистанційно. 

Одним з чи не найважливіших етапів проведення психолінгвістичного 

експерименту є інтерпретація отриманих даних. Завдання дослідника полягає 

у правильному висвітленні та поясненні отриманих результатів.  
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Матеріалом для проведення психолінгвістичного експерименту ми 

обрали ФО з найвищою частотністю (гіперчастотні), запозичені ФО (ЗФО) та 

цитатно-афористичні звороти (ЦАЗ), вживані представниками різної статі в 

газетних статтях. В експерименті взяли участь 30 респондентів, які є носіями 

мови. Кількість учасників експерименту обґрунтовуємо тим фактом, що, 

опираючись на попередні дослідження, які були проведені з різною кількістю 

респондентів та показали, що збільшення кількості опитаних не дає кращих 

результатів, а оптимальною вважається кількість 30–50 учасників. 

Респонденти належать до різної статі (серед яких 12 чоловіків та 18 жінок), 

оскільки саме цей критерій – ключовий та визначальний для нашого 

дослідження. Учасники експерименту належать до різновікових категорій 

(від 20 до 55 років), різної сфери професійної діяльності (напр., студенти, 

підприємці, ювеліри, юристи та ін.) та є представниками різних регіонів 

Німеччини (м. Мюнхен та м. Берлін). Проведення психолінгвістичного 

експерименту передбачало виконання декількох завдань: по-перше, 

респондентам потрібно було назвати ФО, цитати, прислів’я, приказки, 

афоризми та крилаті вислови, які їм добре відомі та які вони часто вживають 

у своїй комунікації; по-друге, серед наведених 25 ЗФО, що їх 

використовують у газетних тестах найчастіше, опитаним було запропоновано 

відповісти на питання, чи знають вони той чи той вираз, як використовують 

його (часто, рідко, ніколи); і по-третє, серед наведених 50 ФО, які найчастіше 

трапляються в газетній мові, потрібно було визначити, які респондентам 

знайомі, які і як часто вони використовують у своєму мовленні (зразки анкет 

подано у Додатках А, Б, В).  

    

Висновки до розділу 2 

 

1. Для проведення будь-якого наукового дослідження важливим етапом 

є вибір матеріалу та відповідних методів. Матеріалом репрезентованого 

дослідження обрано дві найбільші газети Німеччини «Die Zeit» та 
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«Süddeutsche Zeitung». Вибір матеріалу дослідження зумовлений 

популярністю, масовістю, загальнонаціональним характером та доступністю 

цих видань пересічному читачеві. Проаналізований матеріал охоплює 

випуски за 2013–2015 рр. (загальна кількість слововживань – 1 697 040).  

2. З огляду на фактичний матеріал здійснено поділ газетних статей на 

«одно»- та «різногендерні», залежно від статевої належності автора чи 

авторського колективу та комунікантів, які також є учасниками газетної 

інтеракції.       

3. Для інвентаризації матеріалу дослідження використано також дані 5-

ти авторитетних словників: головно «Німецько-український фразеологічний 

словник» В. І. Гаврися та О. П. Пророченко, «Немецко-русский 

фразеологический словарь» Л. Е. Биновича та М. М. Гришина, 

«Фразеологічний словник німецької мови» Л. С. Осовецької та 

К. М. Сільвестрової, Duden: Deutsches Universalwörterbuch,  Duden 11. 

Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: Wörterbuch der deutschen 

Idiomatik. 

4. Дослідження гендерного аспекту вживання ФО у газетних текстах 

здійснено шляхом інтеграції загальнонаукових і спеціальних (лінгвістичних) 

методів наукового пізнання. До загальнонаукових методів, використаних у 

дослідженні,  належать  індукція та дедукція, аналіз і синтез, спостереження, 

опис. Ці методи застосовано для створення теоретико-методологічної бази 

дослідження, формування та висування припущення про наявність чи 

відсутність відмінностей у вживанні ФО представниками різної статі, 

проведенні психолінгвістичного експерименту. 

5. Використання лінгвістичних методів дає можливість здійснити: 

інвентаризацію та відбір ФО (метод суцільної вибірки), точніше 

диференціювати ФО та вільні словосполучення в тексті (методи фразеологічної 

ідентифікації, оточення та контекстологічний метод, парадигматична та 

синтагматична методики), здійснити підрахунки та обчислення виявлених 

мовних явищ, які характеризують вживання ФО представниками різної статі 
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(кількісні методи), проаналізувати тематику вживаних чоловіками та жінками 

ФО (ідеографічний метод), вивчити видозміни та модифікації структури ФО 

(структурний метод), порівняти кількісні характеристики вживання ФО 

представниками різної статі та підтвердити чи спростувати їх наявність 

статистично (статистичні методи), порівняти отримані в ході дослідження 

результати особливостей вживання ФО представниками різної статі у 

газетних текстах із результатами проведеного опитування, мета якого 

полягає у виявленні гендерних особливостей використання респондентами 

ФО у розмовній мові (психолінгвістичний експеримент).   

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора [130], 

[185]. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ ГЕНДЕРНОГО ЧИННИКА НА ВЖИВАННЯ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ 

 

3.1. Особливості газетного тексту 

 

Під час розгляду системи сучасних функціональних стилів мови, їхньої 

жанрової різноманітності варто враховувати екстралінгвальні чинники. 

Основну базу утворення функціональних стилів створює типова 

соціомовленнєва ситуація, яка й визначає критерії класифікації цих стилів 

залежно від наявності чи відсутності окресленої сфери мовного спілкування. 

Сфера вживання, особливості призначення й специфічна ситуація 

спілкування свідчить про існування публіцистичного стилю. 

Засоби масової інформації стали невід’ємним складником суспільного 

життя. ЗМІ поділяють на друковані (газети, журнали) та електронні 

(телебачення, радіо та інтернет). Хоча на сьогодні такий поділ дещо умовний, 

адже зі стрімким розвитком глобальної мережі набули популярності 

інтернет-версії газет та журналів.  На сучасному етапі розвитку суспільства 

ЗМІ відіграють панівну роль як сфера мовленнєвої діяльності з  власною 

конструктивною специфікою. Одним із головних завдань публіцистичних 

текстів є доступно передавати інформацію про суспільні події. Якраз через 

величезне розмаїття цієї інформації функції ЗМІ реалізуються через 

запозиченння в різних підсистемах і фахових мовах. Оцінні висловлювання, 

сформовані вибором лексики, наприклад, найвищі ступені порівняння 

прикметників, метафоризація, фразеологізація, використання відповідних 

синтаксичних структур, сприяють прояву високого ступеня експресивності в 

ЗМІ. 

Особливості кожного стилю мовлення визначені завданнями та цілями, 

які ставить перед собою автор [40]. Публіцистичний стиль, до якого 

належать, крім статей у журналах, виступів на радіо, телебаченні, промов, 
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доповідей тощо, також газетні тексти, описує суспільно важливі події різної 

тематики, напр., політичні, економічні, культурні, освітні та ін. Події, 

відображені в публіцистичному тексті, заторкують інтереси широкої 

аудиторії, отже, адресат такого тексту є масовим. Мета автора 

публіцистичного тексту полягає у тому, щоб передати читачеві, глядачеві чи 

слухачеві та донести відповідну інформацію, давши їй певну оцінку та 

переконуючи у власній правоті. У публіцистичному мовному стилі поєднані 

інформативний та оцінний плани, що пояснює використання в текстах цього 

стилю як нейтральних, так і експресивних мовних засобів. З одного боку, такі 

характеристики як наявність термінів, логічність викладу, вживання 

стилістично нейтральної лексики наближують публіцистичний стиль до 

наукового та офіційно-ділового. А з іншого боку, мовна експресія та 

емотивність роблять публіцистичний текст авторським, більш 

індивідуальним і менш стандартизованим.  

Публіцистичний стиль визначають як функційний стиль мови, що 

обслуговує  широку сферу суспільних відносин. Особливості 

публіцистичного стилю поділяють на дві групи: мовні та екстралінгвістичні. 

Виокремленню останніх в окрему групу сприяє спрямованості 

публіцистичного стилю на вплив, тобто його завданням є не тільки точно, 

доступно і яскраво інформувати читача, а й формувати певне ставлення до 

подій, спонукати до діяльності, до необхідності зайняти певну громадську 

позицію, змінити погляди або сформувати нові. До основних 

екстралінгвістичних чинників належать не лише форма, вид, тип мови, а й 

сфера спілкування, специфіка медіа-каналу, а також особливості аудиторії та 

невербальні комунікативні засоби [54, c. 145–150]. 

До мовних особливостей  публіцистичного стилю належить 

використання оцінної лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, 

великої кількості кліше та фразеологічних одиниць, скорочень, іноземних 

слів, неологізмів (що якісно відрізняє мову преси від літературної), а в деяких 
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випадках навіть історизмів, функцією яких у статтях на актуальні теми є 

проведення історичних паралелей [10, c. 256]. 

Вибір та використання мовних засобів у тексті публіцистичного стилю 

зумовлено його функціями (комунікативною, інформативною, виховною, 

організаторською, пропагандистською, функцією впливу та критики). Крім 

того, важлива роль належить екстралінгвістичним чинникам – масовості 

адресатів та оперативності ЗМІ. Публіцистика покликана активно брати 

участь у суспільному житті, висвітлювати актуальні події, формувати 

громадську думку та позицію. Автор публіцистичного тексту є не байдужим 

«реєстратором» подій, а їх активним учасником і коментатором. Позиція 

автора повинна бути прямою та відкритою.  

Публіцистичному стилю притаманний досить швидкий розвиток, 

динаміка відображення політичного, економічного, соціального та 

культурного стану суспільства. Цей стиль найтісніше пов’язаний із 

повсякденним життям суспільства, чим пояснюється вплив на нього 

розмовного стилю.  

Оскільки сфера міжособистісного спілкування сучасної людини 

охоплює різноманітні теми і науки, і виробництва, і спорту, і громадської 

діяльності, то саме в публіцистичному стилі найбільше виявляються 

перехідні, міжстильові впливи. Синтез елементів різних стилів призводить як 

до часткової нейтралізації, так і до збереження споконвічного стилістичного 

забарвлення. Мова публіцистики близька до повсякденної мови сучасної 

людини, проте вирізняється більшою експресією і барвистістю. У межах 

публіцистичного стилю відбувається так звана стилістична переорієнтація 

мовних ресурсів: частина газетної лексики стає загальновживаною, 

проходить загальномовну адаптацію, переймається з інших сфер 

життєдіяльності (наприклад, наукової, економічної та ін.). 

Урешті-решт формується нова стилістична цілісність, яка стає 

основним полотном публіцистичного стилю і слугує зв’язною ланкою між 

мовою ЗМІ та сферою міжособистісного спілкування. У публіцистичному 
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стилі розрізняють такі типи жанрів: інформаційний (репортаж, інтерв’ю, 

інформаційна стаття), аналітичний (коментар, огляд, аналітична стаття), 

художньо-публіцистичний (нарис, есе, фейлетон, замальовка), рекламний 

(поєднані елементи практично всіх жанрів).  

Стилістично в публіцистичному тексті найбільш неоднорідна лексика, 

яка спрямована на загальне розуміння. Так, у рекламних оголошеннях 

вживаються стилістично різноманітні лексичні одиниці, наприклад, 

неологізми, слова іншомовного походження, емотивно-експресивна лексика 

для того, аби привернути увагу та викликати інтерес [2, с. 196]. Відомо, що 

ядро лексичного складу мас-медіа утворює суспільно-політична лексика. Так, 

наприклад, зміна влади, ідеології, політичного устрою призводить до 

виникнення нових номінацій суспільно-політичного характеру, які неодмінно 

проникнуть у мову ЗМІ [4, с. 96]. Мова ЗМІ «запозичує» лексику з інших 

функціональних стилів, що зумовлено розмаїттям тем і жанрів 

публіцистичних текстів. Зокрема, публіцистиці притаманне використання 

соціально-політичної лексики і фразеології, суспільно-політичних термінів, 

неологізмів (семантичних і лексичних), лозунгів (особливо в заголовках для 

привернення уваги та інтересу читача), слів іншомовного походження і 

запозичень (зокрема англомовних, які доповнюють мовну скарбницю та 

з’являються насамперед в газетах), емоційно забарвленої лексики. 

Варто виділити також певні характеристики синтаксичної 

організації тексту публіцистичного стилю:  наявність коротких повідомлень, 

які, проте, складаються з довгих речень із складною структурою, 

максимальний поділ тексту на абзаци (коли фактично кожне речення 

починається з нового рядка), наявність підзаголовків у тексті (для 

зацікавлення читача), використання численних атрибутивних груп. 

Дослідження лексичного рівня текстів публіцистичного стилю 

показують, що функції номінації та оцінки лексичних компонентів 

взаємопов’язані, що дає підстави виокремити в цьому стилі два типи 

слововживань: 1) неоцінна лексика, до якої входять підгрупи інформативних 
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та «будівельних» (за термінологією В. Костомарова) слів; 2) оцінна лексика, 

яка охоплює позитивно і негативно оцінну, у зв’язку з чим виникає 

необхідність у дослідженнях явищ та одиниць вторинної номінації, 

характерних для цього стилю. Говорячи про диференційні ознаки 

публіцистичного стилю, науковці використовують не тільки набір певних 

мовних засобів, а й акцентують увагу на важливості принципів, за якими ці 

мовні одиниці будуть організовані в текстах. Безперечно, важливим у 

публіцистичному стилі є як набір мовних засобів, так і спосіб їхньої 

організації.  

Характерними рисами публіцистичного стилю є: а) економія мовних 

засобів, лаконічність у поєднанні з інформаційною насиченістю; б) вибір 

мовних засобів за принципом їхнього розуміння; в) наявність суспільно- 

політичної лексики, переосмислення лексики інших функціональних стилів; 

г) наявність типових мовних стереотипів, кліше; ґ) жанрова різноманітність і 

зумовлена цим різноманітність стильового вживання мовних засобів: 

багатозначності слів, мовних зворотів, стилістичних прийомів метафори, 

метонімії, синекдохи.  

Важливу роль у розробці теорії публіцистичного стилю та 

публіцистики загалом відіграли праці Д. Х. Баранника [25]. На його думку, 

«основною властивістю газетного тексту є пафос дійової конкретності й 

наступальності, предметність і документальність», що визначає 

«найзагальнішу особливість естетики газетної мови: суто комунікативне 

значення слова домінує тут над його художнім, живописним, зображальним 

значенням» [25, с. 155]. Проте цей факт не заперечує спорідненості мови 

газети із художньою мовою, адже такі засоби образності, як метафора, 

метонімія, епітети тощо є особливістю газетного мовлення, незважаючи на 

той чи той жанр. Дослідник зазначає: «Безперечно, інформаційні тексти 

мають свою мовну, зокрема лексичну й фразеологічну, специфіку (ділова 

конкретність і лаконічність, стриманість у вживанні образних засобів, 

нерідко – певна стандартність зворотів і висловів). Але й ці тексти, як ми вже 



113 

 

переконались, можуть зазнавати часом інтенсивного впливу художнього чи 

публіцистичного жанрів (і це позитивна ознака сучасної газетної мови), так 

само художні та публіцистичні матеріали в газеті нерідко видозмінюються 

під впливом елементів інформації. Адже чистих жанрів та мовних стилів, тим 

більше в газеті, не буває» [25, с. 155].  

У сучасному суспільстві спостерігаємо стрімкий розвиток високих 

інформаційних технологій, що сприяє інформаційній освіченості та 

поінформованості його членів повсякденно, а то й щогодинно. Наше 

дослідження побудоване на аналізі інтернет-версій німецької преси, а саме 

газет, які вважаються першими періодичними друкованими виданнями в 

історії ЗМІ, тобто «класичними» ЗМІ.  

Як і суспільство, газети пройшли довгий та тернистий шлях розвитку. 

Людство поширювало новини та інформацію задовго до виникнення літер. З 

появою писемності повідомлення про події мали більш об’єктивний 

характер. Найстаріші газети були тижневими виданнями і з’явились у 

німецьких землях на початку XVII століття, набувши невдовзі поширення по 

всій Європі. З часу появи найдавнішого різновиду ЗМІ (газет) представники 

влади намагалися утримувати їх під пильним контролем. Однак поступово 

преса виборола собі місце під сонцем, утвердивши своє право на вільне й 

незалежне висвітлення подій. Водночас формувалось уявлення про її 

суспільну відповідальність та функції як четвертої гілки влади. 

У праці «Українська лінгвостилістика ХХ – початку ХХІ ст.: система 

понять і бібліографічні джерела» [237] зафіксовано різні термінологічні 

словосполучення, які використовують науковці: газетна комунікація, газетна 

мова, газетне мовлення, газетний дискурс, газетний жанр, газетний 

заголовок, газетний стиль, газетний текст, газетний штамп, газетно-

журнальний жанр, газетно-інформаційний стиль, газетно-публіцистична 

мова, газетно-публіцистичний дискурс, газетно-публіцистичний стиль, 

газетно-публіцистичний текст [237, c. 335]. Так само зафіксовані терміни 

«публіцистичний стиль», «публіцистичний текст» [237, c. 335]. У нашому 
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дослідженні ми послуговуємося термінами «газетний текст» та «газетне 

мовлення» як синонімічними.  

Газетні тексти створюють особливу сферу для функціонування мови, 

де відбуваються процеси, які не тільки передають мовленнєву ситуацію 

взагалі, а й впливають на структуру мовної системи. Отже, мову 

використовують як засіб впливу, що має загальні системні та специфічні 

текстові характеристики. Поєднання таких характеристик зумовлює 

виконання мовою газет інформативної, пізнавальної та інших функцій. 

Структура та організація газетного тексту зумовлена особливостями 

стилю. Однією з головних його функцій, як уже згадувалося, є інформувати, 

висловлювати та висвітлювати певну громадську позицію, переконувати 

реципієнтів у її істинності, а часто і формувати громадську думку. Для 

виконання цієї функції ЗМІ мобілізують та залучають усі мовні ресурси. При 

цьому вибір мовних засобів визначається їхніми соціально оцінними 

характеристиками і можливостями ефективного, цілеспрямованого впливу на 

масову аудиторію. Це часто досягається поєднанням логічного викладу з 

емоційним забарвленням, що є характерною рисою публіцистичних текстів 

[10].  

Газета є складною єдністю різноманітних жанрів і демонструє 

різнобарвність стильових різновидів літературної мови, оскільки перебуває в 

центрі відображення змін, які відбуваються в мові. Саме мова газети, а не 

мова художньої літератури, передає з дивовижною оперативністю та 

актуальністю ті семантичні зсуви, незвичні у своїй новизні сполучення слів і 

т. д., які щодня з’являються в мові. 

У газетному мовленні активно виявляються всі найзначніші тенденції 

розвитку норм, які іноді вступають у суперечності: з одного боку, 

спостерігається збереження стабільності норм, з іншого, – відбуваються 

діахронічні зміни; з одного боку, мова нормативно диференціюється за 

стилями, з іншого, – норма переходить з одного стилю до іншого, наприклад, 
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норми наукового стилю починають діяти в публіцистичному стилі, а 

публіцистичний стиль помітно впливає на мову художньої літератури та ін. 

У газеті простежується тенденція до зближення норм усної і писемної 

мови: варіанти писемної мови сприймаються як найбільш нормативні, 

починають діяти і в усному мовленні, проте навіть у діловому стилі 

відбувається процес поступової відмови від застарілих, книжно-писемних 

форм і конструкцій, закріплених мовною практикою газет.  

Крім того, преса намагається не лише обмежитися висвітленням та 

передачею очевидного стану, але й проникнути в так заваний «закулісний» 

рівень тієї чи тієї події та ситуації. Ще однією особливістю газетного тексту є 

моделі подання змісту: фактична та авторська. З одного боку, відбувається 

виклад факту, з іншого, висвітлюється погляд автора на певну подію.  

Процесу передачі інформації в газетах характерна також така риса як 

публічність, тобто зміст відтворюється доступним способом для всіх членів 

суспільства: незважаючи на вік, професію, рівень освіти тощо, мова газети 

повинна бути доступною будь-якому читачеві. Останнім часом у ЗМІ 

простежуємо процес сегментації аудиторії, що дає змогу скеровувати 

інформацію саме тій цільовій аудиторії, якою зацікавлений той чи той 

соціальний інститут. Власне, актуалізується процес дедалі більшої 

диференціації інформації. 

Стиль і лексика сучасного газетного мовлення багатошарові, що 

впливає на використання в газетах засобів розмовної мови, рідше 

просторічних слів. 

Мова ЗМІ наповнена численними мовними кліше і шаблонами. У газеті 

часто можна помітити інверсію та еліптичні речення, особливо в заголовках, 

чи підзаголовках, що допомагає винести на передній план необхідні слова та 

привернути увагу. Емоційне забарвлення в газетній мові підсилюють 

питальні та окличні речення, риторичні питання. Опущення артиклів чи 

допоміжних дієслів пояснюється економією мовних засобів для вираження 

інформації, що є важливим для мови газети [6, с. 32–33]. 
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Стилістичні особливості газетного тексту виявляються у стислості 

викладу матеріалу: передачі певної частини повідомлень імпліцитно. 

Основний стилістичний принцип організації мови в публіцистиці, як уже 

зазначалося, – поєднання стандарту та експресії. 

На думку Д. Х. Баранника, газетне мовлення як різновид 

публіцистичного стилю потребує окремого дослідження, що викликане 

складністю такого мовного утворення, адже «мова газети не являє собою 

окремої цілісної стильової категорії, вона також не є в усій сукупності своїх 

жанрів різновидом публіцистичного стилю літературної мови, як часто 

стверджується в працях зі стилістики. Мова газети є поєднанням кількох 

стильових типів мови, найголовніші з яких – публіцистичний, художній з 

елементами публіцистичного, інформаційний» [26, с. 3]. Власне, тому й 

особливості публіцистичного стилю найбільш виявляються в газетних 

інформаційних жанрах. Д. Х. Баранник багаторазово вказував на 

необхідність вивчення специфічної образності публіцистичного (за його 

словами, інформаційного) стилю, зокрема газетного тексту, оскільки «в 

інформаційних матеріалах газети образні засоби мови можуть виконувати 

своєрідні завдання (наприклад, підготувати читача належно сприйняти якесь 

повідомлення, часом – викликати зацікавленість, привернути увагу до 

повідомлюваного, зробити інформацію рельєфною), іноді вони по-

особливому узгоджуються з інформаційним, критичним чи іншим текстом 

[26].  

Газетне мовлення – це різновид мовлення масової інформації в 

писемній формі (друкованому форматі). Закономірністю газетного підстилю 

є чергування мовної експресії та стандарту. Ш. Баллі наголошував, що в 

газеті «важко писати швидко і правильно, не користуючись заяложеними 

виразами... Мова газети рясніє штампами – готовими зворотами, часто 

цілими невеликими реченнями» [21, с. 109].  

Для загального конструктивного принципу газетного тексту характерне 

чергування фактологічно конкретної та узагальненої інформації, образного й 
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абстрактного, логічного й емоційного. У газетних текстах неможливо знайти 

такий прийом, як художня вигадка, що якісно відрізняє їх від текстів 

художньої літератури. Хоч подекуди ступінь авторського начала 

безпосередньо пов’язаний із газетним підстилем.  

Проаналізовані нами статті видань «Die Zeit» і «Süddeutsche Zeitung» 

репрезентують широкий спектр різних сфер життя та охоплюють 

різноманітні рубрики. Оскільки важливу роль для нас відігравала стать, то 

треба зазначити, що в цих німецькомовних газетах простежуємо так звану 

«гендерну нерівність» авторства. Так, серед проаналізованих статей 

«чоловічих» виявилося втричі більше, ніж «жіночих», що й зумовило за 

потреби отримання об’єктивних підрахунків порівнювати подекуди дані в 

нашому дослідженні у співвідношенні 1:3 (зокрема при виділенні 

абсолютної, відносної та індиферентної належності досліджуваних ФО до 

мовлення представників певної статі) (див. п. 3.2, Розділ 3).  

Газети відрізняються також частотою виходу: так, «Die Zeit» є 

щотижневою газетою, обсяг матеріалу у виданні досить об’ємний, оскільки 

накопичується протягом тижня, чим і пояснюється менша кількість 

проаналізованих випусків. «Süddeutsche Zeitung» – щоденне видання, 

відповідно статті не такі великі за обсягом, тому для того, щоб зрівноважити 

кількість проаналізованих слововживань у обох газетах, довелося залучити 

до аналізу більше випусків видання «Süddeutsche Zeitung». Обидві газети 

мають свої електронні версії, відіграють важливу роль у німецькому 

інформаційному просторі та здійснюють вагомий вплив на формування 

суспільної думки читачів.       

Отже, газети відіграють важливу роль у сучасному суспільстві як 

«віддзеркалення» не лише актуальних подій на суспільному рівні, але й 

сучасного стану мови на рівні лінгвістичному. Існуючи окремо як газетний 

підстиль публіцистичного стилю, він водночас поєднує ознаки розмовного та 

художнього стилів. Газетне мовлення  має набір характерних йому ознак 

(наприклад, стислість та лаконічність викладу, використання мовних 
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шаблонів та кліше, багатошаровість лексики тощо), що пов’язані з функціями 

ЗМІ у суспільстві загалом та для окремого читача зокрема. 

 

3.2. Кількісні показники вживання фразеологічних одиниць у 

газетному тексті залежно від гендерного фактору 

 

Як уже було зазначено, для дослідження гендерного аспекту  

функціонування ФО ми обрали газетні статті двох найбільш популярних 

німецьких видань – «Die Zeit» і «Süddeutsche Zeitung». Вважаємо за 

доцільне спершу визначити особливості функціонування ФО у текстах цих 

газет загалом.   

Для порівняння особливостей функціонування ФО у досліджених 

газетних статтях видань «Die Zeit» і «Süddeutsche Zeitung» використовуємо 

критерії різноманітності (багатства), повторюваності, винятковості та 

концентрації (див. п. п. 2.2.2).  

У виданні «Die Zeit» проаналізовано 744 статті (848160 слововживань), 

у яких зафіксовано 2861 ФО, що вживаються 6940 разів. У газеті 

«Süddeutsche Zeitung» досліджено 1179 статей (848880 СВ), у яких виявлено 

2632 ФО (6469 ФВ).  

Середня частота вживання ФО у «Süddeutsche Zeitung» становить 1 

ФО на 131 СВ, що показує відносно меншу насиченість ФО, ніж у газеті «Die 

Zeit» (1 ФВ на 122 СВ). 

 Індекс різноманітності (багатства) виявився майже однаковим як для 

газети «Die Zeit» (1), так і для «Süddeutsche Zeitung» (2): 

БZ = 2861 ФО : 848160 СВ = 0,0034; 

БSZ = 2632 ФО : 848880 СВ = 0,0031. 

Показник повторюваності в тексті засвідчує вищий ступінь вживання 

однієї і тієї ж ФО у газеті «Die Zeit», що є цілком очікуваним, виходячи з 

того, що й насиченість ФО загалом у цій газеті вища: 

 АZ = 848160 ФВ : 2861 ФО = 297; 
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 АSZ= 848880 ФВ : 2632 ФО = 323. 

Індекс винятковості майже ідентичний у текстах обох газет: 

ЕZ = 1850 ФВ : 848160 СВ = 0,0022; 

ЕSZ = 1601 ФВ : 848880 СВ = 0,0019. 

Індекс концентрації так само не показав істотних розбіжностей: для 

газети «Die Zeit» його величина складає 0,0005 (447 ФВ : 848160 СВ), для 

«Süddeutsche Zeitung» – 0,0006 (464 ФВ : 848880 СВ).  

Отже, істотною відмінністю між особливостями вживання ФО у газетах 

«Die Zeit» і «Süddeutsche Zeitung» є той факт, що у текстах газети «Die Zeit» 

ФО вживаються частіше, до того ж частіше повторюються одні і ті ж ФО. 

Характеристики ж різноманітності, винятковості та концентрації в обох 

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

подачі матеріалу у цих виданнях, так і про загальну тенденцію сучасного 

німецького газетного мовлення у вживанні ФО.         

Виходячи з того, що як у виданні «Die Zeit», так і у «Süddeutsche 

Zeitung» наявні різнотипні статті за гендерним критерієм, вважаємо 

доцільним розподілити досліджуваний матеріал на «одно»- та 

«різногендерну» комунікацію («одно»- та «різногендерні» статті, «одно»- та 

«різногендерний» текст). Так, до «одногендерних» текстів уналежнюємо 

статті, написані або чоловіками, або жінками, або комунікантами яких є 

винятково або чоловіки, або тільки жінки. «Різногендерне» мовлення 

представлене статтями, де авторами є як і чоловіки, так і жінки (наприклад, 

коментарі, висловлювання поглядів авторського колективу на ту чи ту подію) 

або комунікація відбувається між представниками різної статі (переважно 

інтерв’ю). 

У результаті дослідження виявлено, що у 581 «одногендерній» статті 

(що складає 662 340 СВ) випусків протягом 2013-2015 рр. щотижневої газети 

«Die Zeit» зафіксовано 1680 ФО (4396 ФВ): 1225 ФО (3546 ФВ) у 441 статті 

(502740 СВ), де авторами та комунікантами є чоловіки, 455 ФО (850 ФВ) – у 

140 «жіночих» статтях (159600 СВ).  
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У 764 «одногендерних» статтях (550 080 СВ) видання щоденної газети 

«Süddeutsche Zeitung» зафіксовано 1447 ФО (3904 ФВ): 991 ФО (2997 ФВ) у 

575 статтях (414000 СВ), де авторами та комунікантами є чоловіки, 456 ФО 

(907 ФВ) – у 189 «жіночих» статтях (136080 СВ) (див. табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Кількісні характеристики вживання ФО в «одногендерних» газетних 

статтях 

Назва 

газети 

Чоловіки Жінки 

К-сть 

статей 

К-сть 

СВ 

К-сть 

ФО 

К-сть 

ФВ 

К-сть 

статей 

К-сть 

СВ 

К-сть 

ФО 

К-

сть 

ФВ 

«Die 

Zeit» 

441 502740 1225 3546 140 159600 455 850 

«Süd-

deutsche 

Zeitung» 

575 414000 991 2997 189 136080 456 907 

Всього 1016 916740 2216 6543 329 295680 911 1757 

       

Отже, загалом середня частота вживання чоловіками ФО в 

«одногендерній» газетній комунікації «Die Zeit» становить приблизно 1 ФВ 

на 142 СВ (502740 СВ на 3546 ФВ), жінками – 1 ФВ на 188 СВ (159600 СВ на 

850 ФВ), що є помітно нижчою, ніж у чоловіків. Середня частота вживання 

чоловіками ФО в «одногендерній» комунікації газети «Süddeutsche Zeitung» 

становить приблизно 1 ФВ на 138 СВ (414000 СВ на 2997 ФВ), жінками – 1 

ФВ на 150 СВ (136080 СВ на 907 ФВ), що є також нижчим показником 

частотності, ніж у чоловіків 

Таблиця 3.2. відображає особливості вживання ФО представниками 

різної статі в «різногендерному» газетному мовленні (див. табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Кількісні характеристики вживання ФО в «різногендерних» газетних 

статтях 

Назва 

газети 

Чоловіки Жінки 

К-сть 

статей 

К-сть 

СВ 

К-сть 

ФО 

К-сть 

ФВ 

К-сть 

статей 

К-сть 

СВ 

К-

сть 

ФО 

К-сть 

ФВ 

«Die 

Zeit» 

163 185820 559 1162 163 185820 622 1382 

«Süd-

deutsche 

Zeitung» 

415 298800 554 1136 415 298800 631 1429 

Всього 578 484620 1113 2298 578 484620 1253 2811 

 

Як свідчать дані таблиці 3.2., у 163 «різногендерних» статтях (що 

складає 185 820 СВ) випусків 2013-2015 рр. щотижневої газети «Die Zeit» 

зафіксовано 1181 ФО (2544 ФВ) (559 ФО (1162 ФВ), використаних 

чоловіками, та 622 ФО (1382 ФВ), ужитих жінками).  

Отже, середня частота вживання чоловіками ФО в «різногендерному» 

мовленні видання «Die Zeit» становить приблизно 1 ФВ на 160 СВ (185820 

СВ на 1162 ФВ), а жінками – приблизно 1 ФВ на 134 СВ (185820 СВ на 1382 

ФВ), що свідчить, навпаки, про частіше вживання ФО жінками у комунікації 

з представниками протилежної статі.  

У 415 «різногендерних» статтях (298800 СВ) видання «Süddeutsche 

Zeitung» зафіксовано 1185 ФО (2565 ФВ) (554 ФО (1136 ФВ), ужитих 

чоловіками, та 631 ФО (1429 ФВ), ужитих жінками).  

Отже, у «різногендерному» мовленні газети «Süddeutsche Zeitung» 

середня частота вживання ФО чоловіками становить приблизно 1 ФВ на 263 

СВ (298800 СВ на 1136 ФВ), а жінками – приблизно 1 ФВ на 209 СВ (298800 

СВ на 1429 ФО), що засвідчує частіше вживання ФО жінками в розмові з 
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представниками протилежної статі. 

Ураховуючи дані, отримані при аналізі обох газет та проаналізувавши 

таблиці 3.1. та 3.2., бачимо, що загалом середня частота вживання ФО 

чоловіками в «одногендерному» мовленні становить приблизно 1 ФВ на 140 

СВ (916740 СВ на 6543 ФВ), жінками – 1 ФВ на 168 СВ (295680 СВ на 1757 

ФВ), що є трохи нижчим показником, ніж у чоловіків. У «різногендерній» 

комунікації чоловіки використовують 1 ФВ на 211 СВ (484620 СВ на 2298 

ФВ), а жінки – 1 ФВ на 172 СВ (484620 СВ на 2811 ФВ), що засвідчує 

тенденцію, протилежну кількісним характеристикам «одно гендерної» 

комунікації: якщо в «одногендерних» статтях кількісна перевага у вживанні 

ФО належить чоловікам, то в «різногендерному» мовленні частіше 

послуговуються ФО, навпаки, жінки, а це означає, що представниці жіночої 

статі в комунікації з протилежною статтю не хочуть поступатися їм у мовній, 

зокрема і фразеологічній компетентності та намагаються більш точно, влучно 

та емоційно донести необхідну інформацію. 

Для підтвердження чи спростування суттєвої різниці між частотою 

вживання ФО представниками різної статі ми використали критерій χ² та 

коефіцієнт взаємної спряженості К (обчислення виконано комп’ютерною 

програмою). Результати відображено в таблиці 3.3 (див. табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Статистичні характеристики вживання ФО представниками різної статі 

в газетних текстах 

Ч (ОК) χ²=18,82, К = 0,05 

Ж (ОК) – 

Ч (РК) – 

Ж (РК) – 

 

Підрахунки показали наступне: в «одногендерній» чоловічій 

комунікації значення χ² дорівнює 18,82, а К = 0,05; у «різногендерній» 
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комунікації значимих статистичних показників не виявлено. Виходячи з того, 

що значення χ² в «одногендерному» мовленні чоловіків показало більше, ніж 

3,84 (показники, вищі від якого і варто брати до уваги при обчисленні 

статистичних характеристик, а К більше, ніж 0, робимо статистично 

підтверджений висновок про те, що в «одногендерному» мовленні 

чоловіки частіше використовують ФО, ніж жінки, а в «різногендерному» 

– суттєвої різниці між вживанням ФО представниками різної статі 

немає. Наявність тенденції до частішого вживання ФО чоловіками в 

«одногендерних» статтях газетних текстів може свідчити про прагнення 

домінування, у т.ч. мовного над співрозмовником (чоловіком), а відсутність 

розбіжностей між частотністю фразеологічних вживань у «різногедерних» 

статтях може слугувати свідченням того, що жінки, як уже згадувалося вище, 

в принципі не поступаються фразеологічною компетентністю в мовленні з 

представниками протилежної статі, а з боку чоловіків – навпаки, помітним є 

бажання, ймовірно, розмовляти на рівних з жінками, бути більш 

зрозумілими.   

Показники фразеологічної різноманітності (фразеологічного 

багатства) маскулінного та фемінного мовлення показують, скільки разів 

вживається одна і та сама ФО представником тієї чи тієї статі. Чим менша 

частка поділу загальної кількості ФВ на кількість окремих ФО, тим вищим є 

ступінь різноманітності вживаних ФО, тим фразеологічно багатшим є 

мовлення представників різних гендерів. В «одногендерному» мовленні 

газети «Die Zeit» чоловіки вживають одну і ту ж ФО приблизно тричі (3546 

ФВ на 1225 ФО), жінки – приблизно двічі (850 ФВ на 455 ФО). У статтях 

видання «Süddeutsche Zeitung», де комунікантами є виключно чоловіки або 

виключно жінки, чоловіки вживають одну і ту ж ФО, так само, як і у «Die 

Zeit», приблизно три рази (2997 ФВ на 991 ФО), жінки – приблизно два рази 

(907 ФВ на 456 ФО), що, з одного боку, свідчить про більшу 

різноманітність вживання ФО в «жіночій одногендерній» комунікації, а з 

іншого боку, увиразнює загальні тенденції німецького газетного мовлення з 
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погляду ФО (однакові показники різноманітності, винятковості та 

концентрації у «Die Zeit» та «Süddeutsche Zeitung»).  

У «різногендерних» статтях обох газет як чоловіки, так і жінки 

використовують одну і ту саму ФО приблизно двічі («Die Zeit»: 1162 ФВ на 

559 ФО; 1382 ФВ на 622 ФО; «Süddeutsche Zeitung»: 1136 ФВ на 554 ФО; 

1429 ФВ на 631 ФО), тобто знову очевидним є факт відсутності кількісних 

відмінностей у вживанні ФО в «різногенедерному» спілкуванні. 

Виходячи з показників, отриманих при аналізі окремих газет та з даних 

таблиць 3.1. та 3.2., спостерігаємо тенденцію до більш різноманітного 

вживання ФО серед жінок в «одногендерній» комунікації (чол.: одна й та ж 

ФО вживається 3 рази (6543 ФВ на 2216 ФО; жін.: два рази (1757 ФВ на 911 

ФО). У «різногендерному» мовленні відмінностей у частоті вживання однієї і 

тієї ж ФО не виявлено – і чоловіки, і жінки вживають однакові ФО 

приблизно по 2 рази (2298 ФВ на 1113 ФО та 2811 ФВ на 1253 ФО). Цікавим 

є той факт, що якби ми проводили дослідження, не робивши поділу на 

«одно»- та «різногендерну» комунікацію, то результат загального аналізу 

частоти вживання однієї і тієї ж ФО все одно показав би тенденцію до 

різноманітнішого використання ФО жінками (з колонки «Разом» таблиці 

3.1.: чол.: 8841 ФВ на 3329 ФО ≈ 3; жін.: 4568 ФВ на 2164 ФО ≈ 2).         

Отже, в «одногендерній» комунікації фразеологічна різноманітність 

більша у фемінному мовленні, у «різногендерній» комунікації різких 

розбіжностей цього показника не виявлено, тобто, припускаємо, що у 

спілкуванні з жінками вже чоловіки прагнуть до більшої фразеологічної 

різноманітності свого мовлення.  

У досліджуваних газетних статтях спостерігаємо різну частоту 

вживання окремих ФО як чоловіками, так і жінками. Як з’ясовано вище, 

середня частота вживання однієї і тієї ж ФО чоловіками – 3, жінками – 2. 

Отже, ФО з частотою нижчою середньої вналежнюємо до низькочастотних, з 

середньою – до середньочастотних та частотою вищою, ніж середня – до 

високочастотних. Результати аналізу відображенно в таблицях 3.4 та 3.5 



125 

 

(див. табл. 3.4, 3.5). 

Таблиця 3.4 

Гендерні особливості вживання різночастотних ФО  

Газета «Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

Комунікант ч ж ч ж ч ж 

Тип 

комунікації 

«Одногендерна»  

Низько-

частотні ФО 

930 (76%) 327 

(72%) 

738 (74%) 297 

(65%) 

1668 

(75%) 

624 

(68%) 

Середньо-

частотні ФО 

106 (9%) 63 

(14%) 

76 (8%) 89 (20%) 182 

(8%) 

152 

(17%) 

Високо-

частотні ФО 

189 (15%) 65 

(14%) 

177 (18%) 70 (15%) 366 

(17%) 

135 

(15%) 

Разом 1225  455  991 456 2216 911 

Тип 

комунікації 

«Різногендерна» 

Низько-

частотні ФО 

383 (69%)  411 

(66%) 

351 (63%) 398 

(63%) 

734 

(66%) 

809 

(64%) 

Середньо-

частотні ФО 

91 (16%) 103 

(17%) 

99 (18%) 120 

(19%) 

190 

(17%) 

223 

(18%) 

Високо-

частотні ФО 

85 (15%) 108 

(17%) 

104 (19%) 113 

(18%) 

189 

(17%) 

221 

(18%) 

Разом 559 622 554 631 1113 1253 

 

Отже, як видно з таблиці 3.4, відмінності у використанні 

різночастотних ФО представниками обох гендерів виявляються передусім в 

«одногендерному» мовленні. Так, у виданні «Die Zeit» чоловіки трохи 

частіше використовують низькочастотні ФО (частота вживання яких нижча, 

ніж три) (напр., «um den Hals fallen»: «... kündigt sie ein Lied über die Zeit 
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des Mauerfalls an: «Wir wollten uns ja alle ständig um den Hals fallen, ich nehme 

an, das war bei Ihnen wie bei mir so» [Z, 27.02.2014], «etw. zum Ziel setzen»: 

«Zur selben Zeit kämpfen über 2.000 französische Soldaten in Mali ganz allein 

auch für ... und frustrierte junge Malier haben sich zum Ziel gesetzt, einen 

Schariastaat zu errichten…» [24.01.2013]), ніж жінки (напр., «in Betrieb sein»: 

«Wenn konkurrierende Tarifverträge im Betrieb sind, entschieden Arbeitsgerichte, 

welcher zur Anwendung kommen sollt» [Z, 22.05.2015], «den Weg ebnen»: «Bei 

manchen hilft die Androhung eines Spitalaufenthalts, um ihnen den Weg in die 

Schule wieder zu ebnen» [Z, 30.01.2014]).  

Із середньою частотністю (що складає 3 (напр., «im Hintergrund 

stehen»: «Auf dem Cover seines jüngsten Streichs bietet Till Lindemann bunte 

Pillen an, im Hintergrund steht ein gewisser Peter Tägtgren Schmiere» [Z, 

11.06.2015], «in die Tat umsetzen»: «Würden sie ihre Drohung in die Tat 

umsetzen, hätten die Krankenhäuser ein Problem» [Z, 31.01.2013]) чоловіки, 

навпаки, вживають ФО рідше, ніж жінки (напр., «sich lustig machen»: «Nichts 

ist leichter, als sich über Esoterik lustig zu machen. Auch weil moderne Esoteriker 

extrovertiert sind» [Z, 16.05.2013], «etw. in Worte fassen»: «So ähnlich, aber das 

erlebte ich natürlich erst viel später, schauen sich Liebende an, bevor sie ihr 

Gefühl in Worte fassen» [Z, 30.11.2015]).  

Що стосується високочастотних ФО, то вони трапляються в 

комунікації представників обох гендерів майже однаково (напр., у чоловіків: 

«im Gegenteil»: «Hmm.. der Kapitalismus ist hier nicht der «Feind», im Gegenteil, 

der kann auch Freund ...» [Z, 27.09.2015],«zur Verfügung stehen»: «Menschen auf 

der Erde soll die gleiche Menge Energie zur Verfügung stehen» [Z, 03.01.2013]; у 

жін.: «Lust haben»: «Warum haben Lehrer so wenig Lust darauf» [Z, 15.05.2014], 

«eine Rolle spielen»: «Wind, Wellen, Wolken – alles spielt jetzt eine Rolle» [Z, 

12.02.2013]).  

В «одногендерних чоловічих» статтях газети «Süddeutsche Zeitung» 

низьку частоту вживання в чоловіків має більша кількість ФО (напр., «etw. 

auf Eis legen»: «Horst Seehofer das Projekt vorübergehend ganz auf Eis legen 

http://www.zeit.de/schlagworte/themen/esoterik/index
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wollte» [SZ, 08.12.2015], «etw. aus dem Hut zaubern»: «Er konnte so viele Songs 

und Leben aus dem Hut zaubern» [19.06.2015]), ніж у жінок (напр., «eine gute 

Nase haben»: «Und die Beamten brauchten nicht mal wirklich eine gute Nase, um 

festzustellen ... » [SZ, 19.01.2015], «ins Stocken kommen»: «NSU-Prozess 

kommt ins Stocken» [SZ, 10.11.2015]), які більше, ніж чоловіки (напр., «eine 

Rede halten»: «Barack Obama kann noch gute Reden halten» [SZ, 29.01.2014], 

«einen Weg finden»: «Wir müssen einen Weg finden zusammenzuleben» [SZ, 

08.05.2015]), надають перевагу вживанню середньочастотних ФО  (напр., 

«im Amt sein»: «Der Kölner Heße ist in seinem Amt als Erzbischof von Hamburg» 

[SZ, 14.03.2015], «Spuren hinterlassen»: «Der Fall hat deutliche Spuren 

hinterlassen» [SZ, 14.11.2014]).  

Високою частотою вживання і в чоловіків, і в жінок володіє майже 

однакова кількість ФО (напр., у чол.: «im Einsatz sein»: «… beiden Könige 

einzuholen, die wohl bereits im Einsatz sind» [SZ, 29.12.2015], «Lust haben»: 

«erst eine Diskothek und hatten dann mit Mitte 30 Lust auf etwas Neues…» [SZ, 

22.12.2014]; у жін.: «j-n auf j-n., auf etw. aufmerksam machen»: «Mit seiner 

Aktion will der Post-Doktorand auf die steigende Zahl betrügerischer Open-

Access-Publikationen aufmerksam machen, die von Wissenschaftlern Geld für die 

Veröffentlichung ihrer Arbeiten verlangen» [SZ, 09.12.2014], «die Konsequenzen 

ziehen»: «China zieht diplomatische Konsequenzen aus dem Besuch 

von Japans Ministerpräsident Shinzo Abe in der umstrittenen Kriegstoten-

Gedenkstätte Yasukuni» [SZ, 30.12.2013]). 

У «різногендерних» статтях обох видань різких розбіжностей у 

вживанні різночастотних ФО не виявлено (серед низькочастотних у 

різногендерному мовленні чоловіків газети  «Die Zeit»  трапляються такі ФО, 

як «kein Interesse haben»: «Fleisch niemand essen mag, haben die Bauern kein 

Interesse an ihrer Aufzucht» [Z, 22.01.2015]», «sich kaputt lachen»: «Unsere 

Kohlekonzerne lachen sich kaputt darüber» [Z, 16.04.2013], у мовленні жінок – 

«sich in Grenzen halten»: «…bloß wird sich die Begeisterung dafür bei den 

Schülern in Grenzen halten» [Z, 14.02.2013], «das Hin und Her»: «Ein ewiges Hin 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Japan
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und Her. ... Bei ihrem Erstgeborenen teilten sie und ihr Exmann die Zeit…» [Z, 

25.04.2015].  

У статтях «Süddeutsche Zeitung»: чол.: «in Anspruch nehmen»: «Aber 

kann man für Speisen überhaupt das Urheberrecht in Anspruch nehmen?» [SZ, 

30.08.2013], «sich den Kopf zerbrechen»: «Sie suchen noch Weihnachtsgeschenke 

und zerbrechen sich mal wieder ergebnislos den Kopf darüber?» [SZ, 10.12.2013], 

жін.: «Schule machen»: «Sollte solcher Personenkult nun Schule machen, ahnen 

wir, was noch kommt…» [SZ, 28.08.2015], «eine Kusshand zuwerfen»: «Sie steht 

auf, wirft eine Kusshand ins Publikum und geht von der Bühne» [SZ, 12.07.2015]. 

Серед середньочастотних у статтях газети «Die Zeit» чоловіками 

вживаються такі ФО як: «keine Ahnung haben»: «Es bringt mir immer den 

Vorwurf ein, von Schule keine Ahnung zu haben» [Z, 14.05.2013], «zugute 

kommen»: «Das Geld soll vor allem den Städten Slowjansk und Kramatorsk zugute 

kommen, die von der Armee im Kampf gegen Separatisten kürzlich zurückerobert 

wurden» [Z, 10.07.2014], жінками: «in erster Linie»: «Es geht in erster Linie um 

Hundefäkalien. In zweiter Linie geht es irgendwie auch um bürgerliche 

Grundrechte, wie sie seit der Französischen Revolution vom aufgeklärten Teil der 

Menschheit beansprucht werden» [Z, 13.06.2015], «sich das Leben nehmen»: «Sie 

hatte mehrmals versucht, sich das Leben zu nehmen» [Z, 16.11.2013]. 

У статтях видання «Süddeutsche Zeitung» із середньою частотою 

чоловіки вживають, наприклад, «unter Druch setzen»: «Aber wie kurz der Weg 

dahin ist, mit der gleichen Logik auch Journalisten unter Druck zu setzen, sieht 

man jetzt» [SZ, 20.08.2013], «Beistand leisten»: «Die Erdinger Aktivsenioren, die 

schon seit vielen Jahren kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch 

Existenzgründern in der Region wertvollen Beistand leisten, bieten nicht nur eine 

interessante Tätigkeit, sondern auch kollegialen Austausch und gemeinschaftliches 

Dazulernen» [SZ, 13.04.2015], жінки: «zum Ergebnis kommen»: «So lange sie 

noch zu keinem Ergebnis gekommen seien, wolle sie nicht über mögliche Kosten 

spekulieren, betont die Ordinariatsdirektorin beim Rundgang» [SZ, 12.12.2014], 

«Bescheid wissen»: «Wenn Vorgesetzte und Kollegen Bescheid wissen, wollen sie 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-07/ukraine-slowjansk-abzug-rebellen
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-07/ukraine-slowjansk-abzug-rebellen
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/zehlendorf/hundeverbot-am-schlachtensee-demonstranten-kuendigen-buergerbegehren-an/11777268.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/zehlendorf/hundeverbot-am-schlachtensee-demonstranten-kuendigen-buergerbegehren-an/11777268.html
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irgendwann Ergebnisse sehen» [SZ, 29.12.2014]. 

Високою частотою вживання в статтях «Die Zeit» серед чоловіків 

зафіксовано, наприклад, ФО: «Angst haben»: «Vor allem in der Not, wenn wir 

Angst haben oder gestresst sind, verfallen wir ihrer Klarheit und stabilisierenden 

Wirkung» [Z, 01.05.2013], «im Gegenteil»: «Im Gegenteil, behauptet eine Studie: 

Fast alles, was die Nachwende-Generation über die DDR weiß, hat sie von Eltern 

und Großeltern gelernt» [Z, 24.11.2015], жінок: «den Eindruck gewinnen»: «In 

der Euro-Krise etwa konnte man den Eindruck gewinnen, nur die anderen Staaten 

hätten ein Problem und Deutschland stünde gut da» [Z, 10.09.2015], «nicht 

einmal»: «Er verlieh Dingen Gestalt, die andere noch nicht einmal erkennen 

konnten» [Z, 22.08.2013]. 

У газетних текстах «Süddeutsche Zeitung» чоловіки надають перевагу 

таким високочастотним ФО як: «eine Rolle spielen»: «Jeder bei uns hat heute 

eine wichtige Rolle gespielt» [SZ, 02.04.2015], «Alarm schlagen»: «Geologe 

Daniel Miller hatte bereits vor Jahren Alarm geschlagen» [SZ, 25.03.2014], 

жінки: «einen Tip geben»: «Jedenfalls sagt man dem Kellner nie direkt, wie viel 

Tip man ihm gibt, sondern lässt entweder eine höhere Kreditkartenrechnung oder 

ein paar Scheine auf dem Tisch zurück» [SZ, 28.08.2014], «im besten Fall»: 

«Inzwischen hat sich der Wind gedreht: Wer zugibt, in einer Bank zu arbeiten, 

riskiert auf so mancher Party im besten Fall peinliche Stille, im schlechtesten eine 

Schimpftirade» [SZ, 24.01.2013]) (див. Додатки Г – Л). 

Щоб перевірити статистичну значущість виявлених відмінностей, 

використовуємо критерій χ² та коефіцієнт взаємної спряженості К. 

Результати відображені в таблиці 3.5 (див. табл. 3.5).   

Таблиця 3.5 

Статистичні характеристики вживання різночастотних ФО в різних 

видах гендерної комунікації 

 Низькочастотні ФО Середньочастотні ФО Високочастотні ФО 
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Продовж. табл. 3.5 

Ч (ОК) χ²=52,44 

К=0,1 

– – 

Ж (ОК) – χ²=8,85 

К=0,04 

– 

Ч (РК) – χ²=14,32 

К=0,05 

– 

Ж (РК) – χ²=24,35 

К=0,07 

– 

 

Статистично (таблиця 3.5.) підтвердилася тенденція чоловіків до 

вживання в «одногендерних» статтях низькочастотних ФО, тобто 

бажання бути більш «вишуканими» у вживанні ФО, а жінок – до 

середньочастотних. У «різногендерній» комунікації і чоловіки, і жінки 

послуговуються переважно середньочастотними ФО. 

Отже, основна відмінність у використанні різночастотних ФО 

представниками обох гендерів виявляється головно в «одногендерній» 

комунікації, де чоловіки схильні до частішого вживання низькочастотних 

ФО, а жінки частіше, ніж чоловіки використовують ФО з середньою 

частотою вживання, що також пов’язано із показниками середньої частоти 

вживання (так, у чоловіків під низькочастотні підпадають ФО з частотою 1 та 

2, а у жінок – лише з частотою 1). У «різногендерному» мовленні істотних 

відмінностей не виявлено, що може підтверджувати припущення про 

рівноправність комунікантів у «різногендерній» інтеракції та «розмиті» 

гендерні межі у вживанні ФО.  

Крім того, серед високочастотних ФО виділяємо і гіперчастотні (ті, які 

особливо часто експлікуються в мовленні чоловіків або жінок). Для того, щоб 

визначити так звану «точку відліку» гіперчастотності вживаних ФО, ділимо 
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суму вживань високочастотних ФО на їх кількість. Отримуємо такі 

показники:  

1) газета «Die Zeit»: а) «одногендерна» комунікація: чоловіки – 

2139 ФВ : 189 ФО = 11 (отже, всі ФО, що вжиті чоловіками в 

газеті «Die Zeit» більше, ніж 11 разів належать до 

гіперчастотних); жінки – 393 ФВ : 65 ФО = 6; б) «різногендерна» 

комунікація: чоловіки – 606 ФВ : 85 ФО = 7; жінки – 763 ФВ : 

108 ФО = 7 (однаково у комунікації обох гендерів); 

2)   газета «Süddeutsche Zeitung»: а) «одногендерна» комунікація: 

чоловіки – 1850 ФВ : 177 ФО = 10; жінки – 432 ФВ : 70 ФО = 6; 

б) «різногендерна» комунікація: чоловіки – 588 ФВ : 104 ФО = 

6; жінки – 793 ФВ : 113 ФО = 7 (присутня незначна різниця в 

комунікації обох гендерів). 

Отже, помітно, що в обох газетах схожі показники визначення межі 

гіперчастотності, що може свідчити про загальну тенденцію кількісного 

вживання окремих ФО в німецькомовних газетних текстах. 

Так, найбільш вживаними серед гіперчастотних у мові як чоловіків, так 

і жінок, та як в «одно»-, так і в «різногендерних» статтях обох видань 

виявилися ФО «vor allem» (778 ФВ), «es geht um etw.» (близько 500 ФВ), «am 

Ende» (355 ФВ), «immer wieder» (234 ФВ), «zur Zeit» (151 ФВ), «zu tun haben 

mit etw.» (135 ФВ), «etw. liegt an etw.» (112 ФВ), «eine Rolle spielen» (110 ФВ), 

«es geht j-m» (106 ФВ), «zur Verfügung stehen» (101 ФВ), «unter anderem» (100 

ФВ), «nicht einmal» (91 ФВ). Переважання саме цих ФО в комунікації 

представників різної статі може пояснюватися специфікою і тематикою 

досліджуваних текстів – газетних статей, які відображають переважно 

суспільне життя та людину в ньому.   

Щоправда, простежуємо різну частоту вживання гіперчастотних ФО в 

чоловіків та жінок. Так, ми розрізняємо «відносно чоловічі» (ті, що наявні в 

мовленні обох гендерів, проте переважають у «чоловічій» комунікації), 

«відносно жіночі» (ті, що наявні в мовленні обох гендерів, однак домінують у 
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«жіночій» комунікації), «абсолютно чоловічі» (використані лише 

чоловіками), «абсолютно жіночі» (вжиті винятково жінками) та «гендерно 

індиферентні» (вжиті комунікантами обох статей із приблизно одинаковою 

частотою) гіперчастотні ФО. Оскільки кількість «чоловічих» статей втричі 

вища за «жіночі», то відносно «чоловічими» будемо вважати ті ФО, які 

переважають кількісно «жіночі» у 4 рази (див. Додаток Н). 

 Так, серед гіперчастотних в «одногендерних чоловічих» і відповідно 

«жіночих» статтях зафіксовано вживання 11 «відносно чоловічих» 

(наприклад, «vor allem», «immer wieder») та 3 «відносно жіночих» ФО («es 

geht j-m gut / schlecht», «einen Eindruck machen»), а в «різногендерних» 

статтях 1 «відносно чоловічої» («etw. ernst nehmen (meinen))», 1 «відносно 

жіночої» («nicht einmal»). Ми зафіксували вживання також 27 «абсолютно 

чоловічих» ФО (наприклад, «Einfluss haben», «in der Tat», «unter Druck 

setzen») і лише 7 «абсолютно жіночих» (наприклад, «im Einsatz sein», «auf den 

ersten Blick», «Wer die Wahl hat, hat die Qual»). «Гендерно індиферентними» 

вважаємо 3 ФО, що зафіксовані в «одногендерних» статтях та 15 ФО в 

«різногендерних» статтях (наприклад, «auf jeden Fall», «eine Rolle spielen», 

«unter anderem», «zur Zeit») (див. Додаток М). 

У результаті дослідження «одногендерних» статей виявлено найбільше 

«відносно чоловічих» ФО (11), значно менше «гендерно індиферентних» ФО 

(3) та «відносно жіночих» ФО (3). У «різногендерних» статтях найбільше 

виявилося «гендерно індиферентних» ФО (15, наприклад, «vor allem», 

«unter anderem», «zur Zeit») та по 1 «відносно чоловічій» та «відносно 

жіночій» ФО, що є цілком логічним, ураховуючи стать комунікантів. 

Фіксуємо існування й «абсолютно чоловічих» ФО (27) (наприклад, 

«etw. in Frage stellen», «Schritte tun») і «абсолютно жіночих» (7) ФО 

(наприклад, «im Einsatz sein», «Wer die Wahl hat, hat die Qual»). 

Отже, результати дослідження дають змогу констатувати існування 

більшої кількості «абсолютно чоловічих» ФО, порівняно з «абсолютно 

жіночими» (27 проти 7), «гендерно індиферентних» (18) та «відносно 
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чоловічих» (12 проти 4). Тобто існують ФО, яким надають перевагу або 

чоловіки, або жінки, а в «різногендерній» комунікації жінки знову не 

поступаються чоловікам і у використанні ФО (12 «гендерно індиферентних» 

ФО у «різногендерних» статтях проти 6 в «одногендерних»). 

 

3.3. Ідеографічні особливості досліджуваних фразеологізмів 

 

Щоб розглянути, ФО якої тематики найчастіше вживаються 

представниками різної статі та які поняттєві сфери вони охоплюють, ми 

розподілили вжиті ФО за ідеографічною класифікацією, у межах якої 

розрізняють фразеотематичні групи (далі ФТГ), фразеотематичні підгрупи 

(далі ФТП) та фразеосемантичні поля (далі ФСП). Ідеографічна класифікація 

ФО (або систематизація за тематичним принципом) наявна в роботах 

М. Ф. Алефіренка [5], А. О. Івченка [109], Ю. Ф. Прадіда [195], 

Т. В. Тоненчук [235], В. Д. Ужченка [238] та ін.  

Так, в О. В. Шкуран знаходимо класифікацію компаративних ФО 

східнослобожанських та східностепових говірок Середнього Подінців’я, які 

складають фразеотематичну групу «Людина». У межах цієї групи виокремлено 

шість фразеосемантичних полів, з-поміж яких визначено 

56 фразеосемантичних рядів [256].  

Спрямованість фразеології на конкретні фактори, явища і процеси 

навколишньої дійсності сприяє формуванню певних семантичних або 

фразеологічних полів. Фразеологізм у його єдності форми та змісту 

функціонує як самостійна мовна одиниця, яка володіє певною семантикою, 

може вступати у смисловi та граматичні зв’язки з iншими одиницями мови, 

виконує самостiйну синтаксичнy функцію, як інші мовні одиниці. 

У лінгвістичному обігу досі не визначена точна таксономія 

функціонально-семантичних груп ФО, які функціонують як своєрідні 

мiкросистеми. Для їхнього найменування використовують низку термінів: 
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лексико-фразеологічні тематичні поля, семантичні поля чи семантичні групи, 

семантико-тематичнi групи: фразеосемантичнi чи фразеотематичнi групи.  

М. Ф. Алефіренко вважає доцільним поділ усіх ФО української мови за 

тeматичними полями лише на дві поняттєві сфери – «Людина» (куди 

належить більшість ФО (88 %)) та «Всесвіт і людина» (12%) [5]. 

Ю. Ф. Прадід пропонує iдеографічно класифікувати ФО на основі базових 

знань людини про нaвколишній світ: Всесвіт – «Жива природа» («Флора», 

«Фауна», «Людина») і «Нежива природа» («Предмет», «Явище») [195]. 

У нашому дослідженні використана узагальнена ономасіологічна 

систематизація фразеології, запропонована В. Д. Ужченком та використана у 

роботі Т. В. Тоненчук [235]. Ця класифікація відображає поділ ФО на три 

фразеотематичнi групи: «Людина» (з кількома ФТП), «Абстрактні відношення 

і поняття», «Природа» (поділені у свою чергу на певні ФТП та ФСП).  

Слідом за Т. В. Тоненчук, ми беремо за основу вище згадану класифікацію 

В. Д. Ужченка, проте, як і дослідниця, уникаємо терміна «варіантно-

синонімічна група», використовуючи натомість термін «фразеосемантична 

група».  

Фразеотематична система ієрархічно структурована, до її складу 

входять фразеотематичні групи (ФТГ), фразеотематичні підгрупи (ФТП), 

фразеосемантичні поля (ФСП), фразеосемантичні групи (ФСГ), 

фразеосемантичні ряди (ФСР). Кожна категорія (група чи поле) містить у 

своєму складi спiльну (iнтегральну) ознаку, яка об’єднує всі одиницi групи 

чи поля. Цю ознаку називають архiсемою, що вирaжена ФО з узагальнeним 

значенням.  

Фразеотематична група – це ряд стійких словесних комплексiв, які 

об’єднані загальною сeмантичною ознакою, що покриває певну сферу значень. 

У нашому дослідженні усі ФО, вживання яких пов’язане з гендерним 

фактором, розподілено на три фразеотематичні групи (далі ФТГ): «Людина», 

«Абстрактні відношення» та «Природа». 
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Фразеотематичні групи складаються з кількох підгруп, під якими 

розуміють відкриту єдність різних ФО, що закріпилися в мовному узусі, 

пов’язані спільним змістом, вступають у парадигматичні зв’язки та належать 

до спільної денотативної дійсності. Так, наприклад, у межах ФТГ «Людина» 

розрізняємо 3 фразеотематичні підгрупи (ФТП): «Людина як жива істота» 

(«Зовнішній вигляд», «Фізичний стан», «Психофізіологічний стан», «Рух»), 

«Людина як розумна істота» («Інтелект, здібності», «Емоції, почуття», 

«Характер, поведінка») та «Людина як суспільна істота» (слідом за 

Т. В. Тоненчук, ми вналежнюємо сюди такі ФСП як «Стосунки між людьми», 

«Особа та її характеристика в суспільстві», «Дія, діяльність» (у тому числі і 

комунікативна), «Спосіб життя і суспільна діяльність»). ФО ФТГ 

«Абстрактні відношення» поділяємо на 2 ФТП: «Виміри та характеристики» 

(просторові й часові відношення, зовнішні та внутрішні характеристики, 

оцінка, якісні та кількісні відношення) і «Процеси, поняття, відношення» 

(категорія модальності, процес, метод спосіб та інші абстрактні поняття) і 

ФО ФТГ «Природа», об’єднана в нашому дослідженні лише у 1 ФТП – 

«Природні явища та навколишнє середовище» (тоді як Т. В. Тоненчук, 

наприклад, у межах цієї ФТГ виділяє ще такі ФТП як «Живі організми», 

«Речовина, продукт», «Фізичний об’єкт» тощо). 

ФТП поділяють на менші підгрупи. Їх називають фразеосемантичні 

поля (ФСП), які є сукупністю ФО, об’єднаних спiльним змістом і 

вiдображають поняттєву, предметну або функцiйну подібність позначуваних 

явищ. За словами Ю. Ф. Прадіда, фразеосемантичне поле – це «дві і більше 

семантичні групи фразеологізмів, об’єднані загальною інтегрувальною 

семою» [212, с. 26]. У кожному фразеосемантичному полі ФО можна 

розподілити на фразеосемантичні групи (ФСГ), де об’єднані ФО на 

позначення вужчої номінативної сфери. Ю. Ф. Прадідом дає таке тлумачення 

фразеосемантичній групі: «… ланка в системі ідеографічного опису 

фразеологізмів, у якій об’єднуються співвідносні синонімічні ряди 
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фразеологічних одиниць, пов’язані між собою спільною семантичною 

ознакою» [191].  

Наше дослідження має на меті дати загальну, а не деталізовану 

характеристику тематики ФО, уживаних представниками різної статі, тому 

ми не зупиняємося на кількісних характеристиках кожного ФСП та кожної 

ФСГ. Докладне дослідження цих категорій може слугувати поштовхом для 

подальших наукових пошуків. Результати аналізу наведено в Додатку Н 

(див. Додаток Н). 

Отже, як свідчать дані таблиці в Додатку Н, серед виділених ФТГ 

найчисленнішою за кількістю в «одногендерному» мовленні як чоловіків, 

так і жінок, як видання «Die Zeit», так і «Süddeutsche Zeitung», виявилася 

ФТГ «Людина», у межах якої пріоритет у вживанні належить ФТП «Людина 

як суспільна істота» (напр., «in die Bresche springen», «etw. an sich nehmen», 

«auf eigenen Beinen stehen», «j-m Widerstand leisten», «Fortschritte machen», 

«an der Spitze sein»), що є цілком очікуваним з огляду на вибір матеріалу 

дослідження. Рідше знаходимо ФО, що співвідносні з ФТП «Людина як 

розумна істота (напр., «j-m am Herzen liegen», «etw. unter die Luppe nehmen», 

«Zwietracht säen», «Akzente setzen », «j-m auf die Nerven gehen», «die Geduld 

verlieren», «die Bilanz ziehen», «sich einer Sache bewusst sein») та «Людина як 

жива істота» (напр., «auf die Welt kommen», «sein Ende finden», «zu sich 

kommen», «es eilig haben», «das Hin und Her», «es tut j-m weh»). 

Дещо меншою за кількістю ФО є ФТГ «Абстрактні відношення» (напр., 

«zum Bruch kommen», «im Wert steigen», «etw. in Betrieb sein», «der Reihe 

nach», «zum Einsatz kommen», «aufs Neue», «in der Tat», «zu tun haben mit 

etw.», «seit Langem», «von da an», «weit und breit», «auf die Dauer», «ab und 

an», «auf einen Schlag»). А ФО, які співвідносяться з третьою ФТГ 

«Природа», фактично не є притаманними ні маскулінній, ні фемінній 

«одногендерній» комунікації (у статтях газети «Die Zeit» таких ФО взагалі не 

виявлено, а у  «Süddeutsche Zeitung» – по 1 ФО: «Grund und Boden» та «Wind 
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und Wetter» відповідно), що пов’язано, мабуть, із тематичними 

особливостями газетної мови (див. рис. 3.1). 

"Людина"

67%

"Абстрактні 

відношення"

33%

"Природа" 

0,1%

ФТГ

 

Рис. 3.1. Лексико-семантичні та ідеографічні особливості вживання 

ФО в «одногендерних» газетних статтях залежно 

 

Отже, очевидним є факт домінування ФО, що належать до ФТГ 

«Людина» у як маскулінних, так і фемінних «одногендерних» газетних 

статтях різних видань. У межах цієї ФТГ найвживанішими виявилися ФО, які 

позиціонують людину як суспільну істоту, що цілком очікувано, оскільки 

матеріалом дослідження слугують газетні статті, які нерозривно пов’язані з 

суспільством та суспільним життям. Однією з помітних відмінностей у 

вживанні ФО різних ФТГ виявилося те, що в газетних статтях видання «Die 

Zeit» жінки у своєму мовленні дещо частіше використовують ФО, що 

позначають процеси, поняття та відношення,  а чоловіки – ті ФО, які 

співвідносні з вимірами та характеристиками, що може бути пов’язано зі 

специфікою чоловічого та жіночого мовлення загалом: жінки схильні до 

деталізованого опису процесів та явищ, використання різноманітних 

описових мовних засобів, чоловіки ж надають перевагу конкретним 

висловленням («Що?», Де», «Коли?» і т. п.). 
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Лексико-семантичні та ідеографічні особливості вживання ФО в 

«різногендерному» мовленні подано в Додатку П (див. Додаток П). 

Отже, як свідчать дані таблиці в Додатку П, і в одногендерних статтях, 

і в «різногендерному» мовленні найчисленнішою виявилася також ФТГ 

«Людина». Найчастіше ФО відображають поняття, що позначають «Людину 

як суспільну істоту» (напр., «an die Macht kommen», «Druck machen», «etw. in 

den Sand setzen», «Einfluss haben», «j-m eine Chance geben», «j-m Widerstand 

leisten», «sich an einem Tisch mit j-m setzen»); рідше «Людину як розумну 

істоту» (напр., «sich Gedanken machen», «sich in Grenzen halten», «etw. gern 

haben», «in die Irre gehen», «etw. in den Griff bekommen», «einen Beschluss 

fassen») та «Людину як живу істоту» (напр., «ums Leben kommen», «zugrunde 

gehen», «auf der Strecke bleiben», «etw. zu sich nehmen», «etw. tut j-m weh», 

«sich auf den Weg machen», «den Tod finden», «die Ohren klingen j-m»). Рідше 

вживаними є ФО, що позначають ФТГ «Абстрактні відношення» (напр., «zur 

Geltung kommen», «Hab und Gut», «im Einsatz sein», «in Bezug auf etw.», 

«zustande kommen», «in Zusammenhang stehen», «etw. zur Folge haben», «mit 

einem Wort», «im Voraus», «nicht von Interesse sein», «Stunde um Stunde», «Tag 

und Nacht», «in Ost und West», «den ersten Platz belegen», «seine guten Seiten 

haben»). ФО, співвіднесені з третьою ФТГ «Природа», також не виявилися 

притаманними «різногендерному» мовленню (у статтях газети «Die Zeit» 

виявлено 1 ФО, використану чоловіками («Grund und Boden»), а у 

«Süddeutsche Zeitung» – 3 ФО: 1 з яких трапляється в чоловіків («Grund und 

Boden»), а 2 – у жінок («Wind und Wetter», «Grund und Boden») (див. рис. 3.2). 

Отже, у «різногендерному» мовленні також не виявлено істотних 

відмінностей між особливостями вживання ФО різної тематики 

представниками різних гендерів. Як і в «одногендерному» мовленні, 

найчастіше в комунікації чоловіків і жінок між собою експлікуються ФО, що 

відображають поняття «Людина», а саме «Людина як суспільна істота», що 

пов’язано передусім з тематикою газетних статей, їхньою орієнтацією на 

суспільне життя. Утім, певні розбіжності все ж виявлено:  
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69%

31%

менше 0,2%

ФТП

"Людина" "Абстрактні відношення" "Природа"

 

Рис. 3.2. Лексико-семантичні та ідеографічні особливості вживання ФО в 

«різногендерних» газетних статтях  

 

1) у статтях газети «Süddeutsche Zeitung» чоловіки схильні частіше 

вживати ФО, що характеризують людину як суспільну істоту, ніж 

чоловіки та жінки у виданні «Die Zeit»;  

2) чоловіки у статтях «Die Zeit» та жінки у «Süddeutsche Zeitung» частіше, 

ніж їхні комунікативні партнери використовують ФО на позначення 

людини як розумної істоти;  

3) у статтях видання «Süddeutsche Zeitung» виявлено частіше, ніж у «Die 

Zeit», вживання представниками різних гендерів ФО на позначення 

процесів, понять та відношень, причому в газеті «Die Zeit» жінками 

помітно частіше вживається цей тип ФО, ніж чоловіками;  

4) вживанню ФО, що позначають процеси, поняття та відношення, 

надають перевагу в «різногендерному» мовленні жінки, а тим ФО, які 

позначають виміри та характеристики, – чоловіки.  

Отримані результати перегукуються з даними, отриманими в ході 

аналізу й «одногендерних» статей, що може засвідчувати наявність певної 
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тенденції в комунікації представників різної статі, яка пояснюється 

особливостями їхнього мовлення і світобаченням. 

Статистичний аналіз не виявив значущих відмінностей у використанні 

ФО різних ФТГ представниками різних гендерів в обох типах комунікації 

(див. табл. 3.6).                

Таблиця 3.6 

Статистичні характеристики вживання ФО різних ФТП в різних видах 

гендерної комунікації 

 ФТП «Людина» ФТП «Абстрактні 

відношення» 

ФТП «Природа» 

Ч (ОК) – χ²=0,15 – 

Ж (ОК) – χ²=1,98 – 

Ч (РК) χ²=0,63 – – 

Ж (РК) χ²=0,71 – – 

 

Отже, можна стверджувати, що у використанні чоловіками і жінками 

ФО певних тематичних груп як в «одно»-, так і в «різногендерній» 

комунікації особливих статистично підтверджених відмінностей не виявлено. 

 

3.4. Уживання фразеологічних одиниць залежно від гендерного 

фактору (на матеріалі психолінгвістичного експерименту) 

 

Для визначення особливостей вживання окремих ФО чоловіками та 

жінками шляхом анкетування було обрано гіперчастотні ФО. Саме такі ФО 

гіпотетично мали б бути відомими та часто вживаними респондентами, чим і 

пояснюється високий ступінь використання цих фразеологізмів у текстах 

газетних статей. Завдання полягало в наступному: по-перше, вказати, чи 

певний вираз є їм знайомим, по-друге, поставити позначку, як часто вони 

його вживають («часто», «рідко» чи «ніколи»).  
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Отже, результати аналізу даних експерименту показали, що такі ФО 

відомі всім без винятку респондентам, не залежно від віку, професії, місця 

проживання і статі, що, власне, і доводить причину гіперчастотності 

вживання цих ФО у пресі, оскільки статті періодичних видань, як відомо, 

розраховані на широке коло читачів.  

Що стосується частоти вживання ФО представниками різної статі, то 

тут також не виявлено різких розбіжностей. Результати аналізу відображені в 

рис. 3.3 (див. рис. 3.3).  

Рис. 3.3. Частота вживання ФО представниками різної статі (на основі 

результатів психолінгвістичного експерименту)  

 

Хоч серед ФО, поданих в анкеті, більшість все-таки часто 

використовують у мовленні як чоловіки, так і жінки, проте виявлено певні 

відмінності у вживанні окремих фразеологізмів. Так, наприклад, такі ФО, як 

«etw. steht für etw.», «auf dem Wege zu etw.», «in der Hand liegen», «Angst 

haben», «in Wahrheit», «unter Druck setzen», «im Grunde», «den Eindruck 

gewinnen», «darüber hinaus», «auf Grund», «etw. in Frage stellen», «in Frage 

kommen», «das ist die Frage», «keine Ahnung», «es fällt j-m schwer / leicht», «im 

Einsatz sein», «einen Eindruck machen» частіше вживають чоловіки, ніж жінки, 
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а представниці жіночої статі дещо частіше, ніж чоловіки використовують у 

своєму мовленні ФО «es geht um etw.», «am Ende», «zu tun haben mit etw.», 

«etw. liegt an etw.», «Einfluss haben», «an j-s Stelle», «j-n vor Gericht stellen», 

«in Betrieb sein», «Schritte tun» та «Wer die Wahl hat, hat auch die Qual». Такі 

розбіжності не є абсолютними та надто істотними, проте показують певні 

відсоткові відхилення в частоті вживання окремих ФО представниками різної 

статі. Так, наприклад, біля ФО «aus naheliegenden Gründen» жінки вказали 

частоту вживання «часто» та «рідко», а в чоловіків вектор вживаності 

змістився до позначок «рідко» та «ніколи». У вживанні ФО «j-n vor Gericht 

stellen» позначки серед жінок розподілилися між «часто» та «ніколи», а в 

чоловіків – між «рідко» та «ніколи», що засвідчує частіше використання цієї 

ФО жінками (див. Додаток Р). Очевидно, розбіжності у вживанні 

гіперчастотних ФО чоловіками та жінками є, але їх не можна вважати 

суттєвими. 

Гіперчастотні ФО, що їх використовують у газетах, відомі усім (і 

чоловікам, і жінкам) і часто вживані, тобто, по-перше, газета, справді, 

використовує відому фразеологію і до того ж володіє певною частиною 

спільного з розмовним стилем фразеологічного фонду і, по-друге, особливих 

відмінностей у знанні і використанні чоловіками й жінками гіперчастотних 

ФО не виявлено. Так, жінки визнали, що вживають 24 ФО серед 55 

гіперчастотних ФО рідко і 5 ФО не вживають взагалі. У чоловіків – 26 рідко, 

3 – ніколи. Аналіз «самооцінки» знань і використання ФО чоловіками і 

жінками показав відсутність особливих відмінностей.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. ЗМІ відіграють надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві, є 

його «дзеркалом», зокрема – і мовним. Вибір мовних засобів у текстах ЗМІ 

детермінований функціями, які вони виконують. Мова преси набула 

своєрідних стилістичних характеристик та ознак, намагаючись охопити та 
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висвітлити різні сфери життя, висвітлюючи події та явища по можливості 

зрозуміло, лаконічно, точно, актуально, даючи певну оцінку. Ядро текстів 

ЗМІ виформовує суспільно-політична лексика,  а також ФО відповідної 

тематики. 

2. Індекси різноманітності, винятковості та концентрації ФО в газетних 

текстах видань «Die Zeit» та «Süddeutsche Zeitung» істотно не відрізняються, 

що може засвідчувати загальну тенденцію сучасних німецькомовних 

газетних текстів у кількісному вживанні ФО. Відмінність між особливостями 

вживання ФО в обох газетах полягає в тому, що в текстах газети «Die Zeit» 

ФО вживаються загалом частіше, до того ж окремі ФО у більшій кількості 

випадків вживаються повторно.  

3. Кількісний аналіз вживання ФО представниками різної статі у 

газетних текстах засвідчив факт існування тенденції до частішого 

використання ФО чоловіками в «одногендерному» мовленні, у 

«різногендерному» – відмінностей між вживанням ФО чоловіками та 

жінками не виявлено, що знайшло своє підтвердження статистично і може 

свідчити, очевидно, про прагнення жінок не поступатися мовною, зокрема і 

фразеологічною, компетентністю у мовленні з представниками протилежної 

статі та бажанням влучно й образно донести свою думку. 

4. Фразеологічна різноманітність більша у фемінному мовленні 

«одногендерної» комунікації, що свідчить про вищий ступінь 

«оригінальності» «жіночих» ФО, а в «різногендерному» – розбіжностей не 

виявлено, тобто, припускаємо, що в спілкуванні з жінками вже чоловіки 

прагнуть до більшої фразеологічної різноманітності свого мовлення.  

5. Представники протилежної статі вживають окремі ФО з різною 

частотністю. Так, в «одногендерній» комунікації чоловіки схильні до 

частішого вживання низькочастотних ФО, а жінки частіше використовують 

ФО з середньою частотою вживання, що може також випливати з кількісних 

характеристик вживання ФО загалом (чоловіки частіше використовують ФО, 

тому низькочастотними в їхній комунікації вважається більша кількість ФО 
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(з частотою 1 і 2), ніж у жінок (лише з частотністю 1). У «різногендерному» 

мовленні істотних відмінностей не виявлено, що може підтверджувати 

припущення про наявність тенденції до рівноправності комунікантів у 

«різногендерному» мовленні. 

6. Серед ФО з різною частотою вживання ми виокремили також 

«гіперчастотні» і серед них виявлено «абсолютно чоловічі», «абсолютно 

жіночі», «відносно чоловічі», «відносно жіночі» та «гендерно індиферентні» 

ФО. Як і передбачалося, у «різногендерному» мовленні найбільше виявилося 

«гендерно індиферентних» ФО, що знову підтверджує наявність тенденції до 

рівноправності та відсутності різких відмінностей у комунікації між 

представниками різної статі та може бути пов’язаним із принципом гендерної 

еґалітарності. Очевидним є факт існування й «абсолютно чоловічих» ФО та 

«абсолютно жіночих» ФО, причому ми зафіксували більшу кількість саме 

«абсолютно чоловічих» ФО, що може пояснюватися прагненням чоловіків до 

мовного, в нашому разі фразеологічного домінування, намаганням бути 

лінгвістично «вищим» від співрозмовника. 

7. Аналіз лексико-семантичних та ідеографічних особливостей 

вживаних чоловіками та жінками ФО показав, що як в «одногендерному», 

так і в «різногендерному» мовленні найчисленнішою виявилася ФТГ 

«Людина». Найчастіше ФО цієї ФТГ відображають поняття, що позначають 

«Людину як суспільну істоту». Рідше трапляються ФО, які репрезентують 

ФТГ «Абстрактні відношення», а ФО, співвідносні з третьою ФТГ 

«Природа», взагалі не виявилися притаманними мові газетних статей, що 

може пояснюватися тематикою та в основному суспільно-політичною 

спрямованістю матеріалу дослідження. 

8. Дані психолінгвістичного експерименту засвідчили, що виявлені в 

газетах гіперчастотні ФО є загальновідомими і вживаються представниками 

обох гендерів однаково часто. Це доводить, з одного боку, той факт, що 

газета використовує відому фразеологію і володіє певною частиною 
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фразеологічного фонду, спільного з розмовним стилем, а з іншого – однакову 

фразеологічну компетентність представників обох гендерів.  

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора [127–129; 

131; 132; 280]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, 

ЦИТАТНО-АФОРИСТИЧНИХ ЗВОРОТІВ ТА МОДИФІКОВАНИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ) 

 

4.1. «Чоловічі» та «жіночі» модифікації фразеологічних одиниць у 

газетних статтях 

 

Фразеологізм – це один з найяскравіших та найбільш дієвих мовних 

засобів. Метафоричність, емоційність, експресивність, які притаманні цим 

стійким сполукам, надають мові та мовленню образності та виразності, адже 

фразеологізми не тільки відображають уявлення народу про світ та їх 

специфічні ментальні особливості, а й мову загалом у всій її складності та 

багатогранності. Саме ця складність є причиною інтенсивних досліджень та 

постійного інтересу лінгвістів у галузі фразеології, які відзначають помітну 

тенденцію до змін та модифікацій компонентного складу стійких сполук. 

Різним аспектам дослідження природи модифікації ФО німецької мови 

присвятили свої роботи такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як А. І. Гоян 

[66], С. Н. Денисенко [80], С. Б. Пташник [198], Г. Бюргер [264; 265], 

В. Фляйшер [273; 274], Х. Пальм [283] та ін.   

Л. О. Федоренко, віддаючи належне дослідницькій праці зарубіжних та 

вітчизняних філологів, зауважує, що існує необхідність подальшої розробки 

й уточнення системи класифікації модифікаційних типів фразеологізмів, 

оскільки склад модифікованих (трансформованих) ФО постійно 

поповнюється через такі потужні джерела, як реклама, преса, телебачення, де 

фразеологізми та їх модифікації надзвичайно поширені [240]. 

Досліджуючи найпоширеніші види модифікованих ФО 

Л. О. Федоренко стверджує, що авторські трансформації структурно-

семантичного складу ФО використовують насамперед для підсилення 

емоційно-експресивної функції фразеологізмів. Автор зазначає, що явище 
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модифікації ФО, з одного боку, суперечить тому факту, що ФО притаманна 

сталість компонентного складу, який не підлягає змінам. Проте такі 

модифікації стійких словосполучень є цілком умотивованими, оскільки 

допомагають досягти додаткової експресії, точніше актуалізувати 

фразеологізм, пристосувати його до нових суспільно-політичних процесів, 

подій, явищ, фактів, реалій. Структурно-семантична трансформація й 

переосмислення ФО відкривають перед мовцем невичерпне багатство 

експресії та засобів оновлення мовностилістичної виразності. У мовному 

арсеналі є чимало методів та засобів впливу на читача. Фразеологізми та їхні 

модифікації – найпотужніші серед них. ФМ привертають увагу читачів, 

наближують текст до аудиторії будь-якого рівня, поглиблюють зміст, 

надають темі додаткових відтінків та гумористичного, сатиричного чи 

іншого звучання. Ніяка інша мовна одиниця, окрім ФО, не володіє таким 

потенціалом емотивності, експресивності, оцінності, стилістичної 

функціональності, а побудовані на ментальних особливостях, спільному 

історичному досвіді, ФМ сприяють влучнішій передачі та точному 

розумінню інформації [240]. 

С. Б. Пташник у своїй роботі чи не вперше проводить  на матеріалі 

німецьких газет комплексне дослідження фразеологічних модифікацій як 

специфічного явища фразеології. На думку дослідниці, фразеологічні 

модифікації – не порушення норм вживання фразеологізмів, а такі 

оказіональні семантичні та структурні перетворення ФО, які автор (мовець) 

застосовує з певною інтенцією для конкретного тексту [198]. Окрім того, 

лінгвіст обґрунтувала, що фразеологічні модифікації є важливим і широким 

засобом прагматичного впливу на  реципієнта, у чому полягає основна мета 

ЗМІ. 

У контексті функціонування ФО в мовленні розрізняють узуальне 

(кодифіковане словниками) та оказіональне (авторське) вживання ФО. 

Фразеологічні модифікації є результатом власне оказіонального вживання 

ФО. Фразеологічні модифікації – це «оказіональні перетворення семантики 
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та / або структури ФО, які автор застосовує з певною інтенцією і які виходять 

за рамки тих змін форматива, що необхідні для морфо-синтаксичної 

інтеграції фразеологізму в реченні» [198, с. 5]. 

Фразеологи сучасності [107; 274; 198] відстоюють думку, що здатність 

фразеологізмів піддаватися змінам закладена в мовній системі і пов’язана як 

із конститутивними (полілексичність, стійкість), так і з факультативними 

(ідіоматичність, образність, мотивованість) властивостями ФО. Наприклад, 

полілексичність може бути передумовою для зміни компонентного 

складу, стійкість – для варіювання, ідіоматичність та семантична 

подільність – для подвійного прочитання виразу, образність – для розбудови 

образу, закладеного у ФО [198].  

Науковці В. Фляйшер та С. Н. Денисенко наголошують на тому, що 

ФМ мають безпосередній вплив на фразеологічну систему і виступають 

вагомим засобом фразеологічної деривації [274; 80].  

С. Б. Пташник вважає, що модифіковані ФО сприймаються як щось 

нове, незвичне, несподіване, і цим пояснюється прагматичний потенціал 

модифікацій. Будучи експресивними одиницями мовлення, ФМ можуть 

викликати інтерес читача. Також вони можуть «завуальовувати» інформацію 

і дають журналісту можливість надати виразу певної нечіткості, 

неоднозначності, спонукаючи читача до власних висновків та інтерпретацій. 

Особливий прагматичний потенціал ФМ полягає у вираженні авторської 

оцінки стосовно предмету статті [198].  

ФМ часто супроводжується перетвореннями форматива (наприклад, 

заміною компонента, випущенням чи додаванням лексем тощо). Однак 

видозміна може відбуватися внаслідок специфічної інтеграції фразеологізмів 

у контекст, що призводить до актуалізації фразеологічного та прямого 

значення виразу, тобто до зміщень на семантичному рівні.  

Залежно від наявності чи відсутності перетворень форматива 

С. Б. Пташник звертає увагу на існування двох типів ФМ: (а) структурні 

модифікації (сюди належать субституція, експансія, редукція, координація, 
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контамінація, граматичні модифікації, зміни в екстерному потенціалі 

актантів); (б) контекстуальні: актуалізація фразеологічного значення ФО в 

поєднанні з прямим значенням, домінантна актуалізація прямого значення 

ФО на тлі образного, одночасна реалізація прямого та фразеологічного 

значень. У пресі широко вживають мішані форми модифікацій [198]. 

У нашому дослідженні увага зосереджена на кількісних показниках  

саме структурно-семантичних типів модифікацій, оскільки вони 

переважають над контекстуальними. За основу ми взяли класифікацію ФМ, 

використану в працях Н. П. Тимощук та А. І. Гоян [176]. За цією 

класифікацією маємо на меті схарактеризувати саме структурно-семантичний 

тип ФМ. Для структурно-семантичних модифікацій ФО характерною рисою є 

зміна значення (семантики) ФО). До цих ФМ належать: експансія, 

субституція, фразеологічний еліпс, контамінація та подвійна актуалізація.  

Експансія є одним з найбільш поширених типів ФМ, для якого 

характерне розширення компонентного складу ФО шляхом додавання 

додаткових лексем. Експансія, як правило, розширює, доповнює та 

конкретизує значення ФО (напр., укр. «Робота мені ще ніколи не підносила 

печеного гарбуза» (Є. Гуцало) (пор.: «підносити гарбуза») [73], англ. «to be a 

bullock hair’s breadth away from smth.» (пор.: «a hair’s breadth») [193], нім. 

«großen Beifall fіnden» (пор.: «Beifall fіnden»)). 

Субституція – це заміна одного чи більше компонентів ФО іншими 

лексемами. Цей прийом допомагає обрати контекстуально доречніший 

компонент у процесі мовлення. Я. А. Баран зазначає, що «чим більша 

відстань між елеменами у мовній системі, тим більше додаткове смислове 

навантаження несе новий компонент і, відповідно, більше інформації несе 

модифікована ФО» [23, с. 139-140] (напр., укр. «Ну, хлопці, дивіться, як 

беруть вола за роги» (Є. Гуцало) (пор.: «брати бика за роги») [73], англ. «Idiot 

is as idiot does» (пор.: «handsome is as handsome does») [193], нім. «in Obhut 

nehmen» (пор.: «in Obhut geben»)). 
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Л. Б. Давиденко та В. М. Бойко зауважують, що у художньому 

мовленні часто трапляються випадки поєднання кількох типів структурно-

семантичних модифікацій, наприклад, одночасна заміна і залучення 

додаткових компонентів до складу ФО, що спостережено і в нашому 

дослідженні (напр., «wieder in Lohn und Brot bringen» (пор.: «in Lohn und Brot 

kommen»), «viel Sand ins Getriebe bringen» (пор.: «Sand ins Getriebe werfen»), 

«peinigende Erfahrungen sammeln» (пор.: «eine Erfahrung machen»)) [73].   

Фразеологічний еліпс (редукція) – скорочення компонентного складу 

ФО шляхом опускання одного чи декількох його складників, значення ФО 

проте залишається цілком зрозумілим. В. Білоноженко та І. Гнатюк 

наголошують, що «важливою умовою, яка вможливлює використання 

фразеологічного еліпса, є традиційність, відомість і популярність ФО серед 

широкого кола носіїв мови» [32, с. 131]. Еліпс є важливим способом економії 

мовних засобів у процесі комунікації та сприяє досягненню лаконічності та 

динамізму мовлення, надання йому розмовних рис [176, с. 227] (напр., укр. «І 

хапаєшся, як попівна заміж, і квапишся поперед батька» (Є. Гуцало) (пор.: 

«лізти поперед батька в пекло») [73], англ. «Dutch uncle had always been one 

of Dewey’s favourite roles» (пор.: «to talk to smb. like a Dutch uncle») [193], нім. 

«in guten Händen» (пор.: «in guten Händen sein»)).  

Контамінація – це тип модифікації, який передбачає поєднання двох і 

більше ФО в межах однієї. При такому об’єднанні частина складників 

редукується, у злитті бере участь «ядро» базисних ФО [291]. 

Дехто з дослідників вважає, що при контамінації утворюється повністю 

нова ФО [20], інші розглядають цей прийом ФМ як оказіональне вживання 

ФО, яке, проте, може стати узуальним [2; 30]. Контамінація не є популярним 

прийомом ФМ (напр., укр. «… й інші чутки ширились про Хому, бо якщо ти 

на видноті, мов гуля на лобі, та до того ж іще й мовчиш загадково, мов риба 

об лід, то чуток рясно родитиме» (Є. Гуцало) (пор.: «мовчати як риба – 

битися як риба об лід») [73], нім. «es geht um Spiel und Spaß für Jung und Alt» 

(пор.: «es geht um etw.», «Jung und Alt»), нім. «bis hin zum Tod 
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Grenzerfahrungen machen» (пор.: «bis zum Tode getreu sein», «eine Erfahrung 

machen»)).  

Подвійна актуалізація полягає в актуалізації узуального значення в 

особливих контекстуальних умовах, причому значення ФО набуває нових 

відтінків або реалізується семантична двоплановість компонентів чи ФО 

загалом [73]. У такий спосіб виражається і пряме, і фразеологічне значення 

стійкого сполучення. Цей тип модифікацій теж є порівняно рідкісним (напр., 

укр. «Революцію голими руками, пане поручик, … не зробиш (Панч) і – 

Беріть цей улов, Діодоре Дормидонтовичу, й додому йдіть… – Голими 

руками? – бубонів той здивовано (Є. Гуцало) [73]. У нашому дослідженні 

випадків подвійної актуалізації взагалі не виявлено.  

Дослідивши процеси модифікації в «одногендерному» мовленні, у 

газетних статтях видання «Die Zeit» ми виявили 2420 прикладів (майже  55% 

від усієї кількості ФВ), а у «Süddeutsche Zeitung» – 2948 випадків (76%) 

модифікованих вживань ФО. Результати аналізу відображено в таблиці 4.1 

(див. табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

«Чоловічі» та «жіночі» модифікації ФО в «одногендерних» статтях 

№ 

п/

п 

Тип модифі-

кації 

«Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

1. Експансія 835 

(44%)  

201 

(38%)  

 

1062 

(49%)  

 

370 

(48%)  

 

1897 

(47%) 

571 

(44%) 

2. Субституція 818 

(43%)  

256 

(48%) 

 

852 

(39%)  

289 

(37%)  

1670 

(41%) 

545 

(42%) 

3. Еліпс 226 

(12%)  

68 (13%)  234 

(11%)  

107 

(14%)  

460 

(11%) 

175 

(13%) 

4. Контамінація 14 (1%)  

 

2 (1%) 

 

27 

(1%) 

7 (1%) 

 

41 

(1%) 

9 (1%) 

Всього 1893 527 2175 

 

773 4068 1300 
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Отже, як свідчать дані таблиць, найпомітнішими змінами у структурі 

як маскулінних, так і фемінних ФВ є процеси експансії ( «Wie sonst nur in 

Baden und Berlin gewinnen die Demokraten hier echten Einfluss?» [Z, 

28.02.2013], «In Italien wiederum übersteigt die Staatsschuld die 

Wirtschaftsleistung um ein Vielfaches. Ihr Abbau ist überfällig, aber nicht in erster 

Linie zur Erfüllung des Stabi-Pakts, sondern vor allem im Interesse aller 

jungen Italiener» [SZ, 29.12.2015], «Münchner Philharmoniker hat Wellhöfer 

einen guten Draht zu den Musikern und konnte dieses Konzert ermöglichen» [SZ, 

30.12.15]  та субституції («... denn nur so lässt sich das riesige 

Verwaltungsproblem in den Griff kriegen (сл.: bekommen) [Z, 14.11.2013], 

«Künftig will der Verein verstärkt an die Öffentlichkeit gehen, das sei in jüngster 

Zeit vernachlässigt» (сл.: kommen) [SZ, 13.12.2013], «Der Betrieb solcher 

Internetseiten soll nun in Frankreich unter Strafe stehen» (сл.: stellen») [Z, 

02.04.2015].  До того ж експансія дещо більшою мірою представлена у ФО, 

ужитих чоловіками (в середньому у 46% випадків, тоді як у жінок 

зафіксовано 43% ФО з цим типом модифікації), а субституція – навпаки, 

жінками (у середньому у 43% випадків, тоді як у чоловіків виявлено 41% 

таких ФВ).  

Однією з найістотніших відмінностей у процесі модифікування є те, що 

в «жіночих» статтях газети «Die Zeit» домінує прийом субституції, на 

відміну від інших статей (де перевагу надано прийому експансії). Еліпс і 

контамінація представлені однаково у вживанні ФО як чоловіками, так і 

жінками, та, очевидно, не є популярними в мовленні («Das Kabinett will auch 

die Umsetzung der einheitlichen EU-Vorgaben zum Schutz der Spareinlagen in 

nationales Recht auf den Weg bringen» (сл.: rechten) [SZ, 19.11.2014], 

«Stadtentwicklung: Land in Sicht. Erst der Süden, jetzt der Osten …» (сл.: sein) 

[Z, 17.07.2014];  «Es kann gut sein, dass die ersten Krisenländer es aus eigener 

Kraft auf die Füße schaffen und damit zeigen, dass sich Opfer lohnen» [Z, 

01.01.2013], «Die 75-jährige Heilwig Weger, die im Rahmen der Ausstellung "Der 

Lebensborn" im Ludwig-Thoma-Haus ein Zeitzeugengespräch führte, steht jedoch 
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für die Kinder jener Zeit, die ihr Leben lang Schuld auf ihren Schultern tragen - 

einfach, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort auf die Welt kamen» [SZ, 

20.06.2013]. Прийом подвійної актуалізації взагалі не зафіксований, що 

зумовлено непопулярністю таких прийомів модифікування.  

Найістотнішою відмінністю в процесі модифікування виявилася її 

кількісна характеристика, що різниться як залежно від видання, так і від 

гендерного фактору. Так, у результаті аналізу виявлено, що «одно 

гендерним» газетним статтям щоденного видання «Süddeutsche Zeitung» 

притаманний вищий ступінь вживання модифікованих ФО (у середньому 

80%), ніж «Die Zeit» (59%) (такі результати отримала у своєму дослідженні й 

А. І. Гоян [176]). Крім того, жінки вдаються до модифікування ФО частіше (у 

середньому в 74% контекстів), ніж чоловіки (у середньому 64%), що, 

можливо, свідчить про більшу гнучкість та креативність їхнього мовлення в 

порівнянні з чоловіками.  

У «різногендерному» мовленні газети «Die Zeit» зафіксовано 1591 

випадків вживання модифікованих ФО (приблизно 63% від усієї кількості 

ФВ), у «Süddeutsche Zeitung» – 2127 (83% ФВ). У «різногендерних» текстах 

«чоловічі» та «жіночі» особливості вживання ФО відсутні, проте знову 

очевидною є тенденція до частішого використання модифікованих ФО у 

виданні «Süddeutsche Zeitung». Результати аналізу відображені в таблиці 4.2 

(див. табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

«Чоловічі» та «жіночі» видозміни і модифікації ФО в «різногендерних» 

статтях 

№ 

п/

п 

Тип 

модифікації 

«Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

1. Експансія 294 

(41%)  

 

381 

(43%)  

 

511 

(54%)  

 

626 

(53%)  

805 

(48%) 

1007 

(49%) 
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Продовж. табл. 4.2 

2. Субституція 325 

(45%)  

407 

(47%)  

339 

(36%) 

  

416 

(35%)  

664 

(40%) 

823 

(40%) 

3. Еліпс 92 

(13%)  

 

77 (9%)  

 

83 (9%)  

 

126 

(11%)  

 

175 

(11%) 

203 

(10%) 

4. Контамінація 6 (1%) 

 

9 (1%)  

 

9 (1%)  

 

17 (1%)  

 

15 (1%) 26 (1%) 

Всього 717 874 942 1185 1659 2059 

 

Отже, як свідчать дані табл. 4.2, кількість вживаних модифікованих ФО 

в «різногендеорному» мовленні фактично істотно не відрізняється. Основна 

відмінність у вживанні модифікованих ФО в комунікації між чоловіками та 

жінками полягає в тому, що чоловіки та жінки в газетних статтях «Die Zeit» 

надають перевагу субституції у процесі модифікування ФО («Diese Kurse 

sollen irgendwie zum Ziel haben, die Menschen, die hierher kommen» (сл.: 

«setzen») [Z, 18.05.2013], «... Universität, wie das Hamburger Beispiel zeigt, 

Studenten nach Noten aussortiert, gibt es Krach» (сл.: «kriegen») [Z, 06.09.2013], 

а у «Süddeutsche Zeitung» – експансії («Das große Interesse zeige «die hohe 

Motivation der Flüchtlinge, Deutsch zu lernen und sich integrieren zu wollen. 

Keiner will Zaungast sein oder sich im Nichtstun ergehen» [SZ, 13.12.2015], 

«Schließlich hat er sich extra Zeit genommen.»Was im Hörsaal gar nicht geht …» 

[SZ, 28.07.14]. 

Варто також зазначити, що найчастотнішими частинами мови, які 

використовують чоловіки та жінки в обох типах комунікації для експансії, 

виявилися прикметники та прислівники, при субституції – дієслова, при 

еліпсі – переважно артиклі, при контамінації поєднані переважно 2 ФО. 

Ще однією істотною відмінністю у вживанні модифікованих ФО в 

комунікації між чоловіками та жінками (як в «одногендерних», так і в 

«різногендерних» статтях) є те, що в газетних статтях видання «Süddeutsche 

Zeitung» модифіковані ФО трапляються значно частіше, ніж у газеті «Die 
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Zeit». В «одногендерних» статтях жінки схильні частіше вживати 

модифіковані ФО, ніж чоловіки. 

Результати статистичного аналізу кількісних даних різних видів 

модифікацій відображено в таблиці 4.3 (див. табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Статистичні характеристики застосування різних прийомів модифікацій 

у газетних текстах залежно від гендерного фактору 

 Експансія  Субституція Еліпс Контамінація 

Ч (ОГ) – χ²=0,29 χ²=0,19 – 

Ж (ОГ) – χ²=0,87 χ²=8,19, 

К=0,03 

– 

Ч (РГ) χ²=1,64 – –  

Ж (РГ) χ²=3,47 – – χ²=1,83 

 

Як видно з табл. 4.3., статистично значущим виявився прийом 

еліптування ФО в жіночій «одногендерній» комунікації, що свідчить про 

суттєву перевагу використання жінками еліпсів ФО в «одногендерному» 

газетному мовленні. Це, ймовірно, може бути пов’язано з тим, що, як 

прийнято вважати, жінки жінок розуміють краще, «з півслова» і тому у своїй 

комунікації економлять мовні засоби. До того ж вживання еліптичних 

конструкцій засвідчує і значну емоційність комунікантів, і про спонукання до 

роздумів тощо. Дослідження О. Єсперсена, як згадувалося раніше, також 

показали, що еліптичні конструкції притаманні жінкам на синтаксичному 

рівні.  

Водночас трапляються випадки використання в рамках однієї ФО 

декількох прийомів модифікування. Найчастішими випадками є поєднання 

прийомів експансії та субституції [66] (наприклад, «das andere Geschlecht 

bleiben» (сл.: «das starke Geschlecht»), «sein zweifelsfrei hässlichsten Gesicht 
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zeigen» (сл.: «sein wahres Gesicht zeigen»), «etw. griffbereit zur Hand haben» 

(сл.: «etw. zur Hand nehmen»)).  

Важливим є й те, що деякі ФО модифікувалися та увійшли в загальне 

вживання, проте в словнику залишилася давня форма (напр., «auf Grund» за 

сучасними правилами пишеться разом та є прийменником, що вимагає 

родового відмінка; словникова форма ФО «auf die Dauer» трапляється дуже 

рідко, переважно вживається еліптована форма без артикля «auf Dauer» та 

ін.), що свідчить про потребу в перегляді та оновленні лексикографічних 

джерел німецької фразеології, а про це вже неодноразово згадували 

дослідники-фразеологи (наприклад, А. І. Гоян, А. М. Євчук) [176; 89].  

 

4.2. Гендерні особливості вживання запозичених фразеологізмів  

 

У фразеологічному фонді різних мов, як і мовному загалом, існують як 

національні (переважна більшість яких утворилася власне на національному 

підґрунті, передає найрізноманітніші сторони побуту, звичаїв, традицій, 

вірувань тощо того чи того народу), так й інтернаціональні (запозичені з 

інших мов) ФО. Якщо національні ФО, набуваючи широкого вжитку, 

знаходять своє відображення у фразеологічних лексикографічних джерелах, 

то із запозиченими ситуація є дещо складнішою. Так, серед фразеологічних 

запозичень розглядають пряме запозичення (яке не піддається жодним 

змінам та функціонує в іншомовній формі), калькування (утворення ФО 

шляхом послівного перекладу запозиченої ФО) та напівкалькування (так 

зване «напівзапозичення», при якому перекладається лише частина 

іншомовної ФО). У фразеологічному фонді певної мови можуть виникати 

фразеологічні збіги: коли лексичний склад, функціонально-стилістичне 

забарвлення, іноді й граматична структура, семантика ФО збігаються, проте 

вони не є запозиченнями, оскільки утворилися в кожній мові окремо, на 

основі подібності культурних традицій, уявлень, образного мислення. 

Виходячи з цього, виникають певні труднощі та неточності в розпізнаванні 
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процесів калькування. А процес напівкалькування вимагає додаткових 

досліджень для підтвердження того факту, чи виступає напівкалькована 

одиниця фразеологічною, чи поки вона функціонує лише на рівні 

оказіональної. Оскільки це вимагає додаткових теоретичних та практичних 

наукових пошуків і не є основною метою нашого дослідження, то вважаємо 

за потрібне розглянути лише чітко виражені випадки прямого 

фразеологічного запозичення. 

Для сучасної німецької мови характерним є процес запозичення слів з 

інших мов. Варто наголосити, що саме в мові преси використання 

іншомовних ФО помітне явище. Під час передачі емоційно-оцінних 

(аксіологічних) аспектів у мові преси часто недостатньою є система 

виражальних засобів книжного мовлення, тому виникає потреба у вживанні 

ФО із емоційно-експресивними елементами живого мовлення. Завдяки 

влучності та оригінальності запозичених ФО реалізувається одна з головних 

функцій преси – безпосередній вплив на читача. Запозичена ФО допомагає 

якомога влучніше виразити думку автора. Окрім того, публіцистичний стиль 

досить багатий на різнорідну фразеологію, вибір ФО залежить від 

конкретних завдань, поставлених до тексту (тобто жанру, позамовного 

матеріалу, ступеня вияву авторського «Я» тощо).  

А. В. Марковська зауважує, що політична практика та інтеграційні 

процеси у сфері людської діяльності зумовлюють активний процес 

запозичення ФО саме політичної спрямованості [155]. 

У багатьох випадках, з одного боку, можна віднайти еквіваленти ФО в 

різних мовах, що свідчить про те, що людство переживає єдині глобальні 

проблеми, проте, з іншого, інколи це важко або й неможливо зробити, 

оскільки кожен народ водночас має свою історію [155]. 

У газетних статтях, що перебувають у нашому дослідницькому полі, 

випадків вживання ФО, утворених шляхом прямого запозичення, виявилося 

не так багато. Результати аналізу відображено в таблиці 4.4 та показують, на 

скільки випадків звичайних ФВ припадає 1 ЗФ (див. табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Кількісні характеристики вживання ФО-запозичень представниками 

різних гендерів у газетних статтях 

 

 

К-сть 

ЗФВ 

«Одногендерні» статті «Різногендерні» статті 

«Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

«Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

52  

(1 ЗФВ 

на 68 

ФВ) 

11  

(1 ЗФВ 

на 77 

ФВ)  

40  

(1 ЗФВ 

вживає-

ться раз 

на 75 

ФВ) 

 

16  

(1 

ЗФВ 

на 57 

ФВ) 

32  

(1 

ЗФВ 

на 36 

ФВ) 

2  

(1 

ЗФВ 

на 691 

ФВ) 

4  

(1 

ЗФВ 

на 284 

ФВ) 

9  

(1 

ЗФВ 

на 159 

ФВ) 

 

Отже, як свідчать дані табл. 4.4, очевидним є факт кількісного 

переважання ЗФО у виданні «Die Zeit» (у «Die Zeit» виявлено 97 вживань 

ЗФО, 1 ЗФО вживається раз на 72 звичайні ФВ (6940 ФВ : 97 запозичених 

ФВ (далі ЗФВ), у «Süddeutsche Zeitung» – 69 ЗФВ (1 ЗФВ припадає на 94 ФВ 

(6469 ФВ : 69 ЗФВ)). Утім, характеристики вживання ЗФО залежно від 

гендерного фактору розподілилися по-різному: так, у газеті «Die Zeit» 

очевидним є частіше вживання ЗФО чоловіками в «одногендерному» 

мовленні, а у «Süddeutsche Zeitung» – перевага у вживанні ЗФО на боці 

жінок. У «різногендерному» мовленні ситуація склалася аналогічно: чоловіки 

в статтях видання «Die Zeit» значно частіше використовують ЗФО, а у 

«Süddeutsche Zeitung» жінки схильні до більш частого вживання ЗФО. 

Більшість ЗФО вживаються представниками різної статі в різних типах 

комунікації по одному разу, помітними винятками є такі ФО як «tabu sein» (6 

разів, «одногендерні чоловічі» статті «Süddeutsche Zeitung») та «homo 

oeconomics» (4 рази, «одногендерні чоловічі» статті «Die Zeit»).    

Джерелами прямих фразеологічних запозичень, як і лексичних, є в 

основному англійська, латинська, французька та італійська мови. Кількісний 
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наліз ЗФО за джерелом запозичення відображений у таблицях 4.5, 4.6 

(див. табл. 4.5, 4.6). 

Таблиця 4.5 

Розподіл ЗФО за джерелами їх запозичення в «одногендерних» статтях 

Мова, з якої 

запозичено 

ФО 

«Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

англійська 25 ЗФВ 

(48%) 

6 ЗФВ 

(55%) 

14 ЗФВ 

(35%) 

5 ЗФВ 

(31%) 

39 

(42%) 

11 

(41%) 

латинська 15 ЗФВ 

(29% 

5 ЗФВ 

(45%) 

18 ЗФВ 

(45%) 

4 ЗФВ 

(25%) 

33 

(36%) 

9 (33%) 

французька 9 ЗФВ 

(17%) 

– 5 ЗФВ 

(13%) 

5 ЗФВ 

(31%) 

14 

(15%) 

5 (19%) 

італійська 2 ЗФВ 

(4%) 

– 1 ЗФВ 

(2%) 

2 ЗФВ 

(13%) 

3 (3%) 2 (7%) 

грецька 1 ЗФВ 

(2%) 

– – – 1 (2%)  

іспанська – – 2 ЗФВ 

(5%) 

– 2 (2%)  

Всього 52 11 40 16 92 27 

 

З табл. 4.5 видно, що в «одногендерній» комунікації, де комунікантами 

є чоловіки, джерелами запозичення слугували англійська, (наприклад, «White 

House Effect», «brothers in mind», «The Golden Age», «Magic Mushrooms»), 

латинська («persona non grata», «terra incognita», «Ultima Ratio», «Alma 

Mater»), французька («vis-a-vis», «longue duree», «deja-vus», «ein vogue sein»), 

італійська («O mia bella Napoli», «Mamma mia!»), іспанська («Viva la Vida!») 

та грецька мови («Kalo dromo»). Жінки використали ЗФО з меншої кількості 
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мов: англійської (наприклад, «to take a risk», «to set goal», «Broken-Heart-

Syndrom», «less is more»), французької («savoir vivre», «peu a peu»), 

латинської (наприклад, «tabu sein», «in puncto», «de facto», «pars pro toto») та 

італійської мов («Ciao Bella!»). 

І чоловіки, і жінки в «одногендерній» комунікації вживають ФО-

англіцизми (така характеристика спільна для обох гендерів, що пов’язано із 

загальною тенденцією в мові – активним запозиченням та використанням 

слів та виразів англійської мови, яка є інтернаціональною).  

Водночас простежуємо й певні розбіжності, пов’язані з використанням 

різних ЗФО та джерел їх походження: ми зафіксували тенденцію, що 

чоловіки використовують прямі запозичення з більшої кількості мов, ніж 

жінки. У газеті «Die Zeit» жінки частіше, ніж чоловіки використовують 

латинські запозичення, а у «Süddeutsche Zeitung» – французькі та італійські 

запозичення, що може бути прив’язаним до стереотипних уявлень про жінку: 

жінка, яка є досить чуттєвою і романтичною натурою за своєю природою, 

відповідно й використовує у мовленні відповідні мовні засоби з французької 

мови (яка вважається мовою романтики) та італійської (однієї з найбільш 

мелодійних у світі), а чоловіки, навпаки, використовують ЗФО з латині (мови 

науки, юриспруденції).  

Очевидним є також факт домінування англійських запозичень у статтях 

газети «Die Zeit» та латинських у «чоловічих» і англійських та французьких 

у «жіночих» статтях «Süddeutsche Zeitung». 

Загалом і у чоловіків, і у жінок в «одногендерній» комунікації на 

першому місці знаходяться запозичення з англійської мови, що є цілком 

очікуваним. 

Щодо «різногендерної» комунікації, то кількісні дані вживання ЗФО 

чоловіками і жінками відображено в таблиці 4.6 (див. табл. 4.6).   
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Таблиця 4.6 

Розподіл ЗФО за джерелами їх запозичення в «різногендерних» статтях 

Мова, з якої 

запозичено 

ФО 

«Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

англійська 16 ЗФВ 

(50%) 

1 ЗФВ 

(50%) 

2 ЗФВ 

(50%) 

2 ЗФВ 

(22%) 

18 

(50%) 

3 (27%) 

латинська 9 ЗФВ 

(28%) 

– 2 ЗФВ 

(50%) 

6 ЗФВ 

(67%) 

11 

(30%) 

6 (55%) 

французька 2 ЗФВ 

(6%) 

– – 1 ЗФВ 

(11%) 

2 (6%) 1 (9%) 

італійська 3 ЗФВ 

(10%) 

– – – 3 (8%) – 

грецька – 1 ЗФВ 

(50%) 

– – – 1 (9%) 

іспанська 2 ЗФВ 

(6%) 

– – – 2 (6%) – 

Всього 32 2 4 9 36 11 

 

Отже, дані табл. 4.6. засвідчують, що в мовленні чоловіків  

трапляються ЗФО з англійської (наприклад, «Magna Charta», «Gentlemen’s 

Agreement», «take your time»), латинської (наприклад, «Modus Vivendi», 

«laudate sii», «in puncto»), італійської (наприклад, «Fata Morgana», «Basta! La 

pasta!»), французької (наприклад, «peu a peu») та іспанської мов (наприклад, 

«no nos vamos, nos echan»), а в мовленні жінок – з англійської (наприклад, 

«kick ass, take names»), латинської («Flora und Fauna»), французької 

(наприклад, «tête-à-tête») та грецької мов (наприклад, «Anarchia = 

Eleutheria»).  
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Чоловіки газети «Die Zeit» використовують більшу кількість мов для 

запозичень ФО, проте найбільшу частку серед них, як і у «Süddeutsche 

Zeitung», становлять англіцизми. У жінок видання «Süddeutsche Zeitung», 

навпаки, переважають запозичення з латинської мови. Загалом у 

«різногендерному» мовленні чоловіки частіше використовують англійську 

мову, а жінки латинську.  

У таблиці 4.7 відображено результати статистичного аналізу вживання 

чоловіками і жінками ЗФО в різних видах комунікації (див. табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Статистичні характеристики вживання ЗФО залежно від гендерного 

фактору та джерела походження 

 англій-

ська 

латинська французька італійсь-

ка 

грецька іспанська 

Ч (ОК) – χ²=0,01 χ²=0,69 – – – 

Ж (ОК) – – χ²=0,78 – – – 

Ч (РК) χ²=0,98 – – – – – 

Ж (РК) – χ²=1,86 – – – – 

  

Отже, як свідчать дані табл. 4.7, статистично жодна мова-джерело 

запозичення не виявилася домінантною в проаналізованих статтях. Однак 

варто зазначити, що загалом чоловіки та жінки найчастіше використовують 

ЗФО з англійської та латинської мов. 

 

4.3. Вплив гендерного фактору на використання цитатно-

афористичних зворотів 

 

Крім іншомовних ФО, було зафіксовано випадки цитування, вживання 

ептонімів, афоризмів та паремій. Ці звороти перебувають на периферії 

фразеологічної науки, не всі класифікації ідентифікують їх як ФО, проте в 

нашому дослідженні такі мовні звороти розглянуто як частину 
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фразеологічного фонду, оскільки вони відтворюються в мові автоматично, 

володіють певним ступенем переосмислення, закріпившись у мові певного 

народу, експлікують його національно-ціннісні пріоритети, отримують 

статус прецедентних феноменів [118; 176; 197] та, як було зазначено у 

Розділі 1, ми розглядаємо фразеологію у широкому розумінні, зараховуючи 

до її складу і ці звороти. 

Серед мовних зворотів з цитатно-афористичним характером виділяють 

паремії (прислів’я та приказки), афоризми, цитати та ептоніми (крилаті 

вислови).  

Так, паремії є стійкими, відтворюваними, культурно маркованими 

одиницями, які входять не лише до фразеологічного фонду мови, а й до 

фольклорного. Це продукт загальнонародної мудрості (напр., «Jedermann ist 

seines Glückes Schmied», «Neue Besen kehren gut»).  

Афоризми, на противагу пареміям, є короткими, влучними висловами, 

узагальненнями глибоких думок, виражених дуже лаконічно, іноді й 

парадоксально [176]. У них часто застосовуються різні стилістичні фігури 

(метафори, хіазм, парадокс та ін.), зазвичай маловідомі та розглядаються як 

самостійний літературно-філософський жанр [240] (напр., «Das Leben ist kurz, 

die Kunst ist lang», «Es gibt Leute, die haben Verstand, und es gibt welche, die 

darüber reden»).  

Цитати – дослівна передача мовлення особистості, як правило 

прецедентної, для надання висловленню зрозумілості, переконливості, 

обґрунтованості (напр., «Leben, das ist das Allerseltenste in der Welt – die 

meisten Menschen existieren noch» (O. Wilde), «Zeit ist das, was man an der Uhr 

abliest» (A. Einstein)).  

Ептоніми (крилаті вислови) – різноструктурні, культурно марковані, 

стійкі одиниці, що мають афористичний характер. Від паремій їх відрізняє 

наявність автора, від цитат і афоризмів – ширша вживаність, вищий ступінь 

відомості («Veni vidi vici» («Ich kam, ich sah, ich siegte») (Caesar), «Das beste 

Monument des Menschen ist der Mensch» (J. W. Goethe)). 
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До зворотів із цитатно-афористичним характером вналежнюємо також 

гасла та заклики. 

Результати кількісного аналізу відображено в таблиці 4.8 (див. табл. 

4.8). 

Таблиця 4.8 

Вживання цитатно-афористичних зворотів в «одногендерному» 

мовленні 

ЦАЗ «Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

Цитати  66 (59%) 7 (19%) 36 

(72%) 

6 (43%) 102 

(63%) 

13 

(25%) 

Афоризми 34  (31 %) 5 (14%) 8 (16%) 3 (21%) 42 

(26%) 

8 

(16%) 

Паремії 6 (5%) – 3 (6%) – 9 (6%) – 

Гасла та заклики 5 (5%) 25 (67%) 3 (6%) 5 (36%) 8 (5%) 30 

(59%) 

Всього 111 37 50 14 161 51 

 

Отже, з наведеної таблиці 4.8 видно, що найбільш популярним типом у 

чоловіків виявилися цитати та вислови прецедентних осіб (наприклад, «In der 

Religion gibt es keinen Zwang» (der Koran), «Willst du den Charakter eines 

Menschen erkennen, so gib ihm Macht» (Abraham Lincoln), «Politiker und Bürger 

sind nicht zweierlei. Politiker sind Bürger» (Joachim Gauk), «Einer muss ja doch 

man schließlich damit anfangen» (Sophie Scholl)), далі йдуть вирази, що мають 

афористичний характер (напр., «Macher hat ein trautes Heim – Mancher traut 

sich nicht heim» (Manfred Schmidt), «Es ist ja schon ein halber Tod, wenn man 

als Mensch degradiert wird» (Artur Brauner), «Was der Münchner ned kennt, mag 

er ned» (Karl Forster), «Die Toten sind nicht tot, sie sind nur nicht mehr sichtbar» 
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(Florian Fuchs)), а паремії та гасла не є притаманними чоловічій 

«одногендерній» комунікації.  

У комунікації жінок переважають гасла (наприклад, «Wir sind das Volk» 

(im Herbst 1989 die Demonstranten auf Leipzigs Ring, причому таке гасло 

«червоною ниткою» проходить у конкретній статті (вживається 24 рази), 

«Walk in. Dance out» (der Slogan des Hauses)), менш популярними є цитати 

(наприклад, «Everything is potential. – Alles ist möglich» (Rineke Dijktra), 

«Gimme, gimme, gimme» oder «Mamma mia» (ABBA)) та афоризми 

(наприклад, «Das Paradies ist sehr irdisch und sehr regional» (Marlene 

Streeruwitz), «Wir sind wie der Wind, unsere Existenz schnurrt letztlich zusammen 

auf: nichts» (Aude de Tocqueville)). Утім, треба зазначити, що у виданні 

«Süddeutsche Zeitung» як серед жінок, так і серед чоловіків загалом 

популярними виявилися цитування відомих осіб (наприклад, «Gott ist da, wo 

man ihn einlässt» (Schwester Elija), «Denn das Leben geht weiter. Nicole Rinder 

würde sagen: aber anders» (Viktoria Grossmann)), далі йдуть гасла (наприклад, 

«Starke Schultern schultern mehr als schwache» (Motto), «Humor vor Hirn» 

(Motto)), дещо рідше вживаними є афоризми (наприклад, «Der Euro ist wie 

der Schaum überflüssig und vergänglich» (Susi Wimmer)). 

Отже, в «одногендерній» комунікації помітна тенденція до частішого 

вживання чоловіками цитат, а жінками – закликів та гасел, пов’язане з 

прагненням жінок знайти своє місце та однодумців у суспільно-політичному 

житті, що знаходить своє відображення і у мовленні. На відміну від 

чоловіків, жінки не цитують у своїй комунікації народну творчість (не 

виявлено вживання паремій), що суперечить даним, отриманим на основі 

психолінгвістичного експерименту (див. підрозділ 4.4.). 

В «одногендерних» газетних статтях видання «Die Zeit» чоловіки 

використали 111 цитатно-афористичних виразів (1 ЦАВ на 32 ФВ), жінки – 

37 (1 ЦАВ на 23 ФВ), а у «Süddeutsche Zeitung» чоловіки вжили 50 ЦАВ (1 

ЦАВ на 60 ФВ), жінки – 14 (1 ЦАВ на 65 ФВ), що показує дещо частіше 

вживання ЦАВ жінками у «Die Zeit» та чоловіками у «Süddeutsche Zeitung».      



166 

 

Результати аналізу особливостей вживання ЦАВ представниками різної 

статі в «різногендерних» статтях представлено в таблиці 4.9 (див. табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Особливості використання цитатно-афористичних зворотів у 

«різногендерному» мовленні 

ЦАЗ «Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж 

Цитати  54 (53%) 12 (63%) 32 

(78%) 

17 

(58%) 

86 

(61%) 

29 

(59%) 

Афоризми 45 (45%) 4 (21%) 5 (12%) 6 (21%) 50 

(35%) 

10 

(21%) 

Паремії 1 (1%) 2 (11%) 1 (3%) 2 (7%) 2 (1%) 4 (8%) 

Гасла та заклики 1 (1%) 2 (5%) 3 (7%) 4 (14%) 4 (3%) 6 

(12%) 

Всього 101 20 41 29 142 49 

 

У «різногендерній» комунікації «Die Zeit» зафіксовано 101 ЦАВ, 

ужиту чоловіками (частота вживання складає 1 ЦАВ на 12 ФВ), та 20 ЦАВ – 

жінками (1 ЦАВ на 73 ФВ).  

Типовим як для чоловіків, так і для жінок виявилося цитування 

відомих особистостей (чоловіки: наприклад, «Gib niemals auf» (Kirk Douglas), 

«ohne Macht ist man mehr Mensch» (Ron Sommer), жінки: «Nichts brauche der 

Mensch mehr als den Menschen» (Otto Rehhagel), «Das Wenige, was du tun 

kannst, ist viel» (Albert Schweitzer)).  

Рідше вживаними виявилися афоризми (чоловіки: наприклад, «Bildung 

sollte Menschen dazu befähigen, Autoren ihres Lebens zu sein» (Julian Nida-

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

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

von vorn» (Rami Be’er), жінки: наприклад, «Verständnis öffnet Wege» (Hans-
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Joachim Fuchtel), «Wenn jemand hungert, gib ihm keinen Fisch, sondern ein Netz» 

(Hans-Joachim Fuchtel)), паремії (чоловіки: наприклад, «There is no free luch» 

(wir alle wissen), жінки: «Wenn ein Volk in Not sei, dann werde ihm geholfen» 

(die Geschichte lehre)) та гасла (чоловіки: наприклад, «Free, free Palestine! 

One, two, three, Palestine will be free» (der Slogan), жінки: «Wo es rollen muss, 

muss es rollen» (Motto)). 

У статтях газети «Süddeutsche Zeitung» чоловіки використали 41 ЦАВ 

(1 ЦАВ на 28 ФВ), жінки – 29 (1 ЦАВ на 49 ФВ). Найчастіше вживаними як у 

чоловіків, так і у жінок є цитати відомих особистостей (чоловіки: наприклад, 

«Zum Erfolg gibt es keinen Lift» (Johannes Sommerer), «Wo es Menschen gibt, da 

menschelt es» (Peter Steiniger), жінки: «Ein Tropfen reicht aus, um das Fass zum 

Überlaufen zu bringen» (Gabriele Schleuning), «Für Kleinkunst ist diese Hürde 

viel zu hoch» (Assunta Tammelleo)), рідше використовуються афоризми 

(чоловіки: наприклад, «Ich trauere nicht um Dich, sondern um mich ohne Dich» 

(der hagere Mann), «Heute ist immer gestern» (Thierry Backes), жінки: 

наприклад, «Wer betrügt, der fliegt» (Melanie Staudinger), «Es gab keine Lawine, 

es gab nur die Angst in den Köpfen, überall ist sie das Bindemittel im Zement der 

Macht» (Rita Baedeker)), гасла (чоловіки: наприклад, «Bauen, brauen, sauen» 

(Wahlspruch), жінки: наприклад, «Die Show muss weiter gehen, die Vorstellung 

darf nicht ausfallen» (Motto)) та паремії (чоловіки: наприклад, «Schwäne 

bleiben einander ein Leben lang treu» (Volksweisheit), жінки: «Leben wie Gott in 

Frankreich» (Spruch)). 

Отже, у «різногендерній» комунікації чоловіки та жінки приблизно 

однаково часто вживають у своєму мовленні цитати, тобто знову в 

різногендерній комунікації відмінностей не виявлено. Можна стверджувати, 

що жінки «забувають» про гасла, які вони використовують в 

«одногендерній» комунікації і надають, як і чоловіки, перевагу цитатам. 

У таблиці 4.10 відображено результати статистичного аналізу вживання 

ЦАЗ (див. табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10 

Статистичні характеристики вживання  зворотів цитатно-афористичного 

характеру газетних текстах залежно від гендерного фактору  

 Цитати Афоризми Паремії Гасла та 

заклики 

Ч (ОГ) χ²=4,32, 

К=0,1 

– χ²=2,61 – 

Ж (ОГ) – – – χ²=122,48, 

К=0,55 

Ч (РГ) χ²=1,09 χ²=6,92,  

К=0,13 

– – 

Ж (РГ) χ²=0,10 – – χ²=0,01 

 

Наявність критерію χ² та коефіцієнта К статистично підтвердили 

значущість вживання цитат чоловіками в «одногендерній» та афоризмів у 

«різногендерній» комунікації, а жінками – гасел та закликів у 

«одногендерних» статтях.  

Отже, в «одногендерних» статтях чоловікам притаманне використання 

цитат, у «різногендерних» – афоризмів, що може засвідчувати прагнення 

чоловіків довести свою правоту, шляхом посилання на висловлювання 

прецедентних осіб, а жінкам властиве використання гасел та закликів в 

«одногендерній» комунікації, що, ймовірно, пов’язано з бажанням жінок 

знайти своє місце та однодумців у суспільному житті та подолати історично 

сформований стереотип свого підвладного становища.   
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4.4. Гендерні особливості вживання фразеологічних одиниць, 

цитатно-афористичних зворотів та запозичених фразеологізмів (на 

матеріалі психолінгвістичного експерименту) 

 

Одне з основних завдань у проведенні психолінгвістичного 

експерименту полягало у виявленні ФО, цитат, прислів’їв, афоризмів, 

ептонімів і т. д., якими послуговуються чоловіки та жінки у своїй 

комунікації. Треба зазначити, що результати аналізу опитування показали, 

що учасники експерименту використовують переважно різні ФО у своїй 

комунікації. Так, наприклад, жінки вказали, що вживають такі ФО, як «Gäbe 

es die letzte Minute nicht, würde nie etwas fertig werden», «Wer zu spät kommt, 

den bestraft das Leben», «Wer zuletzt lacht, lacht am besten», «Aller Anfang ist 

schwer», «Alle guten Dingen sind drei», «Alte Liebe rostet nicht», «Ende gut – 

alles gut», «Ordnung ist das halbe Leben», «Tag und Nacht» та ін., які 

переважно за своїм характером є прислів’ями, які, ймовірно, вони 

використовують у вихованні дітей, роботі з дітьми (як показують проведені 

раніше гендерні дослідження) [277], оскільки жінки частіше, ніж чоловіки 

працюють вихователями, нянями і т.д.  До того ж ми не зафіксували 

вживання жінками паремій у газетних текстах, а психолінгвістичний 

експеримент вказує, що найчастіше у буденному житті жінки 

використовують саме їх і, очевидно, у спілкуванні передусім з дітьми, а не, 

як в газетних текстах, з чоловіками та іншими жінками. Чоловіки ж 

використовують у своєму мовленні такі ФО, як «Es gibt nichts, was es nicht 

gibt», «Neue Runde, neues Glück», «Da frisst die Maus keinen Faden ab», «in der 

Tat», «sicher ist sicher», «Man lebt nur einmal», «viel Lärm aus Nichts» та ін. 

Майже у всіх чоловіків зафіксовано ФО «geil sein», причому не залежно й від 

віку та територіального місця проживання. Спільними як для чоловіків, так і 

для жінок виявилися лише 2 ФО: «keinen Bock haben» та «fix und fertig sein». 

Виявлені факти засвідчують наявність відмінностей у використанні 

чоловіками та жінками різних ФО у своєму мовленні. Серед наведених 
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респондентами ФО лише ФО «in der Tat» у мовленні газет зафіксовано з 

досить високою частотою вживання, що пов’язане, ймовірно, з відносною 

нейтральністю цієї ФО.  

Отже, психолінгвістичний експеримент засвідчив, що розбіжності у 

вживанні ФО та ЦАЗ наявні та полягають у тому, що жінки та чоловіки у 

своєму мовленні використовують в основному різні ФО та ЦАЗ, причому у 

жінок більшість з них є прислів’ями та мають повчальний характер. ФО та 

ЦАЗ, які б збігалися як у маскулінній, так і фемінній комунікації, виявилося 

зовсім небагато.  

Що ж стосується особливостей вживання ЗФО представниками обох 

гендерів, то психолінгвістичний експеримент також засвідчив відмінності у 

їх знанні та використанні. Так, наприклад, при аналізі результатів 

проведеного експерименту було виявлено, що переважна більшість 

наведених ЗФО з газет є відомими всім респондентам (наприклад, «tabu 

sein», «The Golden Age», «persona non grata», «déjà-vu», «tête-à-tête», 

«brothers in mind», «Fata Morgana» та ін.). Утім, виявилися й деякі ЗФО, які 

відомі не всім опитаним (наприклад, більш відомими жінкам виявилися ЗФО 

«terra incognita», «pars pro toto», «Alma Mater», «en vogue sein», «Broken-

Heart-Syndrom», «Magna Charta», а чоловікам – «Viva la Vida!», «peu à peu»), 

а ЗФО з грецької мови «Kalo dromo!» виявилася взагалі невідомою жодному 

респонденту. 

Так, не всім жінкам відомі 7 ФО (менше 100% респондентів вказали, 

що знають ці ФО), а чоловікам – 9. Жінки часто використовують лише 3 ФО 

(більше 50% респондентів), а чоловіки – 2 ФО. Є ФО, які ніколи (100%) не 

використовують жінки (8 ФО), і є ФО, які ніколи не використовують 

чоловіки (7 ФО), і це не завжди ті самі ФО (наприклад, жінки не 

використовують «persona non grata», «brothers in mind», «peu à peu», 

«Gentlemen’s Agreement», а чоловіки – «The Golden Age», «en vogue sein», 

«pars pro toto»,  «Broken-Heart-Syndrom») (див. Додаток С).    

http://www.duden.de/rechtschreibung/peu_a_peu
http://www.duden.de/rechtschreibung/peu_a_peu
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Частотність вживання різних ЗФО в розмовній мові опитаних також 

відрізняється. Так, наприклад, такі ЗФО як «in puncto», «Mamma mia!» 

чоловіки вживають відносно часто, а жінки – рідко, у той час, як «tabu sein», 

«Alma Mater», навпаки, чоловіки використовують рідко, а жінки – частіше. 

ЗФО «vis-à-vis» у чоловіків трапляється часто, а у жінок відсоток вживання 

цієї ЗФО розподілився рівноцінно між частотністю «часто», «рідко» та 

«ніколи», а ЗФО «tête-à-tête», «less is more», та «to take a risk» вживані 

чоловіками рідко, а жінки однаковою мірою вказали на частотність «часто», 

«рідко» та «ніколи», що засвідчує факт неоднозначності у вживанні деяких 

ЗФО представниками різних гендерів, що може бути спричиненим сферою 

діяльності, рівнем освіти, спілкування, віком і т.д. (наприклад, ЗФО «Alma 

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

економічною сферою діяльності).   

Додатково вважаємо за необхідне згадати, що під час проведення цього 

опитування виявилися цікаві факти й щодо значень окремих ЗФО. Так, 

наприклад, під вживаною ЗФО «тет-а-тет» (франц. «tête-à-tête») розуміємо 

«наодинці», «між собою». Німецький словник Duden [9] також фіксує 

значення «unter vier Augen» як «vertraulich». Однак у німецькомовному 

просторі ця ЗФО зовсім не позначає нейтральне поняття «unter vier Augen», а 

має дещо негативну конотацію та означає «Affäre mit jemandem haben» («мати 

з ким-н. якусь любовну аферу, інтрижку і т.п.)». Виявлення таких фактів 

може стати поштовхом для подальших досліджень зрушень у значенні ФО та 

їхньої фіксації у сучасних словниках. 

Отже, бачимо, що існують спільні та відмінні риси у вживанні ЗФО 

чоловіками та жінками. Спільним є те, що більшість ЗФО відомі носіям 

німецької мови, проте існують розбіжності в різному ступені використання 

певних ЗФО.  
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Висновки до розділу 4 

 

1. Незважаючи на те, що під ФО розуміють стале сполучення слів, яке 

відтворюється в мові автоматично та компоненти якого не здатні 

взаємозамінюватися чи доповнюватися (так, як це можливо у вільному 

словосполученні), процеси модифікації (видозміни) є характерними для ФО. 

Досить часто модифіковані ФО трапляються в пресі, оскільки зміни 

структури ФО (доповнення, заміна, поєднання декількох одиниць та ін.) 

сприяють більшій чіткості та конкретизації висловлення, емоційному впливу, 

ефекту незвичності, чого і прагнуть зазвичай автори газетних статей.  

2. До структурно-семантичних типів модифікації належать експансія 

(розширення структури ФО за рахунок введення нових додаткових 

компонентів), субституція (заміна компонентів ФО іншими (наприклад, 

синонімічними)), еліпс (скорочення структури ФО шляхом опускання певних 

компонентів), контамінація (поєднання двох і більше ФО в рамках однієї) та 

подвійна актуалізація (наявність у ФО паралельних значень: прямого та 

метафоричного (переосмисленого, фразеологічного)). 

3. Найпомітнішими змінами у структурі як маскулінних, так і фемінних 

ФВ стали процеси експансії та субституції, пов’язані з частим використанням 

цих прийомів загалом. Відмінність у процесі модифікування полягає в тому, 

що в «жіночих» статтях газети «Die Zeit» переважає прийом субституції, на 

відміну від інших видів газетних статей (де більш частим є використання 

прийому експансії). Еліпс та контамінація не популярні в мовленні як 

чоловіків, так і жінок, а випадків прийому подвійної актуалізації взагалі не 

виявлено.  Найістотнішою відмінністю в процесі модифікування виявилася її 

кількісна характеристика: «одно гендерним» газетним статтям щоденного 

видання «Süddeutsche Zeitung» притаманний вищий ступінь вживання 

модифікованих ФО, ніж «Die Zeit». Крім того, жінки модифікують вживані 

ФО частіше, ніж чоловіки, що може свідчити про більшу гнучкість та 



173 

 

креативність їхнього мовлення. У «різногендеорному» мовленні застосування 

прийомів модифікації істотно не відрізняється. Статистично доведеним є 

домінування прийому еліптування ФО в жіночій «одногендерній» 

комунікації, що, ймовірно, пов’язано з особливим порозумінням між 

представниками однієї статі та їхньою емоційністю. 

4. Що стосується запозичень ФО, то чоловіки  використовують прямі 

запозичення з більшої кількості мов, ніж жінки. В «одногендерній» 

комунікації як чоловіки, так і жінки загалом найчастіше використовують ФО, 

запозичені з англійської мови. У «різногендерному» мовленні чоловіки 

частіше використовують англійську мову як джерело запозичення ФО, а 

жінки – латинську. Результат виявився очікуваним, зважаючи на те, що в 

сучасному суспільстві англійська мова набуває все більшого значення та 

«пронизує» багато сфер життя, що знаходить своє відображення в мові, а 

латинська мова вважається «класичною» (мовою науки, філософії, 

юриспруденції).    

5. Розглядаючи фразеологію в широкому розумінні, уналежнюємо до 

розряду ФО також вирази цитатно-афористичного характеру. В 

«одногендерній» комунікації помітна тенденція до частішого вживання 

чоловіками цитат та афоризмів, а жінками – закликів та гасел. У 

«різногендерній» комунікації чоловіки та жінки приблизно однаково  

використовують цитати. Статистично підтвердилась перевага вживання 

цитат чоловіками в «одно»- та афоризмів у «різногендерній» комунікації, а 

жінками – гасел та закликів в «одногендерних» статтях.    

6. Психолінгвістичний експеримент засвідчив розбіжності у вживанні 

ФО та ЦАЗ, які полягають у використанні чоловіками та жінками різних 

окремих ФО та ЦАЗ, причому у жінок більшість з них є прислів’ями та має 

повчальний характер. ФО та ЦАЗ, які б збігалися як у маскулінній, так і 

фемінній комунікації виявилося зовсім небагато. Що стосується знання та 

використання ЗФО: переважна більшість наведених ЗФО з газет була 

відомою всім респондентам, але зафіксовано й такі, що відомі не усім. 
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Частотність вживання окремих ЗФО також виявилася різною в чоловіків і 

жінок.  

Основні положення розділу висвітлено в публікаціях автора [127–129; 

131; 132; 280]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати дослідження гендерного аспекту особливостей вживання 

фразеологічних одиниць, здійсненого на матеріалі інтернет-версій газетних 

текстів двох найпопулярніших німецьких видань «Die Zeit» та «Süddeutsche 

Zeitung», уможливлюють дійти таких висновків, що основні показники 

(індекс різноманітності, винятковості, концентрації фразеологічних одиниць) 

однакові як у газеті «Die Zeit», так і в «Süddeutsche Zeitung». Це може 

свідчити про існування загальних тенденцій використання фразеологізмів у 

сучасних німецькомовних газетних текстах. Утім, частота вживання 

фразеологічних одиниць дещо вища у «Die Zeit», ніж у «Süddeutsche 

Zeitung». 

Проаналізовані газетні статті поділяються на «одно»- та 

«різногендерні» залежно від статевої належності автора чи авторського 

колективу та комунікантів. Проте виявлені відмінності наявні в основному 

саме в «одногендерному» мовленні.  

Існує тенденція до частішого вживання фразеологічних одиниць 

чоловіками в «одногендерному» мовленні, а в «різногендерному» – 

відмінностей між вживанням фразеологізмів чоловіками та жінками немає 

(цей факт доведений статистично). Фразеологічна різноманітність більша в 

«одногендерному» мовленні жінок, у «різногендерному» – розбіжностей 

цього критерію не виявлено. 

Представники протилежної статі з різною частотністю вживають 

фразеологічні одиниці. Так, в «одногендерній» комунікації чоловіки схильні 

до частішого вживання низькочастотних фразеологізмів, а жінки – 

середньочастотних. У «різногендерному» мовленні істотних відмінностей не 

виявлено. 

Серед гіперчастотних фразеологізмів розрізняємо «абсолютно 

чоловічі», «абсолютно жіночі», «відносно чоловічі», «відносно жіночі» та 

«гендерно індиферентні». У «різногендерному» мовленні найбільше 
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виявилося «гендерно індиферентних» фразеологічних одиниць, що 

підтверджує наявність тенденції до рівноправності та відсутності різких 

відмінностей у комунікації між представниками різної статі. Очевидним є 

також факт існування як «абсолютно чоловічих», так і «абсолютно жіночих» 

фразеологічних одиниць. 

Аналіз лексико-семантичних та ідеографічних особливостей вживаних 

чоловіками та жінками фразеологізмів показав, що як в «одногендерному», 

так і в «різногендерному» мовленні найчисленнішою виявилася фразео-

тематична група «Людина». Найчастіше фразеологізми цієї фразео-

тематичної групи відображають поняття, які позначають «Людину як 

суспільну істоту», що можна пояснити і тематикою, і суспільно-політичним 

спрямуванням проаналізованих видань. 

Дані психолінгвістичного експерименту показали, що виявлені в 

газетних статтях гіперчастотні фразеологічні одиниці є загальновідомими і 

вживаються представниками обох гендерів часто, що засвідчує факт 

використання у газетних текстах відомої фразеології. Особливих 

відмінностей у знанні та використанні чоловіками і жінками гіперчастотних 

фразеологізмів не виявлено.    

Найпомітнішими змінами у структурі як маскулінних, так і фемінних 

фразеологічних вживань стали процеси експансії та субституції. Відмінність 

у процесі модифікування полягає в тому, що в «жіночих» статтях газети «Die 

Zeit» переважає прийом субституції, на відміну від інших статей (де більш 

частим є використання прийому експансії). Найістотнішою відмінністю у 

процесі модифікування виявилася її кількісна характеристика: газетним 

статтям щоденного видання «Süddeutsche Zeitung» притаманний вищий 

ступінь вживання модифікованих фразеологізмів, ніж «Die Zeit». Крім того, в 

«одногендерному» мовленні жінки модифікують фразеологічні одиниці 

частіше, ніж чоловіки, що свідчить про більшу гнучкість та креативність 

їхнього мовлення. У «різногендерному» мовленні застосування прийомів 

модифікації істотно не відрізняється. Статистично доведено домінування 
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прийому еліптування фразеологічних одиниць в жіночій «одногендерній» 

комунікації. 

Чоловіки  використовують прямі запозичення з більшої кількості мов, 

ніж жінки. В «одногендерній» комунікації як чоловіки, так і жінки 

найчастіше використовують фразеологізми-англіцизми. У «різногендерному» 

мовленні чоловіки частіше вживають англійську мову як джерело 

запозичення фразеологічних одиниць, а жінки – латинську.  

В «одногендерній» комунікації помітна тенденція до більш частого 

вживання чоловіками цитат, а жінками – закликів та гасел. У 

«різногендерній» комунікації і чоловіки, і жінки надають перевагу цитатам. 

Статистично доведено домінування вживання цитат чоловіками в «одно»- та 

афоризмів у «різногендерній» комунікації, а жінками – гасел та закликів в 

«одногендерних» статтях.    

Психолінгвістичний експеримент засвідчив розбіжності у вживанні 

фразеологічних одиниць та цитатно-афористичних зворотів. Так, жінки 

використовують у своєму мовленні переважно прислів’я. Окремих 

фразеологізмів і цитатно-афористичних виразів, які б використовували як 

чоловіки, так і жінки у своєму мовленні виявилося зовсім небагато. 

Переважна більшість запропонованих для експерименту запозичених 

фразеологічних одиниць з газет відома всім респондентам.  

Загалом у роботі виявлено, що в «різногендерній» комунікації відсутні 

різкі розбіжності між особливостями вживання фразеологічних одиниць 

представниками різної статі. В «одногендерному» мовленні такі відмінності 

існують, тобто комунікація, її мовне оформлення залежить від гендерної 

належності обох комунікантів. Так, наприклад, чоловіки в спілкуванні між 

собою вживають більшу кількість фразеологізмів, цитат (намагаючись 

довести своє домінування). Жінки ж у спілкуванні між собою вживають 

меншу кількість фразеологічних одиниць, ніж чоловіки, проте більш 

різноманітно, використовують багато еліптичних конструкцій і гасел, 

закликів і т. п., тобто є більш емоційними, гнучкими і креативними, менше 
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хочуть проявляти інтелектуальне домінування. У спілкуванні ж з чоловіками 

жінки – рівноправні комуніканти. Вони не поступаються їм у фразеологічній 

компетентності. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в зіставних 

дослідженнях впливу гендерного фактору на використання фразеологічних 

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

англійської) і текстів різних функціональних стилів (розмовного, 

художнього, публіцистичного) як у синхронічному, так і в діахронічному 

аспекті, що допоможе ще глибше і ґрунтовніше вивчити різні особливості 

прояву мовної диференціації за статтю.        
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Додаток А 

 

Fragebogen № 1 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lade ich Sie zur Teilnahme an einem linguistischen Experiment ein. Es sei darauf hingewiesen, das Hauptziel dieser 

Forschung ist es nicht, persönliche Kenntnisse zu prüfen, sondern gewisse Prozesse in der Entwicklung der deutschen Phraseologie 

festzustellen und zu bestimmen, welchen geschlechtsspezifischen Gebrauch Phraseologismen, Zitate, Sprüche, Sprichwörter, 

Aphorismen, geflügelte Worte haben. Dieses Experiment ist einer der wichtigsten Teile meiner Doktorarbeit zum Thema 

«Besonderheiten im Gebrauch von Phraseologismen in deutschsprachigen Zeitungsartikeln: Genderaspekt»  am Lehrstuhl 

für germanistische, allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft der Fakultät für Fremdsprachen der Jurij-Fed’kowytsch-

Universität Czernowitz/ Ukraine. Sie können diesen Fragebogen an folgende Email-Adresse schicken: paholyuk@rambler.ru.  

Ich möchte mich bei Ihnen im Voraus recht herzlich für Ihre Mitarbeit bedanken.   

Doktorandin Iwanna Kolomyiska 

 

Geschlecht:                                     Alter:                                       Beruf:                                     Wohnort:                                        

Datum:       

 

Beantworten Sie bitte die folgende Frage und füllen Sie bitte das Formular spontan und bitte ohne Hilfsmittel aus: 

 

1 2 

Nr. Welche Phraseologismen, Zitate, Sprüche, Sprichwörter, Aphorismen, geflügelten Worte oder stehenden 

mailto:paholyuk@rambler.ru.
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Redewendungen gebrauchen Sie oft in Ihrer Kommunikation?  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Vielen Dank! 
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Додаток Б 

 

Fragebogen № 2 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den deutschen Zeitungsartikeln gibt es eine Reihe von phraseologischen Entlehnungen. Die Frage ist, ob sich der Gebrauch von 

solchen Entlehnungen je nach dem Geschlecht unterscheidet. Sie finden in meinem Fragebogen 25 phraseologische Entlehnungen, 

die im Rahmen dieses sprachlichen Experiments wichtig sind, um meine theoretischen Annahmen praktisch zu beweisen und zu 

begründen. Sie können diesen Fragebogen an folgende Email-Adresse schicken: paholyuk@rambler.ru.  

Ich möchte mich bei Ihnen im Voraus recht herzlich für Ihre Mitarbeit bedanken.   

Doktorandin Iwanna Kolomyiska 

 

Geschlecht:                                     Alter:                                    Beruf:                                    Wohnort:                                       Datum:      

  

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen und füllen Sie bitte das Formular spontan und bitte ohne Hilfsmittel aus. 

Kreuzen Sie bitte das Zutreffende an: 

                                                                                            

1 2 3 4 

Nr 

п/п 

Redewendung Ist diese Redewendung für Sie 

bekannt? 

Nutzen Sie diese Redewendung? 

ja nein oft selten nie 

1 tabu sein      

2 homo oeconomics      

mailto:paholyuk@rambler.ru
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3 The Golden Age      

4 persona non grata      

5 déjà-vu      

6 terra incognita      

7 tête-à-tête      

8 de facto      

9 Viva la Vida!      

10 pars pro toto      

11 in puncto      

12 brothers in mind      

13 Alma Mater      

14 en vogue sein      

15 Broken-Heart-Syndrom      

16 Mamma mia!      

17 peu à peu      

18 Gentlemen’s Agreement      

19 Kalo dromo!      

20 less is more      

21 take your time      

22 Magna Charta      

23 Fata Morgana      

24 to take a risk      

25 vis-à-vis      

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

 

Fragebogen № 3 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Liste sind Phraseologismen angegeben, die in den deutschen Zeitungsartikeln ganz häufig gebraucht werden. Sie finden in 

diesem Fragebogen 55 Phraseologismen, die im Rahmen dieses sprachlichen Experiments wichtig sind, um meine theoretischen 

Annahmen praktisch zu beweisen und zu begründen. Sie können diesen Fragebogen an folgende Email-Adresse schicken: 

paholyuk@rambler.ru.  

Ich möchte mich bei Ihnen im Voraus recht herzlich für Ihre Mitarbeit bedanken.   

Doktorandin Iwanna Kolomyiska 

 

Geschlecht:                                     Alter:                                       Beruf:                                     Wohnort:                                        

Datum:       

 

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen und füllen Sie bitte das Formular spontan und bitte ohne Hilfsmittel aus. 

Kreuzen Sie bitte das Zutreffende an: 

                                                                                                                                                                                       

1 2 3 4 

Nr 

п/п 

Redewendung Ist diese Redewendung für Sie 

bekannt? 

Nutzen Sie diese Redewendung? 

ja nein oft selten nie 

1 vor allem      

 

mailto:paholyuk@rambler.ru.
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2 es geht um etw.      

3 am Ende      

4 immer wieder      

5 zu tun haben mit etw.      

6 zur Zeit      

7 etw. liegt an etw.      

8 eine Rolle spielen      

9 zur Verfügung stehen      

10 unter anderem      

11 nicht einmal      

12 in der Regel      

13 auf jeden Fall      

14 es geht / es geht nicht      

15 es geht (j-m) gut / schlecht      

16 etw. ernst nehmen      

17 Angst haben      

18 zur Verfügung stellen      

19 Einfluss haben      

20 im Gegensatz      

21 in Wahrheit      

22 das ist der Fall      

23 etw. steht für etw.      

24 Glück haben      
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25 in der Tat      

26 auf dem Wege zu etw.      

27 auf die Dauer      

28 an j-s Stelle      

29 in der Lage sein      

30 es kommt darauf an      

31 aus naheliegenden Gründen      

32 meiner Ansicht nach      

33 recht haben      

34 keine Rolle spielen      

35 kein Wunder      

36 unter Druck setzen      

37 im Grunde      

38 den Eindruck gewinnen      

39 etw. in Frage stellen      

40 in Frage kommen      

41 das ist die Frage      

42 j-n vor Gericht stellen      

43 keine Ahnung      

44 in Betrieb sein      

45 Schritte tun      

46 darüber hinaus      

47 auf den ersten Blick      
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48 Wer die Wahl hat, hat die Qual      

49 auf Grund      

50 es fällt j-m schwer / leicht      

51 im Einsatz sein      

52 in der Hand liegen      

53 von Anfang an      

54 einen Eindruck machen      

55 nach wie vor      

 

Vielen Dank! 
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Додаток Г 

Високочастотні ФО в «одногендерному маскулінному» мовленні газети 

«Die Zeit»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. vor allem 183 

2. es geht um etw. 164 

3. am Ende 111 

4. zu tun haben mit etw. 49 

5. zur Zeit 39 

6. eine Rolle spielen 38 

7. Einfluss haben 32 

8. es geht j-m gut / schlecht 32 

9. es liegt an etw. 32 

10. nicht einmal 31 

11. im Gegenteil 28 

12. in Wahrheit 28 

13. Angst haben 26 

14. es geht (nicht) 25 

15. j-m zur Verfügung stehen 24 

16. auf dem Wege zu etw.  21 

17. immer wieder 20 

18. im Gegensatz 18 

19. auf die Dauer 18 

20. an j-s Stelle 18 

21. in der Lage sein 18 

22. es kommt darauf an 17 

23. in der Regel 17 

24. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen) 16 

25. nichts zu tun haben mit etw. 15  



224 

 

26. von Anfang an 15 

27. etw., j-d steht für etw. 15 

28. wir schaffen es 15 

29. keine Rolle spielen 14 

30. zur Verfügung stellen 14 

31. unter Druck setzen   14 

32. kein Wunder 14 

33. das ist der Fall 14 

34. recht haben 14 

35. auf der Suche nach etw. 14 

36. nach wie vor 14 

37. hin und her 14 

38. etw. in Frage stellen 13 

39. den Eindruck gewinnen 13 

40. im Grunde 13 

41. auf jeden Fall 12 

42. das ist eine (große) Frage 12 

43. in der Tat 12 

44. das Gefühl haben 12 

45. unter anderem 11 

46. in erster Linie 11 

47. mit einem Wort 11 

48. Glück haben 11 

49. etw. auf den Markt bringen 11 

50. eine Entscheidung treffen 10 

51. zum Glück 10 

52. in Hinsicht 10 

53. im Übrigen 10 

54. etw. auf die Bühne bringen 9 
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55. auf einmal 9 

56. im Augenblick 9 

57. etw. macht j-m Spaß  9 

58. im Inneren 9 

59. Ja oder Nein (sagen) 9 

60. es bleibt nichts übrig 9 

61. aus aller Welt 9 

62. j-n vor Gericht stellen 9 

63. sich Mühe geben 9 

64. etw. in den Griff bekommen 8 

65. der erste Schritt 8 

66. keine Ahnung haben  8 

67. etw. auf den Kopf stellen 8 

68. in Ost und West 8 

69. unter der Bedingung 8 

70. Lust haben 8 

71. Jahr für Jahr 8 

72. von außen 8 

73. etw. im Griff haben 7 

74. an j-s Seite sein 7 

75. j-n, etw. in Kauf nehmen 7 

76. aus naheliegenden Gründen 7 

77. im Allgemeinen 7 

78. einen Gewinn machen 7 

79. auf den ersten Blick 7 

80. in Nord und Süd 7 

81. seit Langem 7 

82. darüber hinaus 7 

83. an der Spitze sein (stehen) 7 
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84. einen Eindruck machen 7 

85. eine Erfahrung machen 7 

86. von Bedeutung sein 7 

87. eigene Wege gehen 7 

88. etw. zur Kenntnis nehmen 7 

89. in j-s Sicht sein 7 

90. zum Trotz 7 

91. kaputt sein 7 

92. in Kraft treten 7 

93. ein großes Leben führen  6 

94. von etw. kann keine Rede sein 6 

95. etw. ins Feld führen 6 

96. sich auf den Weg machen 6 

97. im Gange sein 6 

98. Spaß an etw. haben 6 

99. einen Schritt tun 6 

100. im Vordergrund stehen 6 

101. zu Ende gehen 6 

102 auf Grund 6 

103. von Grund auf 6 

104. auf keinen Fall 6 

105. zum Ergebnis kommen 6 

106. ein Ende machen 6 

107. ein schlechtes Gewissen 6 

108. im Gefängnis sitzen 6 

109. sich auf die Nerven gehen 6 

110. zu j-s Gunsten 6 

111. seinen Höhepunkt erreichen 6 

112. j-m etw. vor Augen führen 6 
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113. j-m etw. unter Kontrolle stellen  6 

114. nach und nach 6 

115. es hakt sich 6 

116. die öffentliche Hand 6 

117. etw. im Blick haben 5 

118. j-m zum Opfer fallen 5 

119. j-m auf den Leim gehen 5 

120. etw. zur Folge haben 5 

121. j-n, etw. genug haben 5 

122. einen Weg finden 5 

123. außen und innen 5 

124. ganz und gar 5 

125. sich Sorgen machen 5 

126. etw. in Gang setzen 5 

127. einen Blick zuwerfen 5 

128. auf der Bühne stehen 5 

129. ein für alle Mal 5 

130. zu dem Schluss kommen 5 

131. j-n, etw. in der Hand haben 5 

132. im Hinblick auf etw. 5 

133. dran sein 5 

134. an und / oder ab 5 

135. j-n an den Rand bringen 5 

136. etw. im Sinn haben 5 

137. auf die Welt kommen 5 

138. zugute kommen 5 

139. auf dem Spiel stehen 5 

140. zum Erliegen kommen 4 

141. Schritt halten 4 
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142. j-n an die Spitze stellen 4 

143. zu Ende sein 4 

144. an Bedeutung gewinnen 4 

145. mehr oder weniger 4 

146. etw. vor Augen haben 4 

147. etw. in Bewegung setzen  4 

148. j-n, etw. in der Hand halten 4 

149. in Gefahr geraten 4 

150. etw. unter die Luppe nehmen 4 

151. die Konsequenzen ziehen 4 

152. großes Gewicht haben 4 

153. hinter den Kulissen 4 

154. in j-s Händen liegen 4 

155. pleite gehen 4 

156. Verständnis für j-n, etw. haben 4 

157. Interesse an etw. haben 4 

158. in j-s Augen 4 

159. ab und zu 4 

160. das Ziel verfolgen 4 

161. Schuld tragen 4 

162. der Schwarze Markt 4 

163. den Finger von etw. lassen 4 

164. j-n zur Welt bringen 4 

165. j-n, etw. in Anspruch nehmen 4 

166. es schwer haben 4 

167. am Werk sein 4 

168. etw. am eigenem Leib erfahren 4 

169. über Leben und Tod entscheiden 4 

170. im Auf und Ab 4 
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171. ums Leben kommen 4 

172. in Vergessenheit geraten 4 

173. auf dem Papier stehen 4 

174. j-n in Aussicht stellen 4 

175. Beitrag leisten 4 

176. auf die Straße gehen 4 

177. der liebe Gott 4 

178. auf j-s Seite stehen 4 

179. die Nase rümpfen  4 

180. von Jahr zu Jahr 4 

181. wer weiß 4 

182. j-m fremd sein 4 

183. die Nerven haben 4 

184. an Wert verlieren 4 

185. j-m wehtun 4 

186. ans Licht kommen 4 

187. sich j-n zum Vorbild nehmen 4 

188. Tag und Nacht 4 

189. im Großen und Ganzen 4 
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Додаток Д 

Високочастотні ФО в «одногендерному фемінному» мовленні газети  

«Die Zeit»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. vor allem 53 

2. es geht um etw. 43 

3. am Ende 25 

4. es liegt an etw. 12 

5. auf den ersten Blick 9 

6. zu tun haben mit etw. 8 

7. es geht (nicht) 8 

8. eine Rolle spielen 8 

9. zur Zeit 8 

10. in der Regel 8 

11. es geht j-m gut / schlecht 7 

12. einen Eindruck machen 7 

13. nicht einmal 7 

14. etw. kommt auf etw. an 6 

15. Lust haben 6 

16. Einfluss haben 6 

17. im Grunde 6 

18. von Anfang an 6 

19. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen)  5 

20. auf jeden Fall 5 

21. j-m etw. zur Verfügung stellen 4 

22. auf dem Weg zu etw. sein 4 

23. in der Lage sein 4 

24. kein Wunder 4 

25. an der Spitze sein 4 
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26. immer wieder 4 

27. in Kraft treten 4 

28. j-n, etw. in Kauf nehmen 4 

29. Glück haben 4 

30. Wert auf etw. legen 4 

31. j-d, etw. steht für etw. 4 

32. auf der Suche nach etw. 4 

33. auf den Markt kommen 4 

34. auf einmal 4 

35. ab und zu 4 

36. nichts zu tun haben mit etw. 3 

37. in erster Linie 3 

38. in der Tat 3 

39. unter anderem 3 

40. auf die Dauer 3 

41. etw. kommt in Frage  3 

42. etw. in Frage stellen 3 

43. den Eindruck gewinnen 3 

44. ein Gefühl haben 3 

45. in j-s Augen 3 

46. um jeden Preis 3 

47. j-m eine Chance geben 3 

48. im Gegenteil 3 

49. auf die Suche gehen 3 

50. nach oben klettern 3 

51. j-m einen Antrag stellen 3 

52. Kontakt kriegen 3 

53. auf die Straße gehen 3 

54. Angst haben 3 
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55. aus naheliegenden Gründen 3 

56. einen Weg finden 3 

57. zum Schluss kommen 3 

58. Schluss machen 3 

59. innen und außen 3 

60. nach und nach 3 

61. ganz und gar 3 

62. von A nach B 3 

63. alles in allem 3 

64. j-n im Stich lassen 3 

65. es fällt j-m leicht (schwer) 3 
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Додаток Е 

Високочастотні ФО в «різногендерному маскулінному» мовленні газети  

«Die Zeit»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. es geht um etw. 71 

2. vor allem 50 

3. am Ende 37 

4. es geht j-m gut (schlecht) 22 

5. zur Zeit 18 

6. zu tun haben mit etw. 18 

7. Angst haben 16 

8. immer wieder 15 

9. eine Rolle spielen 15 

10. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen) 9 

11. Glück haben 9 

12. in der Regel 8 

13. nicht einmal 8 

14. unter anderem 7 

15. Lust haben 7 

16. im Gegenteil 7 

17. ein Gefühl haben 7 

18. eigene Wege gehen 7 

19. im Gegensatz 6 

20. nichts zu tun haben mit etw. 6 

21. in erster Linie 6 

22. zum Glück 6 

23. es liegt an etw. 6 

24. etw. kommt auf etw., j-n an 6 

25. recht haben 6 
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26. den Eindruck gewinnen 6 

27. auf der Suche nach etw. 6 

28. unter der Bedingung 6 

29. das ist eine (große) Frage 6 

30. zur Welt kommen 6 

31. es geht (nicht) 5 

32. in der Tat 5 

33. wir schaffen es 5 

34. etw. auf den Kopf stellen 5 

35. auf dem besten Weg sein 5 

36. sich Gedanken machen 5 

37. sich Sorgen machen 5 

38. im Grunde 4 

39. einen Blick zuwerfen 4 

40. im Kern sein 4 

41. auf einmal 4 

42. im Inneren 4 

43. in der Lage sein 4 

44. das ist der Fall 4 

45. auf jeden Fall 4 

46. (nicht) Nein zu etw. sagen 4 

47. auf falschem Weg sein 4 

48. auf dem Weg zu etw. 4 

49. viel zu viel 4 

50. ab und zu 4 

51. mit j-m in Kontakt treten 4 

52. im Übrigen 3 

53. etw. in der Tasche haben 3 

54. Sinn für etw. haben 3 
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55. Schluss machen 3 

56. zu kurz kommen 3 

57. j-m einen Tip geben 3 

58. zu Ende sein 3 

59. hin und her 3 

60. in Ost und West 3 

61. leider Gottes 3 

62. meiner Ansicht nach 3 

63. in Wahrheit 3 

64. auf die Dauer 3 

65. j-m Angst machen 3 

66. j-m Spaß machen 3 

67. in j-s Namen 3 

68. j-m etw. zur Verfügung stellen 3 

69. einen Eindruck machen 3 

70. Einfluss haben 3 

71. auf keinen Fall 3 

72. an die Macht kommen 3 

73. einen Gewinn machen 3 

74. aus aller Welt 3 

75. eine Entscheidung treffen 3 

76. j-m am Herzen liegen 3 

77. etw. fällt j-m leicht (schwer) 3 

78. einen Weg finden 3 

79. auf j-s Seite stehen 3 

80. an j-s Stelle 3 

81. sich in Grenzen halten 3 

82. in j-s Augen 3 

83. in j-s Hand sein (liegen) 3 
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84. in die Hände geraten 3 

85. j-n, etw. in der Hand haben 3 
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Додаток Ж 

Високочастотні ФО в «різногендерному фемінному» мовленні газети  

«Die Zeit»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. vor allem 75 

2. es geht um etw. 63 

3. am Ende 43 

4. Angst haben 27 

5. zu tun haben mit etw. 24 

6. es geht j-m gut (schlecht) 22 

7. immer wieder 19 

8. zur Zeit 18 

9. nicht einmal 14 

10. etw. fällt j-m leicht (schwer) 13 

11. eine Rolle spielen 12 

12. nichts zu tun haben mit etw. 9 

13. hin und her 9 

14. im Gegenteil 8 

15. ein Gefühl haben 8 

16. eine Entscheidung treffen 8 

17. wir schaffen es 8 

18. es liegt an etw. 8 

19. auf der Suche nach etw. 8 

20. in j-s Hand liegen (sein) 8 

21. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen) 8 

22. Einfluss haben 7 

23. aus naheliegenden Gründen 7 

24. auf j-s Seite stehen 7 

25. auf den ersten Blick 7 
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26. recht haben 7 

27. j-d, etw. Steht für etw. 7 

28. es geht (nicht) 6 

29. zum Glück 6 

30. unter anderem 6 

31. von Anfang an 6 

32. auf einmal 6 

33. von außen 6 

34. Glück haben 6 

35. Lust haben 6 

36. auf keinen Fall 6 

37. in Wahrheit 5 

38. im Gegensatz 5 

39. den Eindruck gewinnen 5 

40. einen Eindruck machen 5 

41. j-m etw. zur Verfügung stellen 5 

42. auf der Bühne stehen 5 

43. j-m Spaß machen 5 

44. mit einem Wort 5 

45. zur Welt kommen 5 

46. j-m leid tun 5 

47. mit j-m Kontakt kriegen  5 

48. im Grunde 4 

49. keine Ahnung von etw. haben 4 

50. das ist eine (große) Frage 4 

51. etw. kommt nicht in Frage 4 

52. zugute kommen 4 

53. auf jeden Fall 4 

54. Grenzen setzen 4 
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55. etw. aus der Hand legen 4 

56. j-m im Weg stehen 4 

57. Interesse an etw. haben 4 

58. eine Rede halten 4 

59. j-m Konkurrenz machen 4 

60. etw. ins Leben rufen 4 

61. mit j-m ins Gespräch kommen 4 

62. eine Erfahrung machen 4 

63. Schluss machen 4 

64. j-n unter Druck setzen 4 

65. in der Regel 3 

66. seit Langem 3 

67. im Übrigen 3 

68. in der Tat 3 

69. auf Grund 3 

70. nach außen 3 

71. j-m zur Verfügung stehen 3 

72. im Inneren 3 

73. etw. in Frage stellen 3 

74. keine Rolle spielen 3 

75. Spaß an etw. haben 3 

76. etw. deutlich machen 3 

77. j-m eine Chance geben 3 

78. das ist der Fall 3 

79. ein großes Leben führen 3 

80. an j-s Stelle 3 

81. der erste Schritt 3 

82. eine andere Seite haben 3 

83. auf die Suche gehen 3 
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84. etw. in der Hand halten 3 

85. eigene Wege gehen 3 

86. j-n auf den rechten Weg bringen 3 

87. sich auf den Weg machen 3 

88. den Kopf frei haben 3 

89. vor j-s Augen 3 

90. die Augen schließen 3 

91. in j-s Augen 3 

92. etw. im Blick haben 3 

93. Tag und Nacht 3 

94. ab und zu 3 

95. Gut und Böse 3 

96. in j-s Namen 3 

97. sich Gedanken machen 3 

98. j-m einen Antrag stellen 3 

99. auf der Flucht sein 3 

100. zum Einsatz kommen 3 

101. Geschichten machen 3 

102. sich Sorgen machen 3 

103. Spuren hinterlassen 3 

104. an der Macht sein 3 

105. in Gefahr schweben 3 

106. zu Ende sein 3 

107. etw. zu Ende führen 3 

108. sich j-n zum Vorbild nehmen  3 
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Додаток З 

Високочастотні ФО в «одногендерному маскулінному» мовленні газети 

«Süddeutsche Zeitung»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. vor allem 204 

2. es geht um etw. 118 

3. am Ende 78 

4. immer wieder 77 

5. unter anderem 55 

6. j-m zur Verfügung stehen 39 

7. es liegt an etw. 35 

8. zur Zeit 34 

9. zu tun haben mit etw. 26 

10. eine Rolle spielen 25 

11. nicht einmal 21 

12. j-m etw. zur Verfügung stellen 20 

13. auf jeden Fall 18 

14. aus naheliegenden Gründen 17 

15. meiner Ansicht nach 16 

16. eine Entscheidung treffen 16 

17. Glück haben 16 

18. in der Regel 14 

19. das ist der Fall 14 

20. nach wie vor 14 

21. im Gegensatz 13 

22. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen) 13 

23. in Betrieb sein 12 

24. einen Eindruck machen 12 

25. in Frage kommen 12 



242 

 

26. etw. steht für etw. 12 

27. j-n vor Gericht stellen 12 

28. in der Tat 11 

29. Schritte tun 11 

30. es geht j-m gut / schlecht 10 

31. Angst haben 10 

32. im Einsatz sein 10 

33. Lust haben 10 

34. j-m etw. bekannt machen 10 

35. der erste Schritt 10 

36. auf den ersten Blick 10 

37. sich in den Weg stellen 10 

38. nach und nach 10 

39. im Grunde 9 

40. unterm Strich 9 

41. in erster Linie 9 

42. kein Wunder 9 

43. darüber hinaus 9 

44. in Sicht sein 9 

45. j-n, etw. in die Hand nehmen 9 

46. nichts zu tun haben mit etw. 9 

47. etw. in Frage stellen 9 

48. j-n ins Rennen schicken 9 

49. von Anfang an 8 

50. auf einmal 8 

51. auf der Suche nach etw. 8 

52. im Inneren 8 

53. im Gegenteil 8 

54. von außen 8 



243 

 

55. eine Erfahrung machen 8 

56. etw. in den Griff bekommen 8 

57. den Eindruck gewinnen 8 

58. mit j-m Kontakt kriegen 8 

59. j-m unter Verdacht stehen 8 

60. in Kraft treten 8 

61. auf keinen Fall 7 

62. zum Glück 7 

63. in jeder Hinsicht 7 

64. zum Einsatz kommen 7 

65. Verständnis für j-n, etw. haben 7 

66. zu Ende gehen 7 

67. keine Rolle spielen 7 

68. j-m etw. in Auftrag geben 7 

69. ein Gefühl haben 7 

70. Spaß an etw. haben 7 

71. j-m Spaß machen 7 

72. Bescheid wissen 7 

73. fertig sein mit etw. 7 

74. sich Gedanken machen 7 

75. an j-s Stelle 7 

76. kaputt sein 7 

77. j-n auf den rechten Weg bringen 7 

78. auf dem besten Weg sein 7 

79. einen Weg beschreiten 7 

80. nach außen 6 

81. zu j-s Gunsten 6 

82. zu der Erkenntnis kommen 6 

83. kein Verständnis für j-n, etw. haben 6 
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84. Einfluss haben 6 

85. in j-s Augen 6 

86. in guter Hand sein 6 

87. j-m in Betracht kommen 6 

88. j-n, etw. auf die Beine stellen 6 

89. etw. kommt nicht in Frage 6 

90. etw. ist j-m bewusst 6 

91. in Gefahr schweben 6 

92. etw. in Brand setzen 6 

93. Platz nehmen 6 

94. j-n aufmerksam machen 6 

95. sich stark machen 6 

96. im Rennen sein 6 

97. mit j-m ins Gespräch kommen 6 

98. auf j-s Seite stehen 6 

99. los sein 6 

100. eine Hürde nehmen 6 

101. j-n zur Rede stellen 6 

102. Überblick haben 6 

103. eigene Wege gehen 6 

104. auf dem Weg zu etw. 6 

105. auf und ab 6 

106. kreuz und quer 6 

107. auf Grund 5 

108. mit Bedacht 5 

109. in der Lage sein 5 

110. j-n, etw. in Kauf nehmen 5 

111. j-m einen Tip geben 5 

112. Akzente setzen 5 
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113. j-m einen Antrag stellen 5 

114. sich in Grenzen halten 5 

115. etw. in Verbindung bringen 5 

116. etw. zur Folge haben 5 

117. Interesse an etw. haben 5 

118. zu Ende sein 5 

119. Wert auf etw. legen 5 

120. recht haben 5 

121. mit j-m Kontakt halten 5 

122. etw. unter Beweis stellen 5 

123. j-m etw. deutlich machen 5 

124. j-m Hoffnung machen 5 

125. im Gespräch sein 5 

126. etw. zum Anlass nehmen 5 

127. sich ein Ziel setzen 5 

128. (nicht) Nein zu etw. sagen 5 

129. die Bilanz ziehen 5 

130. in den Ruhestand gehen 5 

131. im Hintergrund stehen 5 

132. ab und zu 5 

133. ein und aus 5 

134. Jahr für Jahr 5 

135. Schritt für Schritt 5 

136. mehr oder weniger 5 

137. graue Zeit 5 

138. an Hand 4 

139. aus aller Welt 4 

140. sich auf die Suche machen 4 

141. unter Umständen 4 
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142. j-n auf den Punkt bringen 4 

143. nichts anderes bleibt übrig für j-n 4 

144. Stimme abgeben 4 

145. einen Beitrag leisten 4 

146. etw. zur Kenntnis nehmen 4 

147. j-m Chance bieten 4 

148. etw. auf einen modernen Stand bringen 4 

149. Druck ausüben 4 

150. etw. in Szene setzen 4 

151. j-n an den Pranger stellen 4 

152. rund um die Uhr 4 

153. einen Beschluss fassen 4 

154. ins Stocken kommen 4 

155. sich die Zeit nehmen 4 

156. die öffentliche Hand 4 

157. eine Handvoll von etw. 4 

158. Pech haben 4 

159. dran sein 4 

160. j-m auf die Spur kommen 4 

161. Spuren hinterlassen 4 

162. j-n, etw. ins Spiel bringen 4 

163. ins Spiel kommen 4 

164. etw. ins Leben rufen 4 

165. sich bekannt machen 4 

166. etw. in die Öffentlichkeit bringen 4 

167. das Ziel verfolgen 4 

168. etw. fällt j-m leicht (schwer) 4 

169. von etw. kann keine Rede sein 4 

170. hinter verschlossenen Türen 4 
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171. etw. tut sich schwer 4 

172. im Schatten sein 4 

173. zu Gast sein 4 

174. Klein und Groß 4 

175. innen und außen  4 

176. in Nord und Süd 4 

177. j-n zu Boden schlagen 4 
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Додаток И 

Високочастотні ФО в «одногендерному фемінному» мовленні газети 

«Süddeutsche Zeitung»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. vor allem 55 

2. es geht um etw. 32 

3. immer wieder 24 

4. es geht j-m gut / schlecht 13 

5. eine Rolle spielen 12 

6. am Ende 12 

7. unter anderem 11 

8. j-m zur Verfügung stehen 10 

9. zu tun haben mit etw. 10 

10. auf jeden Fall 9 

11. zur Zeit 8 

12. von Anfang an 8 

13. Wer die Wahl hat, hat die Qual 8 

14. darüber hinaus 7 

15. auf Grund 7 

16. mit j-m in Kontakt treten 7 

17. j-m etw. zur Verfügung stellen  6 

18. in der Regel 6 

19. nach wie vor 6 

20. sich zur Wahl aufstellen lassen 6 

21. es liegt an etw. 5 

22. eine Erfahrung machen 5 

23. graue Zeit 5 

24. auf der Bühne stehen 5 

25. etw. fällt j-m leicht (schwer) 5 
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26. nichts zu tun haben mit etw. 4 

27. die Konsequenzen ziehen 4 

28. im Gegenteil 4 

29. auf der Suche nach etw. 4 

30. im Inneren 4 

31. Jung und Alt 4 

32. Spaß an etw. haben 4 

33. hin und her 4 

34. zu Ende gehen 4 

35. an j-s Stelle 4 

36. der Runde Tisch 4 

37. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen) 4 

38. etw. steht für etw. 4 

39. der erste Schritt 4 

40. Angst haben 4 

41. das ist der Fall 3 

42. auf die Welt kommen 3 

43. etw. ins Leben rufen 3 

44. j-m deutlich werden 3 

45. j-m etw. deutlich machen 3 

46. etw. unter Beweis stellen 3 

47. in der Tat 3 

48. in Kürze 3 

49. je nach Bedarf 3 

50. in dieser Hinsicht 3 

51. nach und nach 3 

52. dicht an dicht  3 

53. einen Weg nehmen 3 

54. j-n, etw. in die Hand nehmen 3 
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55. j-n, etw. in der Hand haben 3 

56. in den Streik treten 3 

57. Ferien machen 3 

58. j-m zur Seite stehen 3 

59. auf den ersten Blick 3 

60. einen Blick zuwerfen 3 

61. an der Spitze sein 3 

62. etw. tut j-m gut 3 

63. etw. tut j-m weh 3 

64. an die Öffentlichkeit kommen 3 

65. j-n aufmersam machen 3 

66. in Betrieb gehen 3 

67. unter j-s Schutz stehen 3 

68. sich Sorgen machen 3 

69. zum Einsatz kommen 3 

70. Wie stehen j-s Chancen? 3 
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Додаток К 

Високочастотні ФО в «різногендерному маскулінному» мовленні газети 

«Süddeutsche Zeitung»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. vor allem 68 

2. es geht um etw. 55 

3. immer wieder 28 

4. am Ende 16 

5. unter anderem 14 

6. j-m etw. zur Verfügung stellen 11 

7. j-m zur Verfügung stehen 11 

8. es liegt an etw. 10 

9. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen) 10 

10. zur Zeit 8 

11. nach wie vor 8 

12. auf jeden Fall 7 

13. darüber hinaus 6 

14. im Hinblick auf etw. 6 

15. in der Regel 6 

16. j-m etw. in Auftrag geben 6 

17. zu tun haben mit etw. 6 

18. j-m Spaß machen 6 

19. es geht j-m gut / schlecht 5 

20. etw. kommt darauf an 5 

21. auf der Suche nach etw. 5 

22. Alarm schlagen 5 

23. etw. im Griff haben 5 

24. eine Entscheidung treffen 5 

25. den Eindruck gewinnen 5 
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26. Angst haben 5 

27. etw. ist los 5 

28. j-m leid tun 5 

29. j-n, etw. einen Schritt weiterbringen 5 

30. j-m etw. deutlich machen 5 

31. j-n, etw. in der Hand haben (halten) 5 

32. von Bedeutung sein 4 

33. von Anfang an 4 

34. in jeder Hinsicht 4 

35. im Gegensatz 4 

36. meiner Ansicht nach 4 

37. ein und aus 4 

38. Tag der offenen Tür 4 

39. sich Gedanken machen 4 

40. etw. steht für etw. 4 

41. im Besitz sein 4 

42. einen Weg finden 4 

43. ein Gefühl haben 4 

44. Einfluss haben 4 

45. eine Rolle spielen 4 

46. keine Rolle spielen 4 

47. nichts zu tun haben mit etw. 4 

48. auf den ersten Blick 4 

49. j-m deutlich werden 4 

50. sich einer Sache bewusst sein 4 

51. mit j-m in Kontakt treten 4 

52. in j-s Hand liegen (sein) 4 

53. an j-s Stelle 4 

54. rund um die Uhr 3 
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55. in Kürze 3 

56. auf Grund 3 

57. in j-s Namen 3 

58. auf einmal 3 

59. nicht einmal 3 

60. zum Glück 3 

61. auf die Dauer 3 

62. auf keinen Fall 3 

63. unterm Strich 3 

64. unter der Bedingung 3 

65. von da an 3 

66. Leib und Leben 3 

67. in der Lage sein 3 

68. das ist der Fall 3 

69. j-m eine Chance bieten 3 

70. etw. in den Griff bekommen 3 

71. j-m einen Antrag stellen 3 

72. sich in Grenzen halten 3 

73. aus naheliegenden Gründen 3 

74. im Einsatz sein 3 

75. etw. Zur Folge haben 3 

76. auf dem besten Weg sein 3 

77. Wert auf etw. legen 3 

78. j-m am Herzen liegen 3 

79. etw. zum Ausdruck bringen 3 

80. Glück haben 3 

81. Lust haben 3 

82. j-m gut tun 3 

83. etw. in Frage stellen 3 
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84. einen Überblick haben 3 

85. j-n vor Gericht stellen 3 

86. im Gefängnis landen 3 

87. an die Öffentlichkeit kommen 3 

88. in j-s Augen 3 

89. Hand in Hand 3 

90. eine Handvoll von etw. 3 

91. j-n, etw. in die Hand nehmen 3 

92. zustande kommen 3 

93. j-m j-n, etw. zur Last legen 3 

94. in der Luft liegen 3 

95. hinter Stacheldraht 3 

96. zu Ende sein 3 

97. etw. zur Kenntnis nehmen 3 

98. die Konsequenzen ziehen 3 

99. Gebrauch machen 3 

100. über die Grenzen hinauslangen 3 

101. Interesse an etw. haben 3 

102. weit weg von etw. sein 3 

103. j-m aus dem Kopf fallen 3 

104. mit j-m in Konflikt kommen 3 
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Додаток Л 

Високочастотні ФО в «різногендерному фемінному» мовленні газети 

«Süddeutsche Zeitung»  

№ п/п ФО К-сть ФВ 

1. vor allem 90 

2. es geht um etw. 53 

3. immer wieder 51 

4. am Ende 33 

5. unter anderem 20 

6. j-m etw. zur Verfügung stellen 19 

7. j-m zur Verfügung stehen 17 

8. auf jeden Fall 15 

9. es liegt an etw. 15 

10. zur Zeit 14 

11. von Anfang an 13 

12. darüber hinaus 13 

13. nichts zu tun haben mit etw. 12 

14. im Einsatz sein 11 

15. auf der Suche nach etw. 10 

16. nicht einmal 10 

17. nach wie vor 10 

18. es geht j-m gut / schlecht 9 

19. ein Gefühl haben 8 

20. das ist der Fall 7 

21. im Gegenteil 7 

22. Angst haben 7 

23. etw. (nicht) ernst nehmen (meinen) 7 

24. zu tun haben mit etw. 6 

25. im Übrigen 6 
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26. meiner Ansicht nach 6 

27. im Inneren 6 

28. j-m einen Antrag stellen 6 

29. Wert auf etw. legen 6 

30. graue Zeit 6 

31. der erste Schritt 6 

32. eine Rolle spielen 6 

33. im besten Fall 5 

34. aus naheliegenden Gründen 5 

35. zu Gast sein 5 

36. eine Erfahrung machen 5 

37. Glück haben 5 

38. sich in Grenzen halten 5 

39. j-m etw. bekannt machen 5 

40. j-n aufmerksam machen 5 

41. dran sein 5 

42. mit j-m Kontakt kriegen 5 

43. etw. zur Folge haben 5 

44. Stellung zu etw. nehmen 5 

45. es geht (nicht) 4 

46. auf einen Schlag 4 

47. in der Regel 4 

48. auf einmal 4 

49. im Gegensatz 4 

50. etw. kommt nicht in Frage 4 

51. wir schaffen es 4 

52. j-m Spaß machen 4 

53. sich einer Sache bewusst sein 4 

54. j-m zugute kommen 4 
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55. j-n auf den rechten Weg bringen 4 

56. auf falschem Wege sein 4 

57. j-n, etw. im Auge behalten 4 

58. j-m einen Tip geben 4 

59. j-n, etw. in Kauf nehmen 4 

60. j-m (nicht) Nein sagen zu etw. 4 

61. j-n, etw. in Anspruch nehmen 4 

62. Platz nehmen 4 

63. j-m einen Vorwurf machen 4 

64. aus eigener Kraft 3 

65. auf die Dauer 3 

66. j-m Mut machen 3 

67. im schlimmsten Fall 3 

68. kein Wunder 3 

69. in Kürze 3 

70. unter der Bedingung 3 

71. bis ins Innere 3 

72. in jeder Hinsicht 3 

73. ein und aus 3 

74. hin und her 3 

75. von Jahr zu Jahr 3 

76. j-n vor Gericht stellen 3 

77. etw. kommt in Frage 3 

78. etw. in Frage stellen 3 

79. etw. steht für etw. 3 

80. j-n mit ins Boot holen 3 

81. den Eindruck gewinnen 3 

82. einen Eindruck machen 3 

83. etw. fällt j-m leicht (schwer) 3 
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84. im Vordergrund stehen 3 

85. sich zur Wahl aufstellen lassen 3 

86. j-m eine Chance geben 3 

87. j-m zum Opfer fallen 3 

88. j-n zur Kasse bitten 3 

89. etw. geltend machen 3 

90. etw. ist los 3 

91. etw. gern haben 3 

92. kaputt sein 3 

93. sich zu Wort melden 3 

94. Schritte tun 3 

95. j-n, etw. in der Hand haben (halten) 3 

96. j-m einen Einblick geben 3 

97. auf den ersten Blick 3 

98. wieder auf die Beine kommen 3 

99. Gott sei Dank 3 

100. j-m in Betracht kommen 3 

101. rund um die Uhr 3 

102. die Aufmerksamkeit auf etw. lenken 3 

103. etw. auf den Tisch legen 3 

104. von etw. kann keine Rede sein 3 

105. den ersten (zweiten, … ) Platz belegen 3 

106. auf dem Spiel stehen  3 

107. Verständnis für j-n, etw. haben 3 

108. einen Beitrag leisten 3 

109. j-n in Mitleidenschaft ziehen 3 

110. etw. in den Griff bekommen 3 

111 j-n unter Druck setzen 3 

112. j-n an den Rand drängen 3 

113. j-m eine Absage erteilen 3 



259 

 

Додаток М 

Розподіл гіперчастотних ФО залежно від гендерного фактору 

№ 

п/п 

ФО Ч Ж Разом 

 «Одногендерні» статті 

 «Відносно чоловічі» 

1 vor allem 387 108 495 

2 es geht um etw. 282 75 357 

3 am Ende 189 37 226 

4 immer wieder 97 24 121 

5 zu tun haben mit etw. 75 18 93 

6 zur Zeit 73 16 89 

7 etw. liegt an etw. 67 12 79 

8 zur Verfügung stehen 63 10 73 

9 unter anderem 55 11 66 

10 nicht einmal 52 7 59 

11 in der Regel 31 8 39 

«Відносно жіночі» 

1 es geht (j-m) 32 20 53 

2 von Anfang an 15 8 23 

3 einen Eindruck machen 12 7 19 

«Різногендерні» статті 

«Відносно чоловічі» 

1 etw. _еrnst nehmen 

(meinen) 

19 8 27 

«Відносно жіночі» 

1 nicht einmal 8 24 32 

«Одно»- та «різногендерні» статті 

«Абсолютно чоловічі» 
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1 Einfluss haben 32 – 32 

2 im Gegensatz 31 – 31 

3 in Wahrheit 28 – 28 

4 das ist der Fall 28 – 28 

5 etw. steht für etw. 27 – 27 

6 Glück haben 25 – 25 

7 in der Tat 23 – 23 

8 auf dem Wege zu etw. 21 – 21 

9 auf die Dauer 18 – 18 

10 an j-s Stelle 18 – 18 

11 in der Lage sein 18 – 18 

12 es kommt darauf an 17 – 17 

13 aus naheliegenden 

Gründen 

17 – 17 

14 meiner Ansicht nach 16 – 16 

15 recht haben 14 – 14 

16 keine Rolle spielen 14 – 14 

17 kein Wunder 14 – 14 

18 unter Druck setzen 14 – 14 

19 im Grunde 13 – 13 

20 den Eindruck gewinnen 13 – 13 

21 etw. in Frage stellen 13 – 13 

22 in Frage kommen 12 – 12 

23 das ist eine Frage 12 – 12 

24 j-n vor Gericht stellen 12 – 12 

25 keine Ahnung 12 – 12 

26 in Betrieb sein 12 – 12 

27 Schritte tun 11 – 11 

«Абсолютно жіночі» 
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1 darüber hinaus – 20 20 

2 es fällt j-m schwer / 

leicht 

– 13 13 

3 im Einsatz sein – 11 11 

4 auf den ersten Blick – 9 9 

5 Wer die Wahl hat, hat 

die Qual 

– 8 8 

6 in der Hand liegen – 8 8 

7 auf Grund – 7 7 

«Гендерно індиферентні» 

«Одногендерні» статті 

1 eine Rolle spielen 63 20 83 

2 auf jeden Fall 30 9 39 

3 es geht / es geht nicht 25 8 33 

«Різногендерні» статті 

1 vor allem 118 165 283 

2 es geht um etw. 126 116 242 

3 am Ende 53 76 129 

4 immer wieder 43 70 113 

5 zur Zeit 26 36 62 

6 es geht (j-m) 22 31 53 

7 Angst haben 16 27 43 

8 zu tun haben mit etw. 18 24 42 

9 unter anderem 14 20 34 

10 etw. liegt an etw. 10 23 33 

11 zur Verfügung stellen 11 19 30 

12 zur Verfügung stehen 11 17 28 

13 eine Rolle spielen 15 12 27 

14 auf jeden Fall 7 15 22 
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15 nach wie vor 8 10 18 
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Додаток Н 

Ідеографічні особливості вживання ФО в «одногендерних» газетних 

статтях залежно від гендерного фактору 

№ 

п/п 

ФТГ ФТП «Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

ч ж ч ж ч ж 

1. «Людина» 

(2095 ФО 

(67%)) 

«Людина 

як 

суспільна 

істота» 

484 

ФО 

(58%)  

187 

ФО 

(61%) 

367 

ФО 

(56%) 

166 

ФО 

(57%) 

851 

ФО 

(57%) 

353 

ФО 

(59%) 

«Людина 

як 

розумна 

істота» 

306 

ФО 

(36%) 

105 

ФО 

(34%) 

257 

ФО 

(39%) 

115 

ФО 

(39%) 

563 

ФО 

(38%) 

220 

ФО 

(37%) 

«Людина 

як жива 

істота» 

47 ФО 

(6%) 

14 ФО 

(5%) 

35 ФО 

(5%) 

12 ФО 

(4%) 

82 ФО 

(5%) 

26 ФО 

(4%) 

Всього  837 

ФО 

(68%) 

306 

ФО 

(67 %) 

659 

ФО 

(67%) 

293 

ФО 

(64%) 

1496 

ФО 

(68%) 

599  

ФО 

(66%) 

2. «Абстрак-

тні 

відноше-

ння» (1030 

ФО (33%)) 

«Проце-

си, 

поняття, 

відноше-

ння» 

233 

ФО 

(61%) 

108 

ФО 

(73%) 

199 

ФО 

(61%) 

100 

ФО 

(63%) 

432 

ФО 

(60%) 

208 

ФО 

(67%) 

«Виміри 

та 

характе-

ристики» 

155 

ФО 

(39%) 

41 ФО 

(27%) 

132 

ФО 

(39%) 

62 ФО 

(37%) 

287 

ФО 

(40%) 

103 

ФО 

(33%) 
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Всього  388 

ФО 

(32%) 

149 

ФО 

(33%) 

331 

ФО 

(33%) 

162 

ФО 

(36%) 

719 

ФО 

(32%) 

311 

ФО 

(34%)  

3. «Природа»  

(2 ФО) 

«Природ-

ні явища 

та 

навколи-

шнє 

середови-

ще» 

– – 1 ФО  1 ФО 1 ФО 1 ФО 

Всього    1 ФО 

(0,1%) 

1 ФО 

(0,2%) 

1 ФО 

(0,1%) 

1 ФО 

(0,1%) 

Разом  1225 

ФО 

455 

ФО 

991 

ФО 

456 

ФО 

2216 

ФО 

911 

ФО 
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Додаток П 

Лексико-семантичні та ідеографічні особливості вживання ФО в 

«різногендерних» газетних статтях залежно від гендерного фактору 

№ 

п/п 

ФТГ ФТП «Die Zeit» «Süddeutsche 

Zeitung» 

Разом 

ч ж ч ж ч ж 

1. «Людина

» (1626 

ФО 

(69%)) 

«Людина 

як 

суспільна 

істота» 

197 

ФО 

(52%) 

236 

ФО 

(55%) 

226 

ФО 

(59%) 

238 

ФО 

(55%) 

423 

ФО 

(55%) 

474 

ФО 

(55%) 

«Людина 

як розумна 

істота» 

163 

ФО 

(43%) 

169 

ФО 

(39%) 

147 

ФО 

(38%) 

180 

ФО 

(42%) 

310 

ФО 

(41%) 

349 

ФО 

(41%) 

«Людина 

як жива 

істота» 

20 ФО 

(5%) 

24 ФО 

(6%) 

12 ФО 

(3%) 

14 ФО 

(3%) 

32 ФО 

(4%) 

38 ФО 

(4%) 

Всього  380 

ФО 

(68%) 

429 

ФО 

(69%) 

385 

ФО 

(70%) 

432 

ФО 

(69%) 

765 

ФО 

(69%) 

861 

ФО 

(69%) 

2. «Абстра-

ктні 

відноше-

ння»  

(736 ФО 

(31%)) 

«Процеси, 

поняття, 

відноше-

ння» 

97 ФО 

(54%) 

118 

ФО 

(61%) 

104 

ФО 

(62%) 

132 

ФО 

(67%) 

201 

ФО 

(58%) 

250 

ФО 

(64%) 

«Виміри та 

характери-

стики» 

81 ФО 

(46%) 

75 ФО 

(39%) 

64 ФО 

(38%) 

65 ФО 

(33%) 

145 

ФО 

(42%) 

140 

ФО 

(36%) 

Всього  178 

ФО 

(32%) 

193 

ФО 

(31%) 

168 

ФО 

(30%) 

197 

ФО 

(31%) 

346 

ФО 

(31%) 

390 

ФО 

(31%) 
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3. «Приро-

да»  

(4 ФО) 

«Природні 

явища та 

навколиш-

нє 

середови-

ще» 

1 ФО – 1 ФО 2 ФО 2 ФО 2 ФО 

Всього  1 ФО 

(0,2%) 

– 1 ФО 

(0,2%) 

2 ФО 

(0,2%) 

2 ФО 

(0,2%) 

2 ФО 

(0,2%) 

Разом  559 

ФО 

622 

ФО 

554 

ФО 

631 

ФО 

1113 

ФО 

1253 

ФО 
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Додаток Р 

Розподіл гіперчастотних ФО залежно від гендерного фактору  

(за результатами психолінгвістичного експерименту) 

Чоловіки 

1 2 3 4 

Nr 

п/п 

Redewendung Ist diese 

Redewendung für Sie 

bekannt? 

Nutzen Sie diese Redewendung? 

ja nein oft selten nie 

1 vor allem 12 (100%)  12 (100%)   

2 es geht um etw. 12 (100%)  8 (67%) 4 (33%)  

3 am Ende 12 (100%)  9 (75%) 3 (25%)  

4 immer wieder 12 (100%)  12 (100%)   

5 zu tun haben mit etw. 12 (100%)  9 (75%) 3 (25%)  

6 zur Zeit 12 (100%)  12 (100%)   

7 etw. liegt an etw. 12 (100%)  10 (83%) 2 (17%)  

8 eine Rolle spielen 12 (100%)  12 (100%)   

9 zur Verfügung stehen 12 (100%)  10 (83%) 2 (17%)  

10 unter anderem 12 (100%)  12 (100%)   

11 nicht einmal 12 (100%)  12 (100%)   

12 in der Regel 12 (100%)  12 (100%)   

13 auf jeden Fall 12 (100%)  12 (100%)   

14 es geht / es geht nicht 12 (100%)  12 (100%)   

15 es geht (j-m) gut / schlecht 12 (100%)  12 (100%)   

16 etw. ernst nehmen 12 (100%)  12 (100%)   

17 Angst haben 12 (100%)  12 (100%)   

18 zur Verfügung stellen 12 (100%)  12 (100%)   

19 Einfluss haben 12 (100%)  7 (58%) 5 (42%)  

20 im Gegensatz 12 (100%)  12 (100%)   

21 in Wahrheit 12 (100%)  9 (75%) 3 (25%)  

22 das ist der Fall 12 (100%)  12 (100%)   

23 etw. steht für etw. 12 (100%)  8 (67%) 4 (33%)  

24 Glück haben 12 (100%)  12 (100%)   

25 in der Tat 12 (100%)  9 (75%) 3 (25%)  

26 auf dem Wege zu etw. 12 (100%)  7 (58%) 5 (42%)  

27 auf die Dauer 12 (100%)  10 (83%) 2 (17%)  

28 an j-s Stelle 12 (100%)  8 (67%) 4 (33%)  

29 in der Lage sein 12 (100%)  12 (100%)   

30 es kommt darauf an 12 (100%)  12 (100%)   

31 aus naheliegenden Gründen 12 (100%)   8 (67%) 4 (33%) 

32 meiner Ansicht nach 12 (100%)  12 (100%)   

33 recht haben 12 (100%)  12 (100%)   
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34 keine Rolle spielen 12 (100%)  12 (100%)   

35 kein Wunder 12 (100%)  12 (100%)   

36 unter Druck setzen 12 (100%)  7 (58%) 5 (42%)  

37 im Grunde 12 (100%)  8 (67%) 4 (33%)  

38 den Eindruck gewinnen 12 (100%)  9 (75%) 3 (25%)  

39 etw. in Frage stellen 12 (100%)  10 (83%) 2 (17%)  

40 in Frage kommen 12 (100%)  10 (83%) 2 (17%)  

41 das ist die Frage 12 (100%)  9 (75%) 3 (25%)  

42 j-n vor Gericht stellen 12 (100%)   6 (50%) 6 (50%) 

43 keine Ahnung 12 (100%)  12 (100%)   

44 in Betrieb sein 12 (100%)   12 (100%)  

45 Schritte tun 12 (100%)   7 (58%) 5 (42%) 

46 darüber hinaus 12 (100%)  12 (100%)   

47 auf den ersten Blick 12 (100%)  12 (100%)   

48 Wer die Wahl hat, hat die 

Qual 

12 (100%)  1 (8%) 11 (92%)  

49 auf Grund 12 (100%)  10 (83%) 2 (17%)  

50 es fällt j-m schwer / leicht 12 (100%)  12 (100%)   

51 im Einsatz sein 12 (100%)  5 (42%) 7 (58%)  

52 in der Hand liegen 12 (100%)  8 (67%) 4 (33%)  

53 von Anfang an 12 (100%)  12 (100%)   

54 einen Eindruck machen 12 (100%)  12 (100%)   

55 nach wie vor 12 (100%)  12 (100%)   

 

 

Жінки 

1 2 3 4 

Nr 

п/п 

Redewendung Ist diese 

Redewendung für Sie 

bekannt? 

Nutzen Sie diese Redewendung? 

ja nein oft selten nie 

1 vor allem 18 (100%)  18 (100%)   

2 es geht um etw. 18 (100%)  18 (100%)   

3 am Ende 18 (100%)  18 (100%)   

4 immer wieder 18 (100%)  18 (100%)   

5 zu tun haben mit etw. 18 (100%)  18 (100%)   

6 zur Zeit 18 (100%)  18 (100%)   

7 etw. liegt an etw. 18 (100%)  18 (100%)   

8 eine Rolle spielen 18 (100%)  18 (100%)   

9 zur Verfügung stehen 18 (100%)  15 (83%) 3 (17%)  

10 unter anderem 18 (100%)  18 (100%)   
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11 nicht einmal 18 (100%)  18 (100%)   

12 in der Regel 18 (100%)  18 (100%)   

13 auf jeden Fall 18 (100%)  18 (100%)   

14 es geht / es geht nicht 18 (100%)  18 (100%)   

15 es geht (j-m) gut / schlecht 18 (100%)  18 (100%)   

16 etw. ernst nehmen 18 (100%)  18 (100%)   

17 Angst haben 18 (100%)  6 (33%) 12 (67%)  

18 zur Verfügung stellen 18 (100%)  18 (100%)   

19 Einfluss haben 18 (100%)  18 (100%)   

20 im Gegensatz 18 (100%)  18 (100%)   

21 in Wahrheit 18 (100%)  8 (44%) 10 (56%)  

22 das ist der Fall 18 (100%)  18 (100%)   

23 etw. steht für etw. 18 (100%)  7 (39%) 11 (61%)  

24 Glück haben 18 (100%)  18 (100%)   

25 in der Tat 18 (100%)  13 (72%) 5 (28%)  

26 auf dem Wege zu etw. 18 (100%)  4 (22%) 14 (78%)  

27 auf die Dauer 18 (100%)  15 (83%) 3 (17%)  

28 an j-s Stelle 18 (100%)  18 (100%)   

29 in der Lage sein 18 (100%)  18 (100%)   

30 es kommt darauf an 18 (100%)  18 (100%)   

31 aus naheliegenden Gründen 18 (100%)  5 (28%) 13 (72%)  

32 meiner Ansicht nach 18 (100%)  18 (100%)   

33 recht haben 18 (100%)  18 (100%)   

34 keine Rolle spielen 18 (100%)  18 (100%)   

35 kein Wunder 18 (100%)  18 (100%)   

36 unter Druck setzen 18 (100%)  4 (22%) 14 (78%)  

37 im Grunde 18 (100%)  7 (39%) 11 (61%)  

38 den Eindruck gewinnen 18 (100%)  7 (39%) 9 (50%) 2 (11%) 

39 etw. in Frage stellen 18 (100%)  14 (78%) 4 (22%)  

40 in Frage kommen 18 (100%)  14 (78%) 4 (22%)  

41 das ist die Frage 18 (100%)  8 (44%) 8 (44%) 2 (11%) 

42 j-n vor Gericht stellen 18 (100%)  13 (83%)  5 (28%) 

43 keine Ahnung 18 (100%)  15 (83%) 3 (17%)  

44 in Betrieb sein 18 (100%)  6 (33%) 12 (67%)  

45 Schritte tun 18 (100%)  5 (28%) 13 (72%)  

46 darüber hinaus 18 (100%)  7 (39%) 11 (61%)  

47 auf den ersten Blick 18 (100%)  18 (100%)   

48 Wer die Wahl hat, hat die 

Qual 

18 (100%)  6 (33%) 12 (67%)  

49 auf Grund 18 (100%)  5 (28%) 7 (39%) 6 (33%) 

50 es fällt j-m schwer / leicht 18 (100%)  14 (78%) 4 (22%)  
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51 im Einsatz sein 18 (100%)  6 (33%) 8 (44%) 4 (22%) 

52 in der Hand liegen 18 (100%)  8 (44%) 10 (56%)  

53 von Anfang an 18 (100%)  18 (100%)   

54 einen Eindruck machen 18 (100%)  15 (83%) 3 (17%)  

55 nach wie vor 18 (100%)  18 (100%)   
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Додаток С 

Розподіл ЗФО залежно від гендерного фактору  

 (за результатами психолінгвістичного експерименту) 

Чоловіки

1 2 3 4 

Nr 

п/п 

Redewendung Ist diese Redewendung 

für Sie bekannt? 

Nutzen Sie diese Redewendung? 

ja nein oft selten nie 

1 tabu sein 12 (100%)   12 (100%)  

2 homo oeconomics 12 (100%)   3 (25%) 9 (75%) 

3 The Golden Age 12 (100%)    12 (100%) 

4 persona non grata 12 (100%)   12 (100%)  

5 déjà-vu 12 (100%)   12 (100%)  

6 terra incognita 7 (58%) 5 (42%)  7 (58%) 5 (42%) 

7 tête-à-tête 12 (100%)   9 (75%) 3 (25%) 

8 de facto 12 (100%)   12 (100%)  

9 Viva la Vida! 5 (42%) 7 (58%)   12 (100%) 

10 pars pro toto 8 (67%) 4 (33%)   12 (100%) 

11 in puncto 12 (100%)  9 (75%) 3 (50%)  

12 brothers in mind 12 (100%)   4 (33%) 8 (67%) 

13 Alma Mater 7 (58%) 5 (42%)  7 (58%) 5 (42%) 

14 en vogue sein 3 (25%) 9 (75%)   12 (100%) 

15 Broken-Heart-Syndrom 7 (58%) 5 (42%)   12 (100%) 

16 Mamma mia! 12 (100%)  8 (67%)  4 (33%) 

17 peu à peu 6 (50%) 6 (50%) 6 (50%)  6 (50%) 

18 Gentlemen’s Agreement 12 (100%)   6 (50%) 6 (50%) 

19 Kalo dromo!  12 

(100%) 

  12 (100%) 

20 less is more 12 (100%)   12 (100%)  

21 take your time 12 (100%)   6 (50%) 6 (50%) 

22 Magna Charta 6 (50%) 6 (50%)   12 (100%) 

23 Fata Morgana 12 (100%)   6 (50%) 6 (50%) 

24 to take a risk 12 (100%)   10 (83%) 2 (17%) 

25 vis-à-vis 12 (100%)  6 (50%)  6 (50%) 

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

1 2 3 4 

Nr 

п/п 

Redewendung Ist diese Redewendung 

für Sie bekannt? 

Nutzen Sie diese Redewendung? 

Ja nein oft selten nie 

1 tabu sein 18 (100%)  12 

(67%) 

2 (11%) 4 (22%) 

2 homo oeconomics 14 (78%) 4 (22%) 14 

(78%) 

 4 (22%) 

3 The Golden Age 18 (100%)   10 (56%) 8 (44%) 

4 persona non grata 18 (100%)    18 (100%) 

5 déjà-vu 18 (100%)   18 (100%)  

6 terra incognita 18 (100%)   7 (39%) 11 (61%) 

7 tête-à-tête 18 (100%)  6 

(33%) 

6 (33%) 6 (33%) 

8 de facto 18 (100%)   14 (78%) 4 (22%) 

9 Viva la Vida! 5 (38%) 13 (72%)   18 (100%) 

10 pars pro toto 18 (100%)   6 (33%) 12 (67%) 

11 in puncto 18 (100%)   13 (72%) 5 (28%) 

12 brothers in mind 18 (100%)    18 (100%) 

13 Alma Mater 14 (78%) 4 (22%) 14 

(78%) 

 4 (22%) 

14 en vogue sein 8 (44%) 10 (56%)   18 (100%) 

15 Broken-Heart-Syndrom 18 (100%)   7 (39%) 11 (61%) 

16 Mamma mia! 18 (100%)   13 (72%) 5 (28%) 

17 peu à peu 7 (39%) 11 (61%)   18 (100%) 

18 Gentlemen’s Agreement 18 (100%)    18 (100%) 

19 Kalo dromo!  18 

(100%) 

  18 (100%) 

20 less is more 18 (100%)  6 

(33%) 

6 (33%) 6 (33%) 

21 take your time 18 (100%)   11 (61%) 7 (39%) 

22 Magna Charta 13 (72%) 5 (38%)   18 (100%) 

23 Fata Morgana 18 (100%)   6 (33%) 12 (67%) 

24 to take a risk 18 (100%)  6 

(33%) 

6 (33%) 6 (33%) 

25 vis-à-vis 18 (100%)  6 

(33%) 

6 (33%) 6 (33%) 
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