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Вступ 

Еволюційні процеси в суспільстві тісно пов'язані з розвитком мовної 

системи і отримують в ній реальне втілення, тому найменування осіб за 

професією представляють собою численну і суспільно значиму частину 

лексичного складу німецької мови. Глибокі зміни в економічному, соціальному 

і культурному розвитку суспільства в кінці 20 – початку 21 століть зумовили 

необхідність вивчення активних процесів словотворення і номінації в плані 

синхронії. Актуальність роботи полягає у вивченні особливостей 

відображення соціальних явищ, вивченні змін у семантичній групі назв 

професій (НОП), що відображає процеси самої номінації та характеристиці 

німецького мовного соціуму. 

Об'єктом є найменування професій осіб жіночої статі в сучасній німецькій 

мові (далі ЖНОП). Предметом – особливості семантичної організації даних 

мовних одиниць на зазначеному синхронному зрізі. 

Метою даної роботи є системний опис групи лексем, які є 

найменуваннями осіб жіночої статі за професійною ознакою в сучасній 

німецькій мові. 

Матеріалом дослідження слугують найменування 230 професій, відібрані 

методом суцільної вибірки з офіційних реєстрів професій і доповнена з інших 

лексикографічних джерел [14 – 17]. 

 

1. Особливості семантичної структури НОП 

Перш ніж приступити до розгляду особливостей семантичної організації 

НОП, доцільно розділити всю групу за принципом похідні / непохідні. 



Непохідні НОП - первісні номінації (справжні німецькі та запозичені) типу 

Zofe, Magd, Nurse, а також запозичені НОП, що сприймаються в мові-реципієнті 

як монолітні лексичні, наприклад, Maniküre, Mannequin, Mamsell. Похідні 

ЖНОП є в формальному плані суффіксальні і композитні лексеми типу 

Dolmetscherin, Diätschwester. Обидві підгрупи відрізняються один від одного за 

рядом параметрів, істотних при описі семантичної структури відповідних 

одиниць: 

— непохідні слова створюють уявлення про те, що іменується, звертаючись 

насамперед до світу дійсності, в той час як головною ознакою похідного слова 

як вторинної одиниці номінації визнається властивість подвійної референції до 

світу дійсності і до світу слів [7, С.10; 8, С.152]. Непохідні одиниці 

характеризуються нерозчленованістю смислової структури, на відміну від них 

номінативна структура похідного слова є бінарною. 

— у непохідних найменуваннях семантичний компонент «жіноча стать» є 

імпліцитним, тобто не отримує експліцитно вираження на рівні формальної 

структури; в похідних найменуваннях він, навпаки, має зовнішню форму 

реалізації і експлікується за допомогою суфікса або іменникового компонента. 

Протиставляючи, таким чином, непохідні і похідні НОП, слід визнати 

відносну рухливість межі між ними в діахронічному аспекті в тих випадках, 

коли формування нової мотиваційної ознаки сприяє переведенню слова з 

розряду похідних в розряд симплексів. 

Так, досить складний шлях в діахронії виконало слово Hebamme: 

суфіксальний дериват в двн. hev / i / anna = die hebende був  перетворений в свн. 

в результаті народної етимології в композит heb / e / amme = Hebe-Amme, eigtl. 

Grossmutter, die das Neugeborene (vom Boden) aufhebt [14]. На сучасному етапі 

розвитку мови слово втратило колишню мотиваційну ознаку і внаслідок цього 

сприймається як симплекс.  

При поділі всіх НОП за ознакою похідні / непохідні слід також взяти до 

уваги той факт, що кількість непохідних найменувань вкрай обмежена і 

продовжує скорочуватися. 



Специфіка семантичної організації похідних слів неодноразово привертала 

увагу лінгвістів. Великий внесок у вивчення даної проблематики було зроблено 

О.С.Кубряковою, що сформулювала основні положення, які доводять 

семантичну орієнтованість словотворення і яка підкреслила разом з тим, що 

"семантичні особливості похідних слів менш відомі, ніж їх формальні 

характеристики" [6, С.81]. 

Вивчаючи способи відображення позамовних відносин в структурі 

похідних НОП, дослідники намагалися систематизувати весь масив даних 

найменувань за різними підставами: 

1. за тематичними класами; 

Дана класифікація передбачає визначення тематичної приналежності 

найменування і віднесення НОП на цій підставі до однієї з понятійних сфер. 

Так, розподіливши перші компоненти всіх похідних НОП по семантичним 

класам, Т.С.Давидова виділила 61 ономасіологічний розряд НОП [4, С.29-34]. 

2. за характером мотиваційної ознаки, покладеної в основу найменування; 

А.Н.Моісеєв виділив п'ять мотивацій по процесу, предмету, засобу, 

продукту праці і відносин виробничої субординації [8, С.174]. Згодом перелік 

мотиваційних ознак неодноразово перероблявся, причому варіювалися як їх 

кількість, так і зміст [1, С.73-74; 2, С.21-23; 5, С.256-257 та ін.].  

3. за типом і ступенем мотивованості похідного НОП. Вмотивованість 

мовних знаків є традиційною семасіолологічною проблемою. З трьох типів 

лінгвістичної вмотивованості: фонетичної, морфологічної та семантичної, два 

останніх визнаються релевантними для групи похідних НОП і можуть 

взаємодіяти один з одним, утворюючи при цьому особливий "синтетичний" тип 

морфосемантічної мотивованості.  

Крім названих типів вмотивованості принципово важливою для 

адекватного сприйняття деяких НОП є соціальна або соціокультурна 

вмотивованість, з цієї точки зору соціально мотивованими опиняються все 

НОП, що закріпилися в свідомості носіїв мови як типові для осіб жіночої статі: 

Fremdsprachenkorrespondentin, Serviererin, Tapisseristin. 



При аналізі мотивації може враховуватися також така змінна як ступінь 

мотивованості НОП, на підставі чого можна виділити три підгрупи: 

— з повною морфосемантичною вмотивованістю, завдяки якій значення 

слова легко виводиться, пор .: Arzthelferin; 

— НОП з частковою морфосемантичною вмотивованістю, тобто 

допускають множинність мотивації, пор .: Chefsekretärin; 

— НОП, структурно мотивовані, проте структурна ідентифікація не має 

відповідності на рівні семантики, пор .: Kindergärtnerin. 

Четверта група, яку виділяє Е.Оксаар [13, С.51—63], — повністю 

невмотивовані найменування (нульовий ступінь мотивованості) - для похідних 

НОП, що не є релевантними.  

2. Ономасіологічна структура НОП  

Попередній аналіз робіт, присвячених розгляду ономасіологічної 

структури похідних імен, показав, що в них, як правило, відсутня однозначна 

оцінка НОП з точки зору їх ономасіології , а в ряді випадків думки дослідників 

виявляються прямо протилежними. 

Так, наприклад, не існує єдиної точки зору з приводу того, до якого типу 

перетворення може бути віднесено похідне слово і внаслідок цього аналогічні 

родові кореляції типу чоловік-дружина, наприклад, Wirt — Wirtin відносяться 

до: а) транспозиції; б) мутації; в) модифікації. Проблематичним видається 

також визначення функції «показника жіночність» в структурі дериватів. 

Розгляд даного питання передбачає визначення двох важливих сутностей, 

ономасіологічного базису і ономасіологічної ознаки. 

Базисом похідного служить те поняття, яке кладеться в основу позначення 

і фіксує його приналежність до однієї з найбільш загальних понятійних 

категорій; ономасіологічна ознака являє собою поняття, яке певним чином 

уточнює основний зміст позначається, обмежуючи, конкретизуючи основу 

називання [10, С.60— 61]. Керуючись цим визначенням, дослідники по-різному 

визначають функцію показника "жіночність" в структурі НОП. 



Деякі з них дотримуються в рішенні цієї проблеми більш поширеної точки 

зору, згідно з якою цю функцію в похідному іменнику зазвичай виконує 

словотвірний формант, наприклад, класифікаційний суфікс, і на цій підставі 

приписують суфіксам функцію фемінізації [5, С.46]. Інші піддають цю точку 

зору під сумнів і відзначають, що даний суфікс може виступати як в ролі 

базису, так і в ролі ознаки.  

І, нарешті, по-різному визначається сама семантична роль, яку виконує 

"показник жіночність" в похідному найменуванні. Традиційно його основним 

рольовим типом вважалася роль агентивності, яка вказує на особу [5, С.42]. 

Останнім часом показнику «жіночність» відводиться ще одна смислова роль - 

роль дескріптанта, що позначає живого актанта, якому приписують певні 

ознаки, в даному випадку - ознака «жіночність» [12, С.180, 228]. 

Продемонстровані тут відмінності в інтерпретації ономасіологічної структури і 

рольового статусу показника «жіночність» в похідних НОП безперечно 

свідчить про складність даної проблеми. 

Вирішення цих питань вимагає поглиблення в суть відповідних 

словотворчих процесів і відновлення генезису похідних НОП. З цією метою 

розглянемо всю групу похідних по ряду параметрів, перш за все - за типом 

мотиваційних відносин і семантичних кореляцій між вихідним словом і 

похідним. Аналіз фактів показав, що в сучасній німецькій мові всі три типи 

словотворчих процесів задіяні в утворенні похідних НОП: 

А) До транспозиції, тобто граматичної перекатегорізаціі вихідного слова з 

переходом в іншу частину мови, можуть бути віднесені непарні суффіксальні і 

композитні НОП, безпосередньо мотивуючим словом для яких є дієслово дії, 

пор. Wieblerin /Stickerin/, Zugeherin, Scheuerfrau, Vorführdame, Animiermädchen.  

Б) До мутаційного способу словотворення, що полягає "у встановленні 

кореляційних пар, близьких граматичній опозиції, але всередині однієї частини 

мови" [9, С.160], можуть бути зараховані практично всі пари НОП, що 

характеризуються максимальною когерентністю і будуються виключно на 



змістовному протиставленні по родо-статевою ознакою: Beiköchin = weiblicher 

Beikoch.  

В) Модифікація, що досягається при значній зміні семантики вихідного 

слова, має місце в тих випадках, коли НОП, що не мають відповідностей в групі 

чоловічих найменувань, утворені від субстантивних основ, пор. Diät ~ Diätistin, 

Alt ~ Altistin.  

Говорячи про взаємодію перерахованих способів словотвору в динаміці, 

слід зазначити, що протягом описуваного нами періоду спостерігається зміна їх 

співвідношення і питомої ваги кожного з них. Так, наприклад, транспозиція як 

спосіб перетворення вихідного слова представлена в корпусі фактів лише 

незначним числом одиниць, утворених в попередні періоди розвитку мови і 

часто забезпечених територіальними обмежувальними позначками, пор. 

Glätterin /schweiz./; Bedienerin /österr./; Aufwartefrau /landsch./.  

Досліджуваний матеріал виявив також випадки переходу парних 

найменувань зі сфери транспозиції в сферу мутації. Так, мотивовані дієсловом 

"warten" в значенні "sich um jmdn. Kümmern, für jmdn., Etw. Sorgen, pflegen, 

betreuen", але не збігаються з семантикою і зафіксовані в переліку 1961р. як 

найменування різних професій Wärter /Tierpfleger/ і Wärterin /Putzfrau/ в даний 

час можна було б віднести до мутаційного типу, пор. Wärter = jmd., Der jmdn. 

od. etw. wartet, Hüter, Pfleger, Betreuer; Wärterin = weibl. Wärter [17]. 

Кордон між мутаційним і модифікаційним способами слід також визнати в 

ряді випадків рухомим.  

 

3. Семантичні моделі  

В аспекті семантичного моделювання автором були розглянуті 230 

похідних одиниць, що представляють собою в структурному плані суфіксні 

утворення, композити та ін. 

  Перелік основних семантичних функцій, достатніх для дослідження 

семантичної структури НОП, включає 9 смислових одиниць [11, С. 79— 83]: 

Act — акціоналіс /вираз дії або процесу/; 



Ag — агент /активний виробник дії/; 

Der — дескриптив /якість або властивість актанта, що є його невід'ємною 

характеристикою, наприклад, область знання або діяльності, до якої він 

належить/; 

Incl — інклюзив /сукупність людей, що працюють або функціонують в 

одній установі або закладі, представлена як щось ціле/; 

Instr — інструментатив /неживий актант, який виступає в ситуації в ролі 

прототиповому знаряддя або інструмент дії/; 

Loc — локатив /місце дії/; 

Mеdiat — медіатим /неживий актант, який є способом виконання дії або 

засобом, за допомогою якого воно виконується/; 

Obj — об'єктив /актант, що є об'єктом дії або відносини, або ж створюється 

в процесі діяльності/; 

Temp — темпоратів /час дії/. 

Проведений аналіз дозволив виділити 9 семантичних моделей, 

представлених в таблиці 1, в порядку зменшення їх репрезентації в корпусі як 

непрямого підтвердження продуктивності. Відзначимо також, що зазначені 

кількісні дані умовні, проте формують найбільш загальне уявлення про 

співвідношення різних семантичних моделей в сучасній мові. 

Більшість похідних НОП утворено за семантичною моделлю [Асt__Ag], в 

основу якої покладена ономасіологічна категорія діяча в ставленні до 

виконуваної їм професійної дії.  

Таблиця 1 

Семантичні моделі НОП 
№ Модель Кіл-сть % Приклади 

1. [Act _____ Ag] 115 50% Programmiererin ‘програміст’ 

2. [Obj _____ Ag] 43 19% Essayistin ‘эссеїстка’ 

3. [Der _____ Ag] 22 10% Soziologin ‘соціолог’ 

4. [Loc_____ Ag] 21 9% Garderobenfrau ‘гардеробщиця’ 



5. [Incl _____ Ag] 9 4% Parlamentarierin ‘жінка–член 

парламента’ 

6. [Instr _____ Ag] 7 3% Violinistin ‘скрипалька’ 

7. [Mеdiat___ Ag] 6 3% Propagandistin ‘пропагандистка’ 

8. [Ag _____ Ag] 5 2% Portiersfrau’ консьержка 

9. [Temp____Ag] 2 1% Nachtschwester ‘ночна медсестра’ 

 Усьго 230 100  

 
Слід, однак, зауважити, що багато хто з врахованих нами НОП, утворених 

за цією моделлю, є позначеннями "жіночих" професій в сфері ручної / 

некваліфікованої праці, застарілих внаслідок зникнення самих професій, пор. 

Härterin, Kehrerin  і ін. Виходячи з цього, можна припустити надалі деяке 

зниження продуктивності даної моделі в групі НОП. 

Порівняно невелика кількість слів з об'єктно-агентивним типом 

смислового ставлення зумовлене, на наш погляд, специфікою відібраних для 

аналізу НОП, які є похідними першого і другого порядку, тоді як ймовірність 

експлікації об'єкта дії набагато вище у похідних з більш складною 

ономасіологічною структурою, пор. Rolladen- und Jalousiebauerin 'дизайнерка 

ролет та жалюзі', Raumgestalterin 'дизайнер інтер'єрів'. 

Привертає на себе увагу досить висока продуктивність моделі [Der__Ag], 

що включає в якості першого компонента позначення області знання або сфери 

діяльності. Зростання продуктивності даної моделі обумовлений, в першу 

чергу, дією екстралінгвістичних факторів, а саме виникненням нових галузей 

науки і техніки і значним збільшенням числа зайнятих в них жінок. 

Займає четверту позицію в таблиці модель [Loс__Ag] і може бути 

охарактеризована як типово "жіноча", тому що багато з НОП, утворених за цією 

моделлю, не мають чоловічих відповідностей, на підставі чого можна зробити 

висновок, що сувора локалізація місця діяльності є характерною особливістю 

жіночих найменувань. 



Показовим є зростання продуктивності моделей [Incl__Ag], [Instr__Ag], 

[Mеdiat ___ Ag], більшість НОП, створених за цими моделями, є неологізмами. 

Семантичні моделі [Ag__Ag] і [Temp__Ag] можуть бути охарактеризовані 

як непродуктивні. У першому випадку падіння продуктивності детерміновано 

зміною співвідношення між словотворчими моделями -in і -frau, в результаті 

чого різко скоротилося число НОП, що включають в якості першого 

компонента позначення професії і -frau в другому компоненті. 

Непродуктивність останньої моделі зумовлена специфікою ознаки, покладеної 

в основу найменування і характеризує дію з точки зору його локалізації в часі, 

типового для дуже обмеженого кола професій. 

Висновки 

Зазначимо, що метод семантичного моделювання при всій його 

функціональній значущості та практичної цінності для аналізу похідних імен не 

є універсальним і виявляє в додатку до групи НОП деякі недоліки. Так, у 

зв'язку з диференціацією змісту професій, обумовленої сучасним поділом праці, 

ономасіологічна структура більшості НОП ускладнена настільки, що 

традиційна двочленна семантична модель виявляється недостатньою для 

інтерпретації семантичної структури найменування. Семантика сучасних НОП 

найчастіше буває досить складною і може виступати одночасно в декількох 

семантичних функціях 
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