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НОВИНИ ГЕРМАНІСТИКИ 

 
Реферовані праці дають можливість стверджувати, що всі 

розвідки мають наукове значення у сфері таких загальних 
лінгвістичних проблем, як розвиток мови та її реалізація у мовленні, 
а їх результати можуть бути  використані у практиці викладання  
німецької мови у вищих та середніх навчальних закладах, зокрема в 
курсах із лексикології, стилістики, у лексикографії та у науковій 
роботі студентів, магістрів, аспірантів.  

Вказані розвідки (дисертації за шифром 10.02.04: германські 
мови та 10.01.04: література зарубіжних країн, захищені протягом 
2004-2007 років) свідчать про те, що з кожним роком кількість 
наукових праць значно збільшується. З 18 проаналізованих 
авторефератів 7 написані в Московському державному 
лінгвістичному університеті, 5 – у Харківському національному 
університеті, 3 – у Санкт-Петербурзькому державному 
педагогічному університеті, 2 – в Одеському національному 
університеті та 1 – в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН 
України. Що ж стосується наукових керівників, то більшість робіт 
написані під керівництвом докторів філологічних наук. Це свідчить 
про те, що філологічна наука в Україні зростає стрімкими темпами.  

Майже всі розвідки зроблені на тлі німецької мови. 
Виключенням є роботи Т.В. Іваніної,1 О.О. Чорновол-Ткаченко2 та 
І.А. Галуцьких,3 остання з яких є комплексним аналізом в обох мовах 
(англійській та німецькій). 

Серед реферованих праць є й такі, які споріднені за тематикою. 
Це, наприклад, діахронічне дослідження, яке провела Л.В. Лисейко,4 
використовуючи інвентаризацію лексико-семантичних груп за 
методикою, запропонованою Л.В. Бистровою, Н.Д. Капатруком і 
В.В. Левицьким, що дало їй змогу більш точно визначити 
функціонування певної лексико-семантичної групи у різні періоди 
розвитку німецької мови та отримати кількісні та якісні дані про 
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виникнення і розвиток відповідної групи у трьох періодах існування 
німецької мови. 

До наступної тематичної групи відносяться роботи 
В.В. Лапшиної5 та Н.М. Карл,6 у яких фігурує один і той самий 
мовний засіб, але в різних аспектах. Проаналізувавши ці дві 
розвідки, можна сказати, що одним із важливіших напрямків 
сучасної когнітивної лінгвістики стало дослідження метафори. 
Зацікавленість нею пов’язана з її представленням як мовного явища, 
яке відображає базовий когнітивний процес. У розвідці 
В.В. Лапшиної проведено всебічний аналіз метафори і це дало змогу 
авторці стверджувати, що в конструюванні іміджу політика беруть 
участь антропоморфна, соціальна, артефактна метафори та метафора 
природи. У роботі Н.М. Карл були виявлені домінантні способи 
лінгвістичної репрезентації категорії якості за допомогою 
метафоричних номінацій, оскільки подібні конструкції, на її думку, є 
одним з найбільш експресивних способів актуалізації авторської 
індивідуальності. 

Увагу не може не привернути ще одна тематична група 
рецензованих праць, яка розкриває актуальні питання німецької 
літератури. До неї можна віднести розвідки І.Г. Тімакової,7 
П.О. Дук,8 П.В. Рихла9 та інших дослідників. Проаналізуємо самі 
яскраві, на нашу думку, дослідження з цієї групи. 

Робота І.Г. Тімакової присвячена дослідженню функціонування 
літературних епіграфів у німецькомовних текстах різних стилів. У 
першому розділі рецензованої праці аргументується поняття 
літературний епіграф, дається історіографічний огляд його 
визначень, типів та функцій. Можна сказати, що проводиться 
комплексний аналіз даного поняття. Другий розділ присвячено 
вивченню епіграфа з трьох різних позицій. Це дало змогу точно 
визначити, що “эпиграфические тексты с точки зрения их стилевой 
характеристики соотносятся следующим образом: первое место 
занимает научный стиль, второе место – литературно-
художественный стиль, на третьем месте – газетно-
публицистический стиль”.10 

У розвідці П.О. Дук проведено комплексне дослідження 
лінгвостилістичних особливостей німецькомовних гумористичних 
віршів та ролі цих особливостей у створенні комічного ефекту. 
Цікаво простежено ступінь комічності гумористичних віршів, яка 
багато в чому визначається їхньою тривіальністю, тобто доступністю 
текстів розумінню і наближеністю до смаків максимально широкого 
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кола читачів. Вказано, що гумористична тональність віршів 
відображає їхню основну прагматичну характеристику та виникає 
внаслідок досягнення комічного ефекту і що у її створенні беруть 
участь стилістичні засоби гумору й експресивності всіх рівнів мови. 

У науковій праці П.В. Рихла порушується проблема 
інтертекстуальності як поняття, що означає взаємодію різних кодів, 
дискурсів чи голосів всередині тексту, а також метод дослідження 
тексту як знакової системи, яка перебуває у зв’язку з іншими 
системами. Вказана розвідка є комплексним дослідженням, яке 
відзначається багатоплановістю і безпосередньо сприяє формуванню 
у читача цілісної картини творчості Пауля Целана з позицій 
інтертекстуальності. 

Дисертація Т.В. Іваніної11 є комплексним дослідженням 
структурного і прагматичного аспектів англомовного 
малоформатного політико-біографічного тексту. Авторка проводить 
аналіз мовної одиниці на семантичному та структурно-
композиційному рівнях, щоб надати їй більш детальну 
характеристику. 

Особливу цікавість представляє вивчення емотивності та оцінки 
в сучасному газетному спортивному дискурсі, який, на думку 
Г.О. Трубченінової, раніше в такому ракурсі не досліджувався: 
“Современный этап развития лингвистического знания пронизан 
представлением о языке как антропоориентированном феномене. 
Язык рассматривается как окно во внутренний мир человека, как 
средство для постижения деятельности его разума и 
интерпретации внеязыковой реальности в тесной связи с культурой, 
социумом”.12 У перспективі матеріали та методика цього 
дослідження можуть бути використані при вивченні інших типів 
спортивного, політичного та економічного видів медіа-дискурсу.  

Не можливо також не звернути уваги на всеукраїнський 
науковий журнал “Germanistik in der Ukraine”,13 головним 
редактором якого є київлянин Т.Р. Кияк. Структурно книга 
складається із шести підрозділів. Перший називається “Allgemeine 
Germanistik” і презентує найбільш актуальні загальні питання 
германістики. Кожна його стаття дає змогу панорамно й глибоко 
розглянути провідні проблеми сучасної лінгвістики. За обсягом він є 
найбільшим у журналі. У другому розділі (“Didaktik”), як і в 
наступних (“Fachsprachen”, “Übersetzung”, 
“Literaturwissenschaft”) теоретичний матеріал представленo, знову 
ж таки, на досить високому рівні.  
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