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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Реферована робота присвячена когнітивно-комунікативному дослідженню 

німецьких лінгвокультурних стереотипів, мовних засобів їх об’єктивації та 
функціонування у дискурсі. 

Національний стереотип – узагальнений ментальний образ, «стійке, 
мінімізовано-інваріантне, обумовлене національно-культурною специфікою 
уявлення про предмет і ситуацію» (В.В. Красних), здавна перебуває у центрі уваги 
психологів (Д. Катц, І.С. Кон, Г.В. Олпорт,), соціологів (П. Сорокін, П.М. Шихірєв), 
філософів, етнографів та культурологів (М.М. Бахтін, О.Ф. Лосєв, Ю.М. Лотман, 
Г.Г. Шпет). Складність інтерпретації національних стереотипів полягає в тому, що 
вони є результатом когнітивної діяльності людини, фіксованим у мовних формах, 
які зумовлюють перебіг комунікації. 

У сучасному світі інтеграційні та глобалізаційні трансформації зумовлюють 
особливий інтерес до етнокультурних стереотипів. Наразі лінгвісти вивчають 
національно-культурну специфіку окремих картин світу, визнають різницю у 
баченні світу, його інтерпретації, оцінці та мовній об’єктивації представниками 
різних лінгвоспільнот, що створює підґрунтя для досліджень у тріаді ментальність – 
кyльтура – мова (А. Венцель, В.З. Дем’янков, І.Ю. Марковіна, У. Квастхоф, 
Ю.С. Степанов). Зокрема, у межах теорії міжкультурної комунікації розпочато 
дослідження окремих германських і слов’янських лінгвокультурних стереотипів 
(П.М. Донець, О.О. Залевська, Ю.М. Караулов, І.Б. Лєвонтіна, Ю.Є. Прохоров, 
Ю.О. Сорокін, С.Г. Тер-Мінасова). 

У когнітивно-лінгвістичних студіях, звернених до концептуальної та мовної 
картин світу, поняття стереотипу тлумачать як проекцію усвідомлених людських 
цінностей на зовнішній світ та невід’ємний компонент комунікативного процесу в 
межах окремої лінгвоспільноти (А. Вежбицька, С.Г. Воркачев, А.П. Мартинюк, 
В.A. Маслова, Г.Г. Слишкін). 

Наразі встановлені окремі базові ознаки лінгвокультурних стереотипів, такі як 
константність, оцінність, правдивість / хибність та ін., утім багатогранність 
стереотипів зумовлює неоднозначність їхнього витлумачення та таксономії. 
Дискусійними залишаються питання розмежування стереотипів і суміжних явищ, 
впливу стереотипів на мовне оформлення висловлень, їхні комунікативно-
прагматичні ознаки тощо. 

Національні стереотипи набувають особливого значення у комунікативній 
поведінці носіїв німецької мови як представників культури «низькоконтекстного» 
типу, де основна маса інформації міститься в експліцитному мовному коді 
(Е. Холл). Отже, потребують детального дослідження як ментальні й етнокультурні, 
так і мовні (лексико-семантичні) та комунікативно-прагматичні й функціональні 
ознаки лінгвокультурних стереотипів у німецькомовному побутовому дискурсі, що 
зумовило вибір теми дисертації. 

Актуальність дослідження визначається, з одного боку, відповідністю його 
об’єкта й методології антропоцентричній спрямованості сучасного мовознавства, 
яке, зокрема, опікується проблемами національно-культурних стереотипів як 
невід’ємних складників мовної картини світу, а з іншого – обраним когнітивно-
дискурсивним підходом, що поєднує ракурси вивчення від змісту – до форми та від 



форми – до функції омовлених стереотипів у побутовому дискурсі. Дослідження 
стереотипів на матеріалі німецької мови дозволяє наблизитись до вирішення 
наукової проблеми – ролі національно-культурних стереотипів у картині світу та 
зумовлених ними особливостей мовної комунікації. 

Зв’язок із науковим темами. Проблематика дисертації відповідає профілю 
досліджень, що проводяться в інституті іноземної філології Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки в межах наукової теми «Семантико-
прагматичні характеристики різних жанрів та дискурсів у сучасних германських 
мовах» (затвердженої Вченою радою ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 16 від 
13.04.2011 р.). 

Мета дослідження – виявити когнітивні, лексико-семантичні, комунікативно-
прагматичні й функціональні характеристики лінгвокультурних стереотипів 
повсякденного буття німців, актуалізованих у сучасному дискурсі.  

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 
1) узагальнити наявні трактування поняття стереотипу та стереотипізації у 

різних наукових парадигмах та обґрунтувати розуміння стереотипу як широкого 
мисленнєвого та мовно-мовленнєвого утворення; 

2) відмежувати поняття «стереотип» від суміжних понять «прототип», 
«прецедент», «упередження»; а також «кліше» та «штамп»; 

3) уточнити поняття дискурсу, зокрема побутового, як середовища 
функціонування стереотипів повсякденного буття та виявити його стереотипні 
теми; 

4) установити номенклатуру стереотипів-образів та з’ясувати основні засоби 
їх вербалізації; 

5) виявити способи актуалізації стереотипів у дискурсивних стратегіях і 
тактиках повсякденного спілкування; 

6) з’ясувати вплив стереотипів на організацію комунікативної події як 
послідовності типових комунікативних ходів; 

7) описати комунікативні функції лінгвокультурних стереотипів, 
актуалізованих у німецькомовному побутовому дискурсі. 

Об’єктом дослідження є різнорівневі одиниці сучасної німецької мови, що 
слугують для мовного втілення та актуалізації лінгвокультурних стереотипів у 
побутовому дискурсі німців.  

Предмет дослідження – когнітивні, лексико-семантичні, комунікативно-
прагматичні та функціональні характеристики лінгвокультурних стереотипів німців, 
актуалізованих у побутовому дискурсі німецькомовної лінгвоспільноти. 

Матеріалом аналізу слугували 118 лексичних одиниць на позначення 
стереотипів, вилучених із лексикографічних, публіцистичних джерел й 
енциклопедій, та 2054 приклади їх вживання у фрагментах дискурсу, дібраних 
методом наскрізної вибірки із художніх творів сучасних німецькомовних авторів, 
текстів ЗМІ та Інтернету загалом близько 34 000 сторінок.  

Методологія дослідження ґрунтується на засадах комунікативно-
прагматичного підходу, що надає нові можливості для дослідження стереотипів: 
з’ясування їхньої суті, національної специфіки та впливу на комунікативний процес. 

Дослідження спирається на новітні досягнення у галузі дискурсології 



(Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, Р.Є. Пилипенко, І.С. Шевченко), лінгвопрагматики, 
зокрема, когнітивної Л.Р. Безугла, Д. Вундерліх, І.П. Сусов, Й. Ребайн), 
лінгвокультурології (С. Райс, Л. Гьотце), лінгвокогнітивістики (О.С. Кубрякова, 
А.М. Приходько), теорії аргументації (А.Д. Бєлова, С. Толмін) та теорії комунікації 
(Ф.С. Бацевич, К. Бюллер). 

Розв’язання поставлених завдань передбачає використання таких методів 
дослідження: загальнонаукових методів індукції, дедукції, аналізу та синтезу – для 
уточнення теоретичних засад та формування висновків роботи; лінгвістичних 
методів: методу словникових дефініцій – для з’ясування значення аналізованих 
одиниць на позначення стереотипів; інтерпретаційного аналізу – для витлумачення 
фрагментів дискурсу, що актуалізують стереотипи; дистрибутивного аналізу – для 
виявлення сполучуваності мовних одиниць на позначення стереотипів; 
семантичного аналізу – для з’ясування пропозиційного змісту висловлень-
стереотипів; інтент-аналізу – для встановлення комунікативної інтенції мовця  в 
ситуаціях актуалізації стереотипів, відповідних стратегій і тактик дискурсу; 
конверзаційного аналізу – для моделювання конфігурації комунікативних подій, що 
актуалізують стереотипи, та виявлення впливу стереотипів на типові послідовності 
комунікативних ходів; прагматичного аналізу – для визначення комунікативно-
прагматичних функцій стереотипів. 

Наукова новизна одержаних результатів та висновків полягає в тому, що 
вперше виявлено найчастотніші стереотипні теми німецькомовного побутового 
дискурсу; систематизовано антропоморфні та біоморфні стереотипи-образи; 
встановлено дискурсивні стратегії і тактики спілкування з актуалізацією стереотипів 
та вплив стереотипів на структурну організацію (послідовність комунікативних 
ходів) побутового дискурсу; встановлено найбільш релевантні комунікативно-
прагматичні функції стереотипів, а також уточнено трактування стереотипу як 
мовно-мовленнєвого феномену у побутовому дискурсі. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють положення, що їх 
винесено на захист: 

1. Лінгвокультурні стереотипи – культурно-детерміновані уявлення про 
етноспецифічні риси представників лінгвокультурної спільноти – це феномени 
концептуальної та мовної картин світу, що формуються на основі когнітивних 
процесів селекції, редукції й генералізації. Селекція фокусує увагу на окремих 
ознаках об’єкта, які приписуються всім членам категорії при одночасній редукції 
інших ознак об’єкта. Генералізація здійснюється як за змістом стереотипів, так і за 
частотою вживання мовних одиниць. 

2.  Лінгвокультурні стереотипи німецькомовного побутового дискурсу 
втілюються експліцитно та імпліцитно. Експліцитно їх об’єктивовано словами, 
словосполученнями, реченнями з генералізованим значенням, що сигналізується 
відповідними маркерами. Мовні кліше – етикетно-ритуальні формули слугують 
атрибутами стереотипів поведінки у відповідних ситуаціях, кліше-колокації є 
ідентифікaторами жанрово-стилістичної диференціації дискурсів. Імпліцитно 
лінгвокультурні стереотипи об’єктивовано шляхом апеляції до глобального 
дискурсивного контексту, складниками якого є соціокультурні та прагматичні 
ознаки ситуації спілкування.  



3. Стереотипні теми побутового дискурсу засвідчують: а) рівень актуальності 
проблематики для суспільства, соціальної групи чи окремих її представників; б) 
ступінь знайомства комунікантів; в) ситуативні та соціальні ролі комунікантів. 
Стереотипні теми дискурсу охоплюють відповідні тематичні стереотипні уявлення 
представників німецької лінгвокультурної спільноти – лінгвокультурні 
автостереотипи.  

4. На основі стереотипної поведінки у відповідних ситуаціях формуються 
стереотипи-образи повсякденного буття німців, що включають антропоморфні та 
біоморфні різновиди. Перші пов’язані зі світом людини та формуються на основі 
ознак її зовнішнього вигляду, рис характеру, соціального стану, уподобань, 
стереотипної поведінки. Другі – зооморфні та фітоморфні – пов’язані зі світом 
фауни та флори і містять відповідні генералізовані уявлення. Об’єктивацію 
антропоморфних стереотипів-образів здійснюють лексичні та лексико-граматичні 
засоби, біоморфних – лексичні, що апелюють до людини метафорично. 

5. Лінгвокультурні стереотипи належать до комунікативного фонду мовців, 
який зумовлює їхню відповідну поведінку та очікування щодо поведінки 
співрозмовника. Вплив на адресата здійснюють регулятивна та превентивна 
дискурсивні стратегії, що співвідносяться як ближня й дальня перспективи: перша 
передбачає корекцію дій співрозмовника, друга – запобігання небажаним наслідкам 
від неадекватних за оцінкою мовця дій співрозмовника.  

5.1. Регулятивна стратегія утілюється у тактиках метафоричної характеризації 
(позитивної / негативної), метафоричного звертання, прогнозування, погрози, 
спонукання, порівняння, аргументації, осуду, протиставлення, вдаваної згоди, 
ввічливості, приписування адресату негативної стереотипної ознаки, немовної дії, 
що втілюються лексичними, лексико-граматичними та немовними засобами. Реакція 
співрозмовника виявляється у тактиках заперечення, посилання на власний досвід, 
запитання, докору, приниження, асоціативного порівняння, обіцянки, нагадування, 
згоди, сумніву. 

5.2. Превентивна стратегія втілюється у тактиках апеляції до стереотипних 
уявлень, контролю, докору, виправдовування, вибачення, протиставлення, 
заперечення, що реалізуються лексичними одиницями з контекстуалізуючою 
функцією, лексико-граматичними засобами, мовними кліше – етикетними 
стереотипами та немовними діями відповідно до стереотипних уявлень. Типова 
реакція містить тактики сумніву, іронії, згоди, реалізовані прецедентними 
висловленнями, стверджувальними реченнями, деліберативними ob-питаннями. 

6. Актуалізовані у побутовому дискурсі німців лінгвокультурні стереотипи 
впливають на секвенційну організацію ходів у комунікативній події. Інваріантна 
модель розгортання комунікативної події реалізується у ситуації, коли всі 
комуніканти є носіями ідентичних лінгвокультурних стереотипів. Варіювання цієї 
моделі зумовлено ідіолектальними стереотипами та стереотипами обмеженого 
поширення. 

7. Лінгвокультурні стереотипи виконують у німецькомовному побутовому 
дискурсі низку комунікативно-прагматичних функцій: аргументативну, 
інформативну, класифікувальну (характеризація за аналогією), експресивну та 
фатичну. 



Теоретична значущість роботи зумовлена багатовекторністю когнітивно-
комунікативного дослідження лінгвокультурних стереотипів і визначається її 
внеском у теорію міжкультурної комунікації (визначення етнокультурних 
автостереотипів німців, антропоморфних та біоморфних стереотипів-образів), у 
когнітивну й етнокультурну прагмалінгвістику (встановлення комунікативних 
інтенцій мовця та стратегій і тактик дискурсу з актуалізацією лінгвокультурних 
стереотипів; систематизація функцій стереотипів у дискурсі), у дискурсологію 
(моделювання відповідних комунікативних подій).  

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання основних положень та висновків у теоретичних курсах лексикології 
німецької мови (розділ «Фразеологія»), загального мовознавства (розділ «Мова і 
мислення»), у спецкурсах з теорії міжкультурної комунікації, когнітивної 
лінгвістики, лінгвопрагматики, теорії аргументації, риторики та у подальшій 
науковій роботі студентів і аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації обговорено 
на засіданнях кафедри німецької філології Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (2009–2013), на 9 міжнародних наукових 
конференціях: “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” 
(Луцьк, 2009), “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 
2010), “Актуальні проблеми германської філології” (Чернівці, 2010), “Пріоритети 
германського та романського мовознавства” (Луцьк, 2009, 2010, 2012, 2014), 
“Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації” (Острог, 2012), 
„Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті європейської інтеграції“ (Луцьк, 
2013) та на щорічних науково-практичних конференціях професорсько-
викладацького складу інституту іноземної філології Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2009–2014).  

Публікації. Основні положення дисертації відображено у 5 одноосібних 
статтях у провідних фахових виданнях України, 1 статті у зарубіжному виданні та 
тезах 1 наукової конференції. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів із 
висновками, загальних висновків, списків наукової літератури, лексикографічних 
джерел, джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг роботи – 227 стор., 
обсяг основного тексту – 194 стор. Бібліографія містить 384 позиції (279 – наукових 
джерел, з них 111 іноземними мовами), 87 джерел ілюстративного та 18 – 
лексикографічного матеріалу. Робота містить 7 таблиць та 5 рисунків.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми, актуальність дослідження, методологічну 
основу, методи та матеріал дослідження, встановлено зв’язок роботи з науковими 
темами, визначено мету та завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, 
зазначено апробацію та публікації за темою дисертації.  

У першому розділі «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТЕРЕОТИПІВ У МОВІ Й ДИСКУРСІ» уточнено поняття стереотипу у різних 
наукових парадигмах, його кореляцію із суміжними поняттями; відокремлено кліше 



та штампи як етикетно-ритуальні формули та жанрово-стилістичні колокації, 
критично узагальнено класифікації та функції стереотипів у дискурсі, виявлено 
актуалізацію стереотипів у стратегіях і тактиках побутового дискурсу та 
запропоновано алгоритм дослідження.  

Стереотип є міждисциплінарним поняттям: його суть витрактовують через 
тісний зв’язок між світом, свідомістю, соціумом, культурою та мовою. З появою 
когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики увага дослідників зосереджується 
на мовному втіленні стереотипів у дискурсі, на їхніх прагматичних функціях, що 
зумовлює залучення до аналізу даних прагма-, соціо-, етно-, психо- та когнітивної 
лінгвістики, лінгвокультурології. 

Під стереотипом ми розуміємо відносно стале детерміноване культурою 
генералізоване уявлення про предмет, явище, ситуацію, дії, поведінку тощо. Наше 
дослідження звернено до вивчення автостереотипу – уявлення німців про власну 
національно-культурну специфіку, на відміну від гетеростереотипу як сталого 
уявлення про них представників інших етносів. 

Утворення стереотипних уявлень ґрунтується на когнітивних процесах селекції, 
редукції та двохвекторній генералізації: за змістом стереотипів та частотою 
вживання мовних одиниць. Останні трактуються водночас як мовна форма 
об’єктивації ментального уявлення та як стереотипна жанрово-стилістично 
маркована словесна формула, виражена кліше, штампами, канцеляризмами, 
універсальними словами, складеними назвами, мовними шаблонами, чиє 
розмежування досі не є загальновизнаним. Ми послуговуємось поняттям мовні 
кліше і серед них розрізняємо колокації та етикетно-ритуальні формули. Останні є 
конвенційними мовними структурами з домінуючою прагматичною функцією, це 
атрибути відповідних стереотипів поведінки та стереотипів-ситуацій. Натомість 
колокації є маркерами жанрово-стилістичної специфіки текстів.  

Відмінними від стереотипу є суміжні поняття: прототип – це ментальний 
зразок, типова репрезентація певного об’єкта, регулярно використовувана 
лінгвоспільнотою для його категоризації, кращий представник відповідної категорії. 
Упередження має негативно-оцінне забарвлення і трактується як особливий вид 
установки, зазвичай пов’язаний з негативним ставленням до когось / чогось. 
Прецедент визначається як попередній приклад, добре відомий спільноті. 
Прецедентність та стереотипність займають окремі щаблі в лінгвокультурології: 
прецедентні феномени формують етнічний образ та створюють позитивні / 
негативні гетеростереотипи, а посилання на них стає стереотипним. 

За рівнем поширення стереотипи є градуальними: від універсальних до 
ідіолектальних. За способом утілення в мові стереотипи об’єктивуються як 
експліцитно, так і імпліцитно. Залучення критерію оцінності уможливлює 
розмежування позитивно-оцінних, негативно-оцінних та нейтральних стереотипів.  

Лінгвокультурні стереотипи, актуалізовані у різних ситуаціях дискурсу, 
виконують різні функції. Домінуючим критерієм у визначенні функцій слугує 
значущість стереотипів для спілкування, оскільки вони формують пресупозиційний 
фонд комунікантів. Відповідно, прагматичні функції стереотипів пов’язані з їхньою 
тематизацією та впливають на вибір дискурсивних тактик заради досягнення 
стратегічної мети. 



Середовищем мовного втілення стереотипів є дискурс – інтегральний феномен, 
мисленнєво-комунікативна діяльність, яка є сукупністю процесу й результату та 
включає як позалінгвальний, так і власне лінгвальний аспект (О.І. Морозова, 
І.С. Шевченко). Структурними одиницями дискурсу є мовленнєві акти 
(висловлення), мовленнєві ходи (відповідні репліки) та обміни (послідовність 
мовленнєвих ходів). Певна послідовність комунікативних ходів визначає 
секвенційну організацію комунікативної події. 

Побутовий дискурс, яким ми обмежили вивчення стереотипів, постає як 
неформальний, неофіційний, особистісний, невимушений, де домінують теми: 
сімейно-побутова, дозвілля, відпочинок, стосунки з сусідами, родичами, друзями 
тощо, хоча тематично він необмежений. Залежно від ситуації та контексту тематика 
побутового та інших типів дискурсів частково перетинається.  

Поняття комунікативної та предметно-референтної ситуації вирізняються як її 
широке та вузьке трактування. Предметно-референтна ситуація формує тематику 
дискурсу. При моделюванні таких ситуацій поняття «макро-» та «мікропропозиції» 
(за ван Дейком) дозволяють виявити макротему дискурсу, яка розгортається у 
відповідних мікротемах. 

Поняття контексту також використано у вузькому та у широкому сенсі. Перше 
(контекст як фрагмент тексту чи текст, які визначають семантику стереотипного 
висловлення) притаманне випадкам експліцитної об’єктивації стереотипів. Друге 
характеризує випадки імпліцитного вираження стереотипу, коли для його розуміння 
необхідним є залучення глобального дискурсивного контексту, складниками якого є 
соціокультурні та прагматичні характеристики ситуації спілкування. Поняття 
ситуації та контексту є важливими для інтерпретації і породження стереотипних 
висловлень, що впливає на успішність/неуспішність комунікації. 

Успішність комунікації залежить також від мети та коректного вибору 
відповідних тактик спілкування. Стратегію та тактику розглядаємо як рід :: вид, де 
стратегія є «планом» дій, спрямованих на досягнення глобальної мети суб’єкта 
дискурсу, що реалізується дискурсивними тактиками залежно від умов спілкування. 

У дослідженні запропоновано відповідно до етапів аналізу адекватну 
комплексну методику, в результаті якої:  

(1) з'ясовано значення аналізованих одиниць на позначення етнокультурних 
стереотипів; виявлено найчастотніші стереотипні теми побутового дискурсу німців; 
виокремлено антропоморфні та біоморфні (зоо- та фітоморфні) стереотипи-образи; 
(2) виявлено сполучуваність мовних одиниць, що виражають стереотипи, та 
пропозиційний зміст висловлень-стереотипів; витлумачено фрагменти дискурсу, що 
актуалізують стереотипи; (3) в окремих ситуаціях дискурсу встановлено 
комунікативні інтенції мовця та з'ясовано стратегії і тактики їх втілення у 
висловленнях, що актуалізують етнокультурні стереотипи; (4) змодельовано типові 
конфігурації комунікативних ходів та виявлено вплив стереотипів на секвенційну 
організацію комунікативної події; (5) визначено комунікативно-прагматичні функції 
досліджуваних одиниць у побутовому дискурсі німців. 

Другий розділ «ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ 
СТЕРЕОТИПІВ» присвячено виявленню стереотипних тем німецькомовного 
побутового дискурсу, антропоморфних та біоморфних (зоо- та фітоморфних) 



стереотипів-образів та мовних засобів їхньої об’єктивації у дискурсі.  
У побутовому дискурсі стереотипними вважаємо теми, які неодноразово стають 

предметом обговорення, що зумовлено рівнем актуальності тематизованої 
проблематики для суспільства, соціальних груп, учасників комунікативної ситуації; 
ступенем знайомства комунікантів; їхніми ситуативними чи соціальними ролями 
тощо. В межах стереотипних тем актуалізуються тематичні стереотипи, нерідко 
протилежні за змістом, що засвідчує наявність неоднакових стереотипних уявлень 
комунікантів. 

До важливіших стереотипних тем і тематичних стереотипів належать: 
•  тема Wetter – стереотипи: In Deutschland redet man viel und gern über das 

Wetter; Die Deutschen thematisieren die Arbeit der Meteorologen; Die Deutschen 
glauben die Wetterprognose nicht; Die Deutschen vermeiden klischeehafte Äußerungen 
über das Wetter; 

•  тема Rеisen – стереотипи: Die Deutschen sind reiselustig; Viele Pensionierten 
sind reiselustig; Die Reisenden glauben, Reisen erweitert den Horizont; Für viele 
Deutsche erweitert Reisen nicht den Horizont, sondern die Gespräche; Wanderfahrten 
sind Trend; 

•  тема Verwandschaft – стереотипи: Die Deutschen haben ihre Verwandten nicht 
gern; Die Deutschen halten ihre Verwandten nicht für vernünftig; Die ältere Generation 
hält noch auf Etikette; 

•  тема Nachbarn – стереотипи: Die Deutschen würden gerne keine Nachbarn 
haben; Die Deutschen lieben die Nachbarnkinder nicht; Die Nachbarn in Deutschland 
hassen sich. 

Носіями відмінних стереотипів є представники різних поколінь і поведінка, що 
ґрунтується на суперечливості стереотипних уявлень молодшого і старшого 
покоління, здатна провокувати конфлікт. Цей факт засвідчує довготривалу динаміку 
стереотипних уявлень. 

Серед стереотипів розрізняють стереотипи поведінки, стереотипи-ситуації та 
стереотипи-образи, що є взаємопов’язаними, оскільки на основі стереотипної 
поведінки у стереотипних ситуаціях формується певний стереотип-образ. Поміж 
стереотипів-образів повсякденного буття німців виділяються антропоморфні та 
біоморфні стереотипи-образи. 

Антропоморфні стереотипи-образи пов’язані зі світом людини та 
формуються на основі зовнішнього вигляду людини, рис характеру, соціального 
стану, уподобань (улюблені напої та їжа), стереотипної поведінки.  

Антропоморфні стереотипи-образи та ознаки, що їх формують, зведено у 
таблиці 1.  

Таблиця 1 
Антропоморфні стереотипи-образи німців 

Антропонім Ознаки, що формують антропоморфний стереотип-образ 
Krösus übermäßig reich 
Xanthippe unverträglich (Frau, Mann)  
Iwan Russe, betrunken 
Hans ungeschickt (Mann)  
Jacob billig (Verkäufer, Kaufmann, Straßenhändler); wahr (der 



Richtige, der (das) Gesuchte   
Johann Diener (Hoteldiener, Hausdiener, Kutscher)  
Petrijünger Ängler, Fischer  
Bier Deutsche   
Biermetropole München, Dortmund  
Pantoffelheld willenlos (Ehemann, Hausherr); beherrscht von Frau 
Millionärsöhnchen verhätschelt 
Muttersöhnchen verzärtelt, unselbstständig (Junge, Mann, Klassenbester); ratlos, 

unselbstständig (Soldat) 
Muffel mürrisch, verdrießlich, unfroh 
 
Антропоморфні стереотипи-образи  вербалізовано лексичними та лексико-

граматичними засобами німецької мови. До перших належать власні назви – імена 
осіб, артефактів (прості та у складі композитів): Hulda ist eine Xanthippe (Wahrig), 
прецедентні імена: Ich bin doch kein Krösus! (Wilkenloh), фразеологізми з 
антропонімами: Lydia wäre der wahre Jacob unter den Weibern (Keller) та загальні 
назви: Muttersöhnchen, verwöhnt und verzogen, das bist du immer noch! (Berger) тощо. 

До лексико-граматичних засобів належать словосполучення та речення. Серед 
перших вирізняються: самодостатні у вираженні стереотипу-образу та 
несамодостатні (що слугують маркерами стереотипу та потребують додаткових 
роз’яснень). Самодостатні словосполучення утворено за різними моделями: а) 
двокомпонентні з наявністю прикметника, утвореного від власного іменника у ролі 
атрибуту до вираженої апелятивом стереотипної ознаки: hanseatische Frohnatur 
(Lenz); б) двокомпонентні з власною назвою та прикметником-індентифікатором 
стереотипної ознаки: schweigsame Finnen (Kaufmann); в) багатокомпонентні з 
обов’язковою власною назвою/чи прецедентним ім’ям: getreu dem Motto „Heute die 
Angelina Jolie!“ (Kessler). Несамодостатні словосполучення «доукомплектовано» 
контекстом: Еine echte Frauenkrankheit. Dieses nervöse Checken, haben alle Kaffee in 
der Tasse und Torte auf dem Teller? (Kessler). 

Прості речення оформлено за моделями Р(х), Р(х,у,…z), де P – предикат, х, 
у,…z – аргументи (актанти): Die Deutschen sind sehr freundlich (Lüsebrink); Die 
Kinder sind immer ein gutes Gesprächsthemа (Sanders). Варіативність цих моделей 
зумовлена валентністю дієслова у функції предиката, видом його актантів та вільних 
поширювачів. Підметом таких речень є власні та загальні назви. Прості речення 
поширюються вільними поширювачами (freie Angaben): інфінітивними групами та 
конструкціями: Welcher Neunzehnjährigen imponiert es nicht, von einem so viel älteren 
Mann umworben zu werden? (Sanders); непоширеними / поширеними означеннями та 
обставинами: Man kann sich auch in eine hässliche Frau verlieben, nur nicht auf den 
ersten Blick (Sanders); конструкціями з подвійними сполучниками: Nur zu oft erweitert 
Reisen nicht den Horizont, sondern nur die Gespräche (Sanders) та іншими 
конструкціями, які не мають статусу речення, проте імплікують суб'єктно-
предикатні відношення: Na ja, von Birke kann ja wohl nicht mehr die Rede sein, eher 
von deutscher Eiche (Sanders). 

Складні (складнопідрядні / -сурядні) та ускладнені (стягнені й періоди) речення, 



які об’єктивують стереотипи-образи, є результатом різних змістових відношень між 
елементарними реченнями у складі складних: причинності, однорідності, 
протиставлення, обмеження стереотипних ознак чи їх носіїв: 1) Die Deutschen sind 
nicht die einfachsten, wenn sie verärgert sind. 2) Die Deutschen schätzen es, wenn man 
ihre Sprache spricht (Lüsebrink). 

Aнтропоморфні стереотипи-образи об’єктивовано також риторичними 
питаннями, серед яких високий ступінь експресивності вирізняє риторичні 
деліберативні оb-питання з окличною інтонацією: O ihr Männer, ihr Schufte! Ob nur 
einer von euch eine Frau verstehen würde! (v. Döderer). Незалежно від комунікативних 
типів та складності речень, усі вони мають генералізуюче значення, засвідчене 
різними маркерами узагальнення: sehr oft, nicht selten, gewöhnlich, immer wieder, wie 
es sich lohnt, es ist üblich, wie es sich gehört, so genau nach, gelten als тощо. 

Біоморфні стереотипи-образи пов’язані зі світом фауни та флори  і 
поділяються на зооморфні та фітоморфні. Зооморфні формуються на базі уявлень 
про зовнішній вигляд тварин, будову тіла, їхню поведінку, звички тощо. 
Стереотипізовані ознаки тварин виявляються у результаті метафоричного 
застосування зоонімів: Unser Koksvorrat, den er wie eine Löwin ihr Junges verteidigte, 
war geschrumpft (Sanders). Носіями однакових стереотипних ознак можуть бути 
декілька тварин, що зумовлює синонімію фразеологізмів та порівнянь із зоонімами 
störrisch wie ein Esel / stur wie ein Bock; einen Aal haben/ blau wie ein Pfau тощо.  

З іншого боку, стереотипізуються окремі протилежні ознаки тварини, що не 
позбавляє зооніми суперечливості: klug wie eine Schlange, але й listig wie eine 
Schlange: Ein Macho behauptete, es war Erika, die Schlange, die Verführerin, die den 
Männern den Kopf verdrehte (Grossmann). Зооморфні стереотипи-образи та 
стереотипні ознаки, що їх формують, узагальнено у таблиці 2.  

 Таблиця 2 
Зооморфні стереотипи-образи німців 

Зоонім Ознаки, що формують зооморфний стереотип-образ 
Aal, m lang, glatt, außerordentlich wendig 
Affe, m nachahmungsüchtig, putzsüchtig, trunksüchtig, vollleistungsfähig, 

schneller Läufer und Kletterer, gekrümmte Haltung, stark friert 
(besonders junges Tier) 

Bock, m trotzig, aussässig, stur, steif 
Bulle, m kräftig, eigensinnig, leicht erregbar, plump, geschlechtlich sehr aktiv, 

hochleistungsfähig, heftig schnarchen, stark schwitzen 
Elster, f Ihre Stimme ist häufig zu hören und wird aufdringlich empfunden 

(anhaltend „schwätzen“), diebisch, sehr neugierig, sehr unverträglich, 
zanksüchtig (Protestgeschrei)  

Eule, f nächtlich jagend, tagsüber still im Winkel hocken / schlafen, gutsichtig 
in der Dämmerung, wie eine Brillenträgerin aussehen, gilt als 
Kinderschreck 

Falke, m scharfes Auge, gutes Gehör 
Floh, m klein, kräftige Sprungbeine, stechend, blutsaugend, Außenparasit, j-m 

keine Ruhe lassen 



Schlange, f listig, klug, sich winden, zischen 
Storch, m bringt die kleinen Kinder, stark, steht auf einem Bein 
 
Основними засобами номінації зооморфних стереотипів-образів є метафорично 

вжиті зооніми, фразеологізми та порівняння з компонентами – зоонімами: Dieser 
penetrante, alte Bock! (Hartwig); Männer zu durchschauen ist so schwierig, wie den Floh 
aus einem Gamsfell zu fangen. (Gardein). 

Фітоморфні стереотипи-образи сходять до народних повір'їв, у яких рослини 
набули символьного значення. Найбільш яскраві властивості рослин формують 
фітоморфний стереотип-образ. Залежно від віросповідання та культури народу увага 
фокусується на різних ознаках (кольорі та формі листя, тривалості цвітіння, формі 
стовбура тощо), що виявляється при метафоричному вживанні фітонімів. Останні у 
своєму символьному значенні демонструють, з одного боку, синонімію, коли ціла 
група рослин має однакове символьне значення: Ruhm – Eiche, Lorbeer, Efeu u.a., 
Liebe – Rose, Veilchen u.a., Schönheit – Rose, Birne, Veilchen u.a.; а з іншого – 
полісемію, коли одна й та ж рослина має декілька символьних значень: Birne – 
Jungfräulichkeit, langes Leben, Lebensbaum, Schönheit, Paradies (табл. 3).  

 Таблиця 3 
Фітоморфні стереотипи-образи німців  

Фітонім Стереотипні ознаки рослин 
Eiche, f groß, kräftig, dicker Stamm, ist schwer zu fällen 

Rose, f schöne Blüten, robust, frei von Schädlingen, leicht leuchtend, duftet, 
hat Dornen 

Birne, f äußere Form der Früchte, saftig, süß, schöne Blüten, wertvolles 
Bauholz 

Lorbeer, m hartes Laub, (vorwiegend als Symbol für Ruhm) 
Efeu, m immergrün, unangenehm riechende Blüten, (an Gebäuden, in 

Baumkronen nach oben wachsend, kriecht am Boden) 
Veilchen, n blaue Blüten, Frühjahrsblume, blüht im Verborgenen, selten kommt 

zur Geltung 
 
Фітоморфні стереотипи-образи об’єктивуються у фразеологізмах з фітонімами 

та у сталих порівняннях, рідше – у композитах, прислів’ях та приказках; при цьому 
символьні значення рослин зберігають мотивованість лише частково або стають 
повністю демотивованими.  

У третьому розділі «ФУНКЦІОНУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ДИСКУРСІ» 
досліджено дискурсивні стратегії і тактики спілкування з актуалізацією стереотипів; 
з’ясовано вплив стереотипів на типові послідовності комунікативних ходів у 
дискурсі та виявлено комунікативно-прагматичні функції досліджуваних одиниць.  

Стереотипні уявлення співрозмовників впливають на комунікативний процес, 
зумовлюють певну поведінку адресанта та формують його очікування щодо 
поведінки адресата. Окремі стратегії, що виявляються в інтендованому 
перлокутивному ефекті, втілюються декількома взаємодіючими тактиками, 
реалізованими висловленнями – іллокутивними актами.  



Так, регулятивна стратегія спрямована на корекцію поведінки адресата, зміну 
його думок, ставлення до речей, які є предметом обговорення. Превентивна 
стратегія запобігає діям співрозмовника, які мовець оцінює як небажані. 
Регулятивна та превентивна стратегії співвідносяться як ближня й дальня 
перспективи, що пояснює їхню взаємодію: регулюючи поведінку адресата, мовець 
водночас переслідує кінцеву імпліковану / експліковану мету запобігти небажаним 
наслідкам. Керуючись регулятивною стратегією, мовець застосовує тактики, 
унаочнені на рис. 1.  

 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 

Рис. 1. Тактики регулятивної стратегії актуалізації стереотипів 
 

Реакція співрозмовника втілюється при цьому у тактиках заперечення, 
посилання на власний досвід, запитання, докору / приниження, асоціативного 
порівняння, обіцянки, нагадування, згоди, сумніву.  

Для вираження тактик регулятивної стратегії застосовують: 
•  лексичні одиниці (антропоніми, зооніми, лексичні одиниці загального 

вжитку з контекстуалізуючою функцією, негативно / позитивно оцінну лексику, 
мовні кліше): „Wie kannst du dem Boot einen Namen geben, den du nicht kennst, du 
Schneegans!“ (Langgässer); …du bist eine völlig verunglьckte Emanze (Lind);  

•  лексико-граматичні засоби (категорійні та некатeгорійні форми дієслів: 
Futurum, Präsens Futuralis, imperativisches Präsens, Du-Form i Sie-Form-Imperativ, 
модальні дієслова sollen, müssen, обмежуючу частку nur, інтенсифікуючу частку 
ganz, адверзативний сполучник aber, диз’юнктивний – sonst, прийменниковий 
прислівник dabei, порівняльну конструкцію з wie, еліптичні / формально питальні 
речення, окличні речення, складні речення з умовними та додатковими підрядними).  

Превентивна стратегія зумовлює застосування тактик, поданих на рис. 2. 
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Рис. 2. Тактики превентивої стратегії актуалізації стереотипів 
Реакція співрозмовника при цьому здійснюється тактиками сумніву, іронії, 

згоди, вираженими наведенням цитат із Біблії, деліберативними ob-питаннями, 
стверджувальними реченнями. 

Лінгвокультурні стереотипи впливають на секвенційну організацію 
комунікативної події (послідовність комунікативних ходів). Кооперативність 
спілкування порушується при ігноруванні стереотипів одним із співрозмовників або 
при актуалізації ідіолектальних стереотипів, що призводить до незапрограмованих 
комунікативних ходів та здатне спричинити комунікативну невдачу.  

Непорозуміння можуть викликати загальновживані слова, які в контексті 
власного досвіду актуалізують у співрозмовників відмінні стереотипи. Результатом 
цього є додаткові комунікативні ходи та / або зміна їх типової послідовності. 
Амбівалентна актуалізація стереотипів супроводжується хибністю пресупозицій та 
порушенням принципу кооперативності (комунікативних максим). Імпліцитне 
приписування співрозмовнику ознак негативного стереотипу сприяє швидшому 
досягненню компромісу, що підтверджує висновки дослідників про схильність 
позитивно оцінювати «своїх» та негативно – «чужих». Негативні ідіолектальні 
стереотипи заважають співрозмовникам дійти згоди, що впливає на секвенційну 
організацію розмови. 

Актуалізовані у комунікативній події стереотипи зумовлюють її інваріантну 
модель, де послідовними комунікативними ходами є: FRAGE  ANTWORT, 
EINLADUNG  ZUSAGE / ABSAGE тощо. Конфігурація комунікативних ходів 
відповідає інваріанту, якщо всі співрозмовники притримуються однакових 
стереотипних уявлень. Стереотипи обмеженої сфери поширеності та ідіостереотипи, 
носіями яких є окремі співрозмовники, спричиняють варіювання моделі мовленнєвої 
взаємодії. 

Актуалізовані у дискурсі стереотипи виконують різні комунікативні функції, 
серед яких ми виділили та описали: аргументативну, інформативну, 
класифікувальну (функцію характеризації за аналогією), експресивну та фатичну.  

  
ВИСНОВКИ 

 
Лінгвокультурні стереотипи – це відносно стійкі культурно-детерміновані 

уявлення про етноспецифічні риси представників лінгвокультурної спільноти, 
феномени концептуальної та мовної картин світу, що формуються на основі 
когнітивних процесів селекції, редукції й генералізації. Такі стереотипи, приналежні 
лінгвокультурній спільноті у цілому, історично є відносно сталими, хоча водночас 
існують ідіостереотипи з протилежним пропозиційним змістом, а зміна 

Превентивна 
стратегія 

      Тактика обіцянки 

Тактика протиставлення 

               Тактика виправдовування  

      Тактика контролю 

    Тактика немовної дії 

Тактика апеляції до стереотипних 



стереотипних уявлень з плином часу стає однією з причин конфліктності у 
спілкуванні.  

Лінгвокультурні стереотипи німецькомовного побутового дискурсу втілюються 
експліцитно та імпліцитно. Експліцитно вони об’єктивуються словами, 
словосполученнями, реченнями з генералізованим значенням, що сигналізується 
відповідними маркерами. Інваріантною моделлю стереотипних висловлень є P 
(x,y…z) = Prädikat + Ergänzung + Angaben. Її варіювання зумовлене типом 
предикації, лексичним значенням, валентністю основного дієслова та видом вільних 
поширювачів, які засвідчують зміну відомих стереотипів, нагадують про існування 
національного стереотипу та демонструють вибір неочікуваних ознак, покладених в 
основу стереотипізації. Лінгвокультурні стереотипи об’єктивуються імпліцитно 
шляхом апеляції до глобального дискурсивного контексту і ситуації спілкування.  

Середовищем актуалізації стереотипів є побутовий дискурс, у якому 
стереотипними стають спільні теми, до яких неодноразово звертаються 
комуніканти. В них актуалізуються тематичні стереотипи, які знаходять експліцитне 
/ імпліцитне вираження. 

Серед лінгвокультурних стереотипів є взаємопов’язані різновиди: стереотипні 
ситуації зумовлюють стереотипну поведінку, на основі якої формується стереотип-
образ, антропоморфний або біоморфний. Водночас біоморфні стереотипи-образи 
охоплюють зооніми та фітоніми. Як результат метафоричного переосмислення 
біоморфні образи актуалізуються для створення антропоморфних образів.  

Антропоморфні стереотипи-образи об’єктивовано лексично (власні та загальні 
назви, прості та у складі композитів, прецедентні імена, фразеологізми з 
антропонімами) та лексико-граматичними засобами (словосполучення з 
антропонімом-прикметником чи іменником, прості та складні речення різних 
комунікативних типів). Біоморфні стереотипи-образи об’єктивовано лексичними 
засобами (фразеологізмами з зоонімами та фітонімами, рідше композитами), 
прислів’ями та приказками. Застосовані метафорично, обидві групи стереотипів-
образів слугують образами-еталонами у порівняльних конструкціях та набувають 
символьного значення. 

Стереотипи формують пресупозиційний фонд уявлень, який зумовлює 
застосування різних стратегій і тактик спілкування. У ситуаціях невідповідності 
поведінки співрозмовника стереотипним уявленням мовця останній вдається до 
регулятивної та превентивної стратегій, які спрямовані на корекцію дій 
співрозмовника та на запобігання небажаних, на думку мовця, наслідків дій 
адресата. 

Регулятивна стратегія втілюється тактиками негативної / позитивної 
метафоричної характеризації із застосуванням антропонімів, зоонімів, фітонімів, 
прогнозування, погрози, спонукання, аргументації, осуду, протиставлення, вдаваної 
згоди, метафоричного звертання, ввічливості, немовної дії. Cпіврозмовник, як 
правило, реагує із застосуванням тактик заперечення, посилання на власний досвід, 
запитання, докору, асоціативного порівняння, нагадування, обіцянки, згоди, сумніву 
у вигляді лексичних, лексико-граматичних засобів та немовних дій.  

Превентивна стратегія скерована на запобігання небажаних наслідків для 
адресанта та / або адресата. Керуючись превентивною стратегією мовець застосовує 



тактики апеляції до стереотипних уявлень співрозмовника, контролю, докору, 
виправдовування, вибачення, протиставлення, заперечення. Реакція співрозмовника 
здійснюється тактиками сумніву, іронії, згоди. 

Стереотипи впливають на типові моделі мовленнєвої поведінки, змінюючи 
конфігурацію комунікативних ходів заради досягнення компромісу. Недотримання / 
ігнорування стереотипів здатне привести до комунікативної невдачі та появи 
конфронтативності, зумовленої різними ідіолектальними стереотипами. 

Актуалізовані у дискурсі стереотипи виконують різні комунікативні функції: 
аргументативну, класифікувальну (функцію характеризації за аналогією), 
інформативну, експресивну, фатичну. 

Перспективою подальшого аналізу вважаємо дослідження стилістичних 
характеристик стереотипів у різних типах дискурсів; виявлення диференційних 
ознак стереотипів німецької лінгвоспільноти у порівнянні з українською тощо.  
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АНОТАЦІЯ 
Грибок О.М. Об’єктивація лінгвокультурних стереотипів у 

німецькомовному побутовому дискурсі. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна МОН України. – Харків, 2014. 

У роботі на базі когнітивно-комунікативного підходу вивчено лінгвокультурні 
стереотипи німців, мовні засоби їхньої об’єктивації та їх функціонування у дискурсі. 
Стереотип сформований у результаті когнітивних процесів селекції, редукції та 
генералізації. У дискурсі його актуалізують тематичні стереотипи відповідно до 
базових стереотипних тем. Стереотипи вербалізовані лексемами, 
словосполученнями, реченнями. Антропоморфні та біоморфні стереотипи-образи 
метафорично номінуються антропонімами, зоонімами та фітонімами  Регулятивна і 
превентивна стратегії спілкування з актуалізацією стереотипів у дискурсі 
реалізовані певними наборами тактик. З’ясовано комунікативно-прагматичні 
функції стереотипів та їхній вплив на послідовність комунікативних ходів у 
побутовому дискурсі німців.  

Ключові слова: антропонім, зоонім, комунікативна стратегія, комунікативна 
тактика, лінгвокультурний стереотип, побутовий дискурс, послідовність 
комунікативних ходів, тематичний стереотип, фітонім. 
 

АННОТАЦИЯ 
Грибок Е.Н. Объективация лингвокультурных стереотипов в 

немецкоязычном бытовом дискурсе. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина  МОН Украины. – Харьков, 2014. 

В диссертации на основе интегрированного когнитивно-дискурсивного и 
коммуникативного подходов представлено широкое понимание лингвокультурного 
стереотипа в рамках бытового дискурса немцев. В работе установлен базовый 
репертуар стереотипных тем, в пределах которых определены тематические 
стереотипы. На основе анализа использования антропонимов, зоонимов и 
фитонимов в метафорических конструкциях, фразеологизмах и устойчивых 
сравнениях установлены стереотипные признаки антропоморфных и биоморфных 
стереотипов-образов; определены основные средства вербализации стереотипов в 
бытовом дискурсе; доказано наличие вариативных форм выражения стереотипных 
представлений немцев; установлены дискурсивные стратегии и тактики общения с 
актуализацией стереотипов; выяснено влияние стереотипов на секвенционную 
организацию коммуникативных событий (последовательность коммуникативных 
ходов) и выявлены основные коммуникативно-прагматические функции 
стереотипов в бытовом дискурсе немцев. 

Стереотип рассматривается как относительно устойчивое культурно-
национальное представление об объектах внешнего мира, формирование которого 
является результатом когнитивных процессов селекции, редукции и двухвекторной 
генерализации: по содержанию и частоте употребления языковых единиц. 



Под стереотипным употреблением языковых единиц подразумевается, с одной 
стороны, выражение ментального стереотипа, а с другой – частоупотребляемые 
словесные формулы в статусе клише, среди которых выделяются этикетно-
ритуальные формулы, являющиеся конвенциональными атрибутами стереотипов 
этикетного поведения или стереотипов-ситуаций, а также неидиоматические 
словосочетания (коллокации), то есть маркеры жанрово-стилистической специфики 
текстов и дискурсов. 

В дискурсе как среде актуализации стереотипов выделяются коммуникативный 
ход и коммуникативный обмен. Их последовательность формирует секвенционную 
организацию коммуникативного события. 

В бытовом дискурсе предметом обсуждения становятся темы, характерные для 
других видов дискурса. Тематический репертуар бытового дискурса разнообразен. 
Стереотипными становятся темы, к которым неоднократно обращаются 
коммуниканты. В рамках каждой из них актуализируются тематические стереотипы. 
Тематика определяется предметно-референтной ситуацией, моделируемой на 
разных уровнях обобщения: от макропропозиции к микропропозициям, 
формирующим макротемы и микротемы дискурса.  

Эксплицитное выражение стереотипов интерпретируется на уровне контекста в 
узком смысле, при имплицитном выражении необходим глобальный дискурсивный 
контекст. 

Знание стереотипов как обобщенного представления о народе является 
предпосылкой успешности межкультурной коммуникации. Исследование 
стереотипов позволяет конкретизировать, скорректировать образ носителей другой 
культуры, а также определить стереотипные представления языкового сообщества в 
зависимости от социальной дифференциации. 

Стереотипы взаимосвязаны: стереотипные ситуации предопределяют 
стереотипное поведение, на основе которого формируется стереотип-образ. 
Выявлены антропоморфные и биоморфные стереотипы-образы. При 
метафорическом переосмыслении последние актуализируются для создания первых. 
Антропоморфные и биоморфные стереотипы-образы вербализуются по-разному.  
Для вербализации антропоморфных стереотипов-образов служат лексические и 
лексико-грамматические средства, биоморфных – лексические.  

Стереотипы формируют пресуппозиционный фонд представлений, 
обуславливающий применение различных стратегий и тактик общения. Стратегия 
направлена на достижение конечной цели субъекта дискурса, тактики – конкретные 
коммуникативные ходы, гибкие, в зависимости от настроенности собеседников на 
компромисс или конфронтацию. При несоответствии поведения собеседника 
стереотипным представлениям говорящего он прибегает к регулятивной и 
превентивной стратегиям. Регулятивная стратегия предусматривает регулирование, 
коррекцию действий собеседника; превентивная – направлена на предотвращение 
нежелательных последствий для коммуникантов.  

Стереотипы влияют на типичные модели речевого поведения, требуя 
дополнительных коммуникативных ходов для достижения компромисса. 
Несоблюдение стереотипов приводит к коммуникативному провалу. Недоразумение 
вызывает нарушение речевых клише этикетного поведения. Амбивалентность 



актуализации стереотипов обусловлена ложностью пресуппозиций и нарушением 
принципа кооперативности. Конфронтативность в общении возникает вследствие 
влияния идиолектальных стереотипов.  

Стереотипы выполняют в дискурсе аргументативную, классифицирующую, 
информативную, экспрессивную и фатическую функции. 

Ключевые слова: антропоним, бытовой дискурс, зооним, коммуникативная 
стратегия, коммуникативная тактика, лингвокультурный стереотип, 
последовательность коммуникативных ходов, тематический стереотип, фитоним. 
 

ABSTRACT 
Hrybok O.M. Objectivation of lingual-cultural stereotypes in modern German 

everyday discourse. – Manuscript. 
Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kharkiv, 2014. 

On the base of cognitive-communicative approach this dissertation studies lingual-
cultural stereotypes of Germans, linguistic means of their presentation and functioning in 
discourse. The stereotype is formed as a result of cognitive processes of selection, 
reduction and generalization. In discourse, it is represented by thematic stereotypes 
corresponding to the main stereotypic topics. Stereotypes are verbalized by lexemes, 
word-combinations and sentences. Anthroponyms, zoonyms and phytonyms 
metaphorically name anthropomorphic and biomorphic stereotype-images. Regulatory and 
preventive strategies actualize stereotypes in discourse by various sets of tactics. The 
paper reveals communicative-pragmatic functions of stereotypes and their influence on the 
sequence of communicative turns in everyday German discourse. 

Key words: anthroponym, communicative strategy, communicative tactics, everyday 
discourse, lingual-cultural stereotype, phytonym, sequence of communicative turns, 
thematic stereotype, zoonym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 26.08.2014. 
Формат 60 х 90/16. Друк ризографічний. 

Гарнітура Times New Roman. 
Зам. 1507/2014. Ум. вид. арк. 0,9. 
Тираж 100 прим. Ціна договірна. 

 
 

Надруковано ФОП  Сверделов М.О. 
м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 24, корп. А, кв. 33. 

Свідоцтво про державну реєстрацію ВОО № 971661 від 13.12.2005. 
 


