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МОДЕЛЬ ПОХОДЖЕННЯ НІМЕЦЬКИХ НОМЕНКЛАТУРНИХ НАЗВ РИБ

У статті здійснено реконструкцію структури знань про позначене та виявлено взаємодію різних пізнавальних 
механізмів етносвідомості на основі моделі походження номінативних одиниць німецьких номенклатурних найме-
нувань риб. Метою статті є розгляд моделі походження найменувань на матеріалі німецьких назв риб. Методами 
дослідження виступають описовий метод, метод компонентного аналізу та метод когнітивно-ономасіологічного 
аналізу, який уможливив встановлення мотиваційної бази та механізмів для німецьких номенів риб на підставі інтер-
претації їхньої ономасіологічної структури та когнітивного моделювання структур знань про позначене. Першим 
етапом моделі (апперцепція) є формування уявлення про рибу на підставі переважно зорових відчуттів, зокрема 
про її забарвлення, розміри, поведінку. Творення назв вищих категорій класифікаційної номенклатури риб ґрунту-
ється на спостереженнях і уявленнях як результатах апперцепції. На другому етапі інтеріоризації здійснюється 
інтеграція процесів категоризації та концептуалізації; встановлюється поняття, виявляється його місце в катего-
ризації, а також здійснюються його уточнення та поглиблення. Результатом третього етапу внутрішнього про-
грамування є виокремлення мотиваційної бази найменування риби із структури знань про позначене і системи кате-
горизації. Формування мотиваційної бази і є кінцевою метою етапу внутрішнього програмування, який виступає 
перехідною ланкою між інтеріоризацією та власне творенням ономасіологічної структури найменування на етапі 
селекції. З мотиваційної бази на четвертому етапі селекції обирається мотиватор та формується ономасіологічна 
структура найменування риби. На п’ятому етапі парадигмізації та синтагматизації слово отримує словотвірний 
потенціал, місце в системі лексичних зв’язків, граматичній підсистемі, мовленнєвому потоці. Перевірка цієї моделі 
походження щодо формування конкретних німецьких назв риб ґрунтується на принципі двовекторності, який забез-
печує здійснення когнітивно-ономасіологічного аналізу. Рух від ономасіологічної структури до структури знань про 
позначене та навпаки забезпечує достовірність дедуктивно модельованої структури знань про рибу.
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PRODUCTION MODEL OF THE GERMAN NOMENCLATURE FISH NAMINGS

This article deals with the production model of nominative units for reconstructing the knowledge structure and identifying 
various cognitive mechanisms of the ethnic consciousness. The aim of this article is to analyze the production model 
of nominative units on the basis of the German fish namings. The research methods are descriptive method, componential 
analysis and cognitive-onomasiological analysis. The latter helps to determine the motivational basis and the mechanisms 
of the German fish namings via interpretation of their onomasiological structures and cognitive modeling of knowledge 
structures. The first level of the model (apperception) is the formation of fish conception, i.e. its colouring, size and behavior. 
Fish naming of top categories of fish nomenclature classification is based on observation and conception as the result 
of apperception. The next stage presupposes interiorization when the place of nominative units in the nomenclature structure 
is formed via deeper perception of observation. This level results in the creation of a stable image. The second level 
of interiorization is associated with the integration of categorization and conceptualization processes. The third level of inner 
programming leads to the formation of the motivational basis. Motivational basis formation is the ultimate goal of this level 
that serves as a transitional link between interiorization and modeling of namings’ onomasiological structure at the stage 
of selection. The reconstructed motivational basis of the fourth level of selection helps to choose the motivator and to form 
the onomasiological structure of fish namings. On the fifth level of paradigmization and syntagmization, the word gets 
the word-building potential, its place in the lexical system, as well as in the grammar subsystem and in actual communication. 
Verification of this production model of the certain German fish namings is grounded on the principle of two-facedness. This 
principle presupposes the usage of cognitive-onomasiological analysis and provides for the validity of the deductive-modeled 
onomasiological structure of fish namings.
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Стройкова С. Модель походження нiмецьких номенклатурних назв риб

Постановка проблеми. У когнітивному 
напрямі сучасного термінознавства актуаль-
ний розгляд терміносистем як засобів пізнання 
навколишнього світу, що створює підґрунтя для 
з’ясування когнітивної проєкції процесів термі-
нотворення (Селіванова, 2017). Для з’ясування 
когнітивного механізму творення найменувань 
у мові використовуємо когнітивно-ономасіологіч-
ний аналіз, розроблений О. О. Селівановою, який 
може бути застосований як для номенів, так і для 
термінів. Методика когнітивно-ономасіологічного 
аналізу ґрунтується, зокрема, на психолінгвістич-
ній моделі породження найменувань.

Мета статті – розгляд цієї моделі на матеріалі 
німецьких номенклатурних назв риб, вилучених 
шляхом суцільної вибірки з атласів “Die Meeresfi-
sche Europas” (Muus, 1998) та “Atlas der Meeresfi-
sche” (Kuiter, Debelius, 2009), а також електронного 
ресурсу (www.wikipedia.de). Об’єктом дослідження 
є номенклатура іхтіофауни в німецькій мові. Пред-
мет дослідження – механізми породження німець-
ких номенклатурних найменувань риб.

Аналіз досліджень. Будь-яка модель є спро-
щеним представленням ланок і рівнів номіна-
тивної структури й отримання «тілом» знака від-
повідного змісту (Селіванова, 2017). Російська 
мовознавець О. С. Кубрякова першою побачила 
можливість використання моделей породження 
мовлення для пояснення номінаційних про-
цесів (Кубрякова, 1986). До цього у словотворі 
вже існувала модель словотвірної діяльності 
І. С. Торопцева, яка мала шість ланок переходу від 
думки до слова: 1) підготовку ідеального змісту; 
2) вибір мотивації (мотивації ознакою й мотива-
ції всім змістом); 3) вибір твірного (слова, спо-
луки, першосигнальних ознак, звукових уявлень); 
4) вибір способу словотворення, реґламентований 
поняттями про способи словотворення і про тво-
рення аналогійних, близьких за значенням слів; 
5) побудову звукової оболонки з основи твірного 
слова, звукової сторони похідного слова і слово-
творчих одиниць (афікси та їх комбінації); 6) зче-
плення ідеального й матеріального під час завер-
шення словотворення (Торопцев, 1986: 92–134). 
Ця модель акцентує увагу на вербальній стадії 
номінаційного механізму, зводить опис превер-
бального етапу до вказівки на підготовку ідеаль-
ного змісту. На думку О. О. Селіванової, у цій 
моделі не відображено, яким чином здійснюється 
така підготовка і які відбуваються кодові пере-
ходи від превербального змісту до вербальної 
форми (Селіванова, 2017: 171). Визнаючи за цією 
моделлю високу пояснювальну спроможність 
у межах традиційного семантико-структурного 
підходу, дослідниця О. О. Селіванова пропонує 

власну модель породження номінативних оди-
ниць, що базується на концепції зв’язку думки 
та слова О. О. Потебні, на теоретичних та прак-
тичних розробках теорії мовленнєвої діяльності 
та психолінгвістичній моделі породження мов-
лення (Л. С. Виготський, М. І. Жинкін, О. О. Леон-
тьєв, О. Р. Лурія, С. Л. Рубінштейн, Д. М. Узнадзе 
й ін.), ураховує постулати когнітивної семантики 
щодо значення як конвенційного результату кате-
горизації та концептуалізації світу представни-
ками певної спільноти (Дж. Лакофф, Ж. Факоньє), 
а також бере до уваги положення про інтеграцію 
в пізнавальній діяльності свідомих і позасвідомих 
процесів і нейрофізіологічне підґрунтя мовленнє-
вої діяльності (Селіванова, 2008). Запропонована 
модель породження (продукування) найменувань 
має такі етапи: І – апперцепції (психонетичний); 
ІІ – інтеріоризації (когнітивний); ІІІ – внутріш-
нього програмування (превербальний); ІV – селек-
ції (номінативно-вербальний); V – парадигміза-
ції й синтагмізації (системно-функціональний) 
(Селіванова, 2017).

Виклад основного матеріалу. Побудова цієї 
моделі передбачає виокремлення низки постула-
тів. Перший постулат стосується того, що мис-
лення не є єдиним пізнавальним механізмом для 
людини, адже величезну роль у пізнанні позна-
чуваного предмета, явища або поняття виконують 
когнітивні функції відчуттів, почуттів, інтуїції 
та трансценденції, а також позасвідомі процеси, 
що належать до сфери психонетичного, на проти-
вагу мисленнєвому (Селіванова, 2017: 171). Сто-
совно номенклатури іхтіофауни, крім наукових 
знань, особливу значущість має насамперед чут-
тєва пізнавальна сфера, застосування якої передує 
формуванню цілісного концепту. 

Другим постулатом є те, що знання про позна-
чене набуваються людиною в індивідуальній 
або колективній пізнавальній діяльності шляхом 
обробки емпіричних даних, вилучених зі світу 
дійсності, або на підставі впорядкування вну-
трішнього рефлексивного досвіду, що не має про-
єкції на реалії світу (Селіванова, 2017). Під час 
вивчення німецької номенклатури риб ми вико-
ристовуємо емпіричні дані номінаторів, якими 
є німецькі іхтіологи як наукова спільнота, що узго-
джують свої дії, обробляють результати досвіду 
й вибирають відповідну назву видів іхтіофауни. 

Третій постулат передбачає те, що ономасіоло-
гічна структура найменування може мати первин-
ний або вторинний характер: у першому разі вона 
є новою в мові, хоч і створеною на базі морфем 
і моделей, наявних у мові; у другому – уже наявне 
в мові найменування набуває нового змісту 
(Селіванова, 2017). У масиві досліджуваних нами  
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німецьких номенклатурних найменувань риб наявні 
як знаки, створені саме у сфері цієї терміносистеми, 
так і переосмислені в цій сфері готові мовні позна-
чення, запозичені із загальнонародної мови. 

Четвертий постулат є загальносеміотичним 
і відбиває те, що мовний знак є довільним щодо 
позначуваного й не відображає його, а лише 
конвенційно заміщує в кодовій системі мови; 
натомість стосовно інших знаків у мовній сис-
темі похідний знак є зазвичай невипадковим 
і пов’язаним з іншими знаками відношеннями 
вмотивованості й похідності (Селіванова, 2017). 
Уся номенклатура іхтіофауни в німецькій мові 
є конвенційною й довільною щодо позначення, 
але всі номенклатурні назви є мотивованими 
іншими знаками німецької мови. 

П’ятий постулат детермінує вибір мотиватора 
й ономасіологічної структури та визначений вну-
трішньомовними закономірностями системи, про-
цесами категоризації, стереотипізації й концеп-
туалізації світу та внутрішнього рефлексивного 
досвіду етносом, архетипами колективного поза-
свідомого, умовами введення назви до мовлення, 
тексту тощо (Селіванова, 2017). Для німецької 
іхтіологічної номенклатури спрацьовують різно-
манітні детермінанти. Так, творення німецьких 
назв Roter Buntbarsch, Rotbrauner Kampffisch, Gro-
ßer Grau Hai зумовлене категоризацією іхтіофа-
уни: застосовано гіпероніми як назви класу, роду 
в німецькій номенклатурі іхтіофауни. Структури 
номенів уже мотивовані мовними закономірнос-
тями й когнітивними чинниками, тобто, з одного 
боку, у структурі композита наявний ядерний еле-
мент, який виявляється на класифікаційному рівні, 
і залежний, який диференціює види. А, напри-
клад, у назвах Mittelländisches Petermännchen, 
Großes Petermännchen, Kleines Petermännchen 
прикметники характеризують видове розмаїття, 
що закладено як закономірність мовної системи. 
Внутрішньою закономірністю системи німецької 
мови взагалі є те, що більшість назв риб є ком-
позитними назвами. У німецькому композитному 
найменуванні Flügelrossfisch (“Ihr Körper ist stark 
abgeplattet und große, horizontal ausgerichtete Brust-
flossen haben ihnen den Populärnamen eingebracht”) 
(Muus, 1998: 183) застосовано принцип концепту-
алізації риби етносом як гештальтне уподібнення 
плавців риби до крил міфологічної істоти Пегаса. 

Зважаючи на ці постулати, проєктуємо модель 
породження номінативних одиниць на номенкла-
туру німецьких назв риб. 

На першому етапі апперцепції ми використову-
ємо досвідні знання, набуті зоровими, слуховими, 
смаковими відчуттями. Результатом цього етапу 
є формування уявлення про рибу, зокрема про її 

забарвлення, розміри, звуки, які видає риба, пове-
дінку. На підставі уявлення про рибу формується 
поняття, тобто понятійно-логічне ядро, яке помі-
щає цю істоту до мережі номенклатурної системи. 

На другому етапі інтеріоризації здійснюється 
інтеграція процесів категоризації та концептуаліза-
ції. Категоризація є механізмом виведення у струк-
турах мислення, який передбачає об’єднання пред-
метів і явищ у відповідні класи як рубрики досвіду, 
сформовані шляхом пізнавальної діяльності людини 
(Селіванова, 2010: 220). На думку дослідників, кате-
горизація досвіду є переважно неусвідомленою 
й автоматичною, має статичний і динамічний харак-
тер, оперує предметними сутностями й абстракці-
ями, раціональним й ірраціональним (Селіванова, 
2010). О. С. Кубрякова звертає увагу на те, що кате-
горизація пов’язана з усіма когнітивними систе-
мами й операціями: порівнянням, ототожненням, 
аналогією (Кубрякова, 1991: 42). Під час вибору 
найменування для риби категоризація забезпечує 
формування поняття, яке є ознакою віднесеності 
виду риби до відповідного класу, роду, родини. 
Категоризація може здійснюватися і на підставі 
прототипу як найкращого зразка цього класу, вибір 
якого пов’язаний із досвідом людини, виробленим 
шляхом її пізнавальної діяльності, особливостями її 
мислення (Селіванова, 2010: 607). На підставі порів-
няння риби із прототипом певного роду, родини, 
класу номінатори з’ясовують, що цю істоту не 
можна віднести до якогось класу з огляду на низку 
ознак, тому її віднесення до класу здійснюється на 
основі прототипу. Наприклад, Карл Лінней у 1758 р. 
описав рибу Goldfisch і дав їй назву Cyprinus auratus. 
Однак унаслідок подальшого опису й вивчення 
Karpfen та Karausche були поділені на два окремі 
роди і Goldfisch була перейменована на Carassius 
auratus. Згодом стало зрозумілим, що Goldfisch – це 
форма розведення Silberkarausche, тому назва риби 
Goldfisch отримала своє останнє позначення 
Carassius auratus auratus (Linneaus, 1758), тобто як 
підвид виду Silberkarausche. Віднесення до певного 
класу риби й отримання його ядерного слова допо-
внюється процесами глибшого пізнання цієї істоти, 
тобто створенням концепту.

Концептуалізація є одним із процесів пізнаваль-
ної діяльності людини, що полягає в осмисленні 
й упорядкуванні результатів внутрішнього реф-
лексивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, 
явища дійсності та їхні ознаки (Селіванова, 2010: 
298). Концептуалізація дає змогу нарощувати у про-
цесі когнітивної діяльності інформацію про все те, 
чим характеризується окремий вид риби. Отже, 
на етапі інтеріоризації мисленнєво обробляється 
та чуттєва інформація, яка була отримана, відбува-
ється глибинне пізнання об’єкта спостереження.
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Третій етап процесу породження номінативних 
одиниць риб – внутрішнє програмування – ґрун-
тується на розробленій Л. С. Виготським та його 
прихильниками концепції внутрішнього слова 
(мовлення, програми) як проміжної ланки, що 
здійснює переведення думки в зовнішнє слово 
(Выготский, 1982: 163). Відповідно до цієї кон-
цепції, на етапі внутрішнього програмування 
відбувається підготовка думки до об’єктивації 
та розпочинається мовномисленнєва діяльність, 
пов’язана з пошуком схеми майбутнього вислов-
лення та його мовного типу (Кубрякова, 1991: 15).

Результатом етапу внутрішнього програмування 
є формування мотиваційної бази, тобто превер-
бальної пропозиційної структури або асоціативного 
ланцюга, який постає потім мотиватором. На думку 
О. О. Селіванової, під час внутрішнього програму-
вання активованим може бути будь-який фрагмент 
структури знань про позначене (Селіванова, 2017: 
172). Відносно істинна, несуперечлива інформація 
про об’єкт номінації застосовує такі назви: Pazifik – 
Knochenhecht, у якій відображено регіон поширення 
риби (der Pazifische Ozean), особливості її будови 
(Knochen), а також класифікаційну належність до 
родини панцерникових щук (Lepisosteidae). Німецькі 
назви риб, які ґрунтуються на порівнянні істоти 
з іншими предметними сферами, у мотиваційній базі 
формують асоціативний ланцюг. Наприклад, позна-
чення риби Ritterfisch (““Ritter” bezieht sich wohl auf 
die große Rückenflosse, in der man einen Helm, aber auch 
eine Lanze sehen kann”) (www.wikipedia.de) утворене 
на підставі асоціацій із певними характеристиками 
донорської зони ЛЮДИНА, оскільки забарвлення 
цієї риби схоже на вбрання лицаря. Отже, асоціа-
тивний ланцюг ґрунтується на порівнянні зорових 
гештальтів. Окрім цього, у цій назві застосовано най-
вищий рівень категоризації Fisch. 

З мотиваційної бази на четвертому етапі творення 
назви обирається мотиватор та формується ономасі-
ологічна структура найменування. Вибір найбільш 
придатних, з високим диференційним потенціалом 
мотиваторів із мотиваційної бази супроводжується 
редукцією елементів бази. Редукція мотиваційної 
бази розглядається нами, слідом за О. О. Селівано-
вою, як ономасіологічна імплікація (Селиванова, 
2000: 150–152). Ономасіологічна імплікація надзви-
чайно поширена в німецькій іхтіологічній номенкла-
турі. Наприклад, у німецькій номенклатурній назві 
Graskarpfen (“<…> ab einer Länge von sechs bis zehn 
Zentimeter gehen sie zu pflanzlicher Nahrung über”) 
(www.wikipedia.de) імпліковано предикат харчу-
вання, а в німецьке найменування риби Schiffshalter 
(“Man erkennt diese Fische an einer Saugscheibe auf dem 
Kopf und Rücken, ähnlich einer Profilsohle”) (Kuiter, 
Debelius, 2009: 385) імпліковано об’єкт. У разі вибору 

мотиватора з іншої предметної сфери в мотиваційній 
базі відбувається імплікація деяких асоціативних 
ланок, які власне пов’язують сферу РИБИ з іншою 
сферою. Наприклад, позначення риби Schwertfisch 
(“Oberkiefer extrem verlängert zu einem starren, spieß-
artigen Schwertfortsatz”) (Muus, 1998: 246) залу-
чає метафоричний знак із донорської зони АРТЕ- 
ФАКТІВ з огляду на особливості конфігурації рота 
риби. Отже, у цій німецькій номенклатурній назві 
імпліковано суміжні ознаки «гострий» і «довгий», на 
підставі яких відбувається перенесення. 

Вибір мотиватора супроводжується вибором 
ономасіологічного базису, отриманням частино-
мовного статусу або формуванням синтаксичної 
структури складеного найменування (Селіванова, 
2017: 176). Усі німецькі номенклатурні назви риб 
є іменниками, ономасіологічними базисами є певні 
суфікси, а синтаксичні сполуки різноманітні за гра-
матичною структурою. 

Створення нового знака потребує як включення 
його до відповідної парадигматики термінологіч-
ної системи, так і залучення до мовленнєвої сфери, 
тому на п’ятому етапі парадигмізації та синтагмі-
зації слово отримує словотвірний потенціал, місце 
в системі лексичних зв’язків, граматичній підсис-
темі, мовленнєвому потоці тощо (Селіванова, 2017: 
176). На цьому етапі іхтіологічне номенклатурне 
найменування отримує своє місце серед інших 
номенів, що формують німецьку номенклатуру риб, 
та набуває відповідної граматичної форми залежно 
від рівня категоризації, до якого належить позначу-
ваний ним об’єкт. 

Парадигмізація передбачає залучення назв риб до 
синонімічного ряду. Так, чимало німецьких найме-
нувань іхтіофауни мають синонімічну парадигму 
(наприклад, Meerbrassen, Zahnbrassen, Rotbrassen; 
Schiffshalter, Walsauger, Schildfische). Завдяки належ-
ності слів до термінологічної системи назви риб не 
розвивають словотвірного потенціалу та вторинних 
лексичних значень. На етапі синтагмізації вживання 
слова в мовленнєвому потоці дає змогу сформувати 
валентнісні відношення. 

Висновки. Перевірка цієї моделі породження 
щодо формування конкретних німецьких назв риб 
ґрунтується на принципі двовекторності (від онома-
сіологічної структури номенів до структур знань про 
позначене і навпаки) і є підґрунтям когнітивно-онома-
сіологічного аналізу. Рух від ономасіологічної струк-
тури до структури знань про позначене й навпаки 
забезпечує достовірність дедуктивно-модильова-
ної структури знань про рибу. Модель породження 
німецьких номенклатурних назв риб у перспективі 
може бути застосована для моделювання й аналізу 
інших номенклатур на матеріалі різних мов, що 
поглиблює наші знання про механізми номінації.

Стройкова С. Модель походження нiмецьких номенклатурних назв риб
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