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Анотація. У статті на підґрунті лінгвокогнітивного під-
ходу розглядаються процеси метафоризації як основного 
різновиду вторинної номінації та досліджуються основні 
сфери-джерела метафоричних термінів у німецькій фахо-
вій мові психології. Інтерес до вивчення метафори у різ-
них термінологічних системах зріс за останні кілька років 
(Т.М. Галай (геологія), А.П. Чудінов (політика), О.І. Дуди 
(кредитно-банківська справа), О.А. Литвинко (машинобу-
дування), М.М. Телеки, Н.З. Цісар (медицина), Ю.В. Лелюх 
(нафтогазова галузь)), проте когнітивний аспект метафо-
ричної номінації саме німецької психологічної термінології 
ще не був об’єктом лінгвістичного дослідження, і це визна-
чає актуальність нашої наукової розвідки.

Як відомо, метафоризація ґрунтується на взаємодії двох 
структур знань – когнітивної структури «джерела» (source 
domain) і когнітивної структури «цілі» (target domain), що 
й визначило методику, застосовану у цій роботі.

У межах дослідження виявлено, що до основних 
донорських зон термінологічної метафоризації в німець-
кій фаховій мові психології належать: антропоморфна, 
пропріальна (історично-літературна), міфологічна, приро-
доморфна, хімічна, фізична, географічна, економічна, істо-
рична, філологічна, артефактна та метеорологічна.

Поширення метафоризації у сучасній фаховій мові 
спричиняє активний взаємообмін лексичними одиницями 
між науковою та загальновживаною лексикою, задоволен-
ня вимоги короткості терміна в разі використання відомого 
слова в метафоричному переосмисленні, а також можли-
вість залучення до термінотворення власномовної лексики.

Результати дослідження засвідчують, що серед проа-
налізованих психологічних метафоричних термінів домі-
нантними сферами-джерелами виступають антропоморф-
на, пропріальна та природоморфна метафори. Це дає змогу 
стверджувати, що термінотворення у психології базується 
на галузях людського знання та досвіду, крізь призму яких 
розглядаються психологічні явища та феномени. Важливу 
роль відіграють також знання, котрі черпаються з літера-
турних джерел, і тісний зв’язок з іншими галузями науки.

Ключові слова: німецька фахова мова психоло-
гії, метафора, метафоризація, термін, сфера-джерело,  
сфера-ціль, лінгвокогнітивний підхід.

Постановка проблеми. Наукове знання зазнає значного 
впливу в умовах стрімкого наукового та технологічного про-
гресу, що, у свою чергу, пов’язано зі збільшенням інформації 
та розширенням термінологічного поля. Німецька фахова мова 
психології (далі – НФМП) також перебуває в активному роз-
витку, характерними рисами якого є стрімке збагачення термі-
носистеми новими одиницями. Номінативним інвентарем для 
творення нових термінологічних елементів є запозичення або 
вторинна номінація. Вторинна термінологічна номінація має 
у своїй основі асоціативний характер мислення і використовує 

для нового позначення в акті номінації одиниці, які вже функ-
ціонують у мові. За своєю сутністю вона не відрізняється від 
мовної номінації, проте має особливості, пов’язані зі специфі-
кою позначуваного та вимогами до терміна як до слова з осо-
бливим функціональним навантаженням.

Одним із різновидів вторинної номінації є метафора. 
Поняття наукової метафори пов’язане з іменами А. Річардса 
та М. Блека, які у 60-х рр. ХХ ст. почали обстоювати необхід-
ність метафоротворчості в науці. Зокрема, А. Річардс надавав 
великого значення когнітивним властивостям метафори. Розу-
міння метафоризації як когнітивної моделі термінотворення 
запропонував М. Редді. Він довів, що мова насправді є більш 
метафоричною, ніж це здається на перший погляд. За М. Редді, 
саме метафорі належить провідна роль у концептуалізації світу, 
а її джерела слід шукати не в самій мові, а в мисленні [10].

В основу когнітивної теорії метафори покладено тверджен-
ня Дж. Лакоффа та М. Джонсона про метафору як основний 
засіб концептуальної системи, ствердження того, що метафора 
не обмежується лише однією сферою мови: процеси мислення 
людини самі по собі метафоричні [8, с. 389]. Таким чином, сьо-
годні склалася думка, за якою фахова мова відображає когнітив-
ні структури, які перебувають у взаємозв’язку з лінгвістичними 
структурами, а метафоричність наукових термінів мотивується 
не лише загальнолінгвістичною тенденцією розвитку мови нау-
ки, але й метафоричністю мислення.

Когнітивне термінознавство розглядає метафору як ког-
нітивний механізм, за допомогою якого абстрактні поняття 
осмислюються в термінах більш конкретних, як «один із фун-
даментальних прийомів пізнання та концептуалізації дійсно-
сті» [6, с. 46].

Сьогодні вчені дотримуються думки, що метафоризація 
виникає не тому, що вона потрібна, а тому, що без неї не мож-
на обійтися [4, c. 210]. Так, Н.Д. Арутюнова стверджує, що 
«вивчення метафори дає змогу побачити ту «сировину», з якої 
виготовляється значення слова» та терміна [1, c. 10]. «Метафо-
ризація супроводжується вкрапленням у нове поняття ознак 
уже пізнаної дійсності, відображеної у значенні» [14, c. 21]. 
Подібної думки дотримується В.В. Виноградов, котрий вважає, 
що «формування нового поняття або нового розуміння пред-
мета здійснюється на основі попереднього мовного матеріалу» 
[2, c. 164].

Отже, виходимо з того, що метафора – це семантичний 
процес, за якого форма мовної одиниці переноситься з одно-
го об’єкта позначення на інший на основі певної подібності 
між цими об’єктами під час відображення у свідомості мовця 
[11, с. 307], іншими словами, усвідомлюємо метафору з пози-
цій лінгвокогнітивного підходу як механізм вторинної номіна-
ції, за якої відбувається «взаємодія властивостей того об’єкта, 
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котрий є референтом концептуалізації, і деяких ознак, що асо-
ціюються з чуттєвим образом реалії, ім’я якої використовується 
для вирішення проблемної поняттєво-номінативної ситуації, а 
саме ситуації формування нового поняття і його вербалізації» 
[13, с. 80].

Розширення використання метафори, котре відзначається 
в сучасній фаховій мові, підтверджує думку прибічників ког-
нітивної лінгвістики про те, що «людська концептуалізація, а 
отже, мовна семантика має, головним чином, метафоричний 
характер, тобто осмислення людиною більш або менш склад-
них об’єктів ґрунтується на переосмисленні базових понять 
людського досвіду» [7, с. 128].

Явище метафоризації як дієвий спосіб вторинної номіна-
ції ще не було об’єктом наукової розвідки на тлі НФМП, що 
й зумовлює актуальність нашого дослідження.

Метою статті є розширення знань про явище метафорич-
ної номінації у НФМП шляхом встановлення сфер-джерел 
німецьких метафоризованих психологічних термінів. Постав-
лена мета передбачає розв’язання завдання ідентифікування 
й опису основних донорських сфер метафоричних термінів 
досліджуваної фахової мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний роз-
виток і використання у психологічних дослідженнях новітніх 
досягнень і методів таких прикладних наук, як математика, 
біологія, географія, зв’язок із суміжними науками (філософія, 
філологія та медицина) створює потребу у значній кількості 
нових термінів. Одним із найефективніших механізмів ство-
рення нових і переосмислення традиційних термінологічних 
одиниць у НФМП є метафорична номінація.

Метафоризація ґрунтується на взаємодії двох структур 
знань – когнітивній структурі «джерела» (source domain) і ког-
нітивній структурі «цілі» (target domain). Сфера джерела – це 
більш конкретне знання, що отримується людиною в проце-
сі безпосереднього досвіду взаємодії з дійсністю. Сфера цілі 
(мети) – менш конкретне, менш визначене знання, це, швидше, 
«знання за визначенням». Елементи сфери-джерела структу-
рують менш зрозумілу концептуальну сферу-мішень, що скла-
дає суть когнітивного потенціалу метафори [8, c. 10]. Якщо на 
початкових етапах розвитку термінознавства терміни-метафо-
ри зазнавали критики, переважала тенденція уникнення мета-
фор або й категоричного усунення їх із наукових текстів, то 
сьогодні кількість наукових праць, присвячених дослідженню 
метафоричних термінів, помітно зросла [3].

Метафоричному процесу творення термінів у галузевих 
терміносистемах присвячена низка праць мовознавців. Так, 
Т.М. Галай досліджувала явище метафоризації в англійській 
фаховій мові геології. Результати дослідження продемонстру-
вали, що пріоритетними типами метафоризації геологічних 
термінів є терміноодиниці, утворені за антропоморфними 
й артефактними моделями, оскільки ці вихідні сфери є акту-
альними для суспільства і добре відомими людям [3]. Наукова 
праця Ю.І. Грибіник у сфері термінології геодезії та кадастру 
присвячена семантичному процесу метафоризації та метоні-
мії, ґрунтується на аналізі видів термінів-метафор за схожі-
стю зовнішнього вигляду, розмірів, форми, місця розміщення. 
У своєму дослідженні науковиця стверджує, що у метафо-
ричній номінації переважають терміни-антропоніми [5]. 
М.М. Телеки у дослідженні метафоричної номінації виділяє 
кілька сфер-джерел для репрезентації терміноелементів фахо-

вої мови медицини та на цій основі виокремлює антропомор-
фну, зооморфну, артефактну, метеометафору [12]. Наукова 
розвідка Ю.В. Лелюх про специфіку метафоричного терміно-
творення у китайській нафтогазовій галузі продемонструвала, 
що у фаховій мові переважають артефактна, антропоморфна 
й анімалістична метафори як спосіб вторинної номінації [9].

Явище метафоризації як процес вторинної номінації 
досліджували Н.З. Цісар (медицина), А.П. Чудінов (політич-
на термінологія), О.І. Дуди (кредитно-банківська справа), 
О.А. Литвинко (машинобудування) та ін.

Виклад основного матеріалу. У межах дослідження 
темірноодиниць НФМП, які були відібрані методом суцільної 
вибірки із сучасних фахових словників [15–18], виявлено, що 
до основних донорських зон термінологічної метафоризації 
в НФМП належать: антропоморфна, пропріальна (історич-
но-літературна), міфологічна, природоморфна, хімічна, фізич-
на, географічна, економічна, історична, філологічна, артефак-
тна та метеорологічна. Це дає підстави визначити низку видів 
метафори в межах досліджуваної фахової мови.

До антропоморфної метафори були віднесені тер-
мінологічні одиниці, утворені за асоціативною схожістю 
з частинами тiла, рідинами, внутрішніми органами людини: 
das Kopfloswerden – паніка; die Kopfuhr – внутрішній годин-
ник, здатність людини прокидатися в один і той самий 
час; der Zweihand prüfer – супорт Меде, пристрій для оцін-
ки координації рухів; der Zungenfehler – недорікуватість; die 
Blutbegierde – жага крові, архаїчне почуття і тип насилля, 
спрямовані на самоствердження шляхом пролиття крові 
та насилля; die Einverleibung – захопленість, фантазія про 
те, що суб’єкт поглинає зовнішній об’єкт і залишає у собі; 
die Entmenschlichung – дегуманізація.

Потужною сферою-джерелом у творенні нових терміноо-
диниць виступає пропріальна номінація (історико-літературна 
метафора), пласт якої формують історичні, літературні та каз-
кові постаті: das Alzheimer-Syndrom – захворювання головного 
мозку дегенеративного характеру, що виявляється у формі 
прогресуючого зниження інтелекту; der Quasimodo-Komplex – 
сукупність особистісних змін у людей із фізичними вадами; 
das Münchhausen-Syndrom – симулятивний розлад, за якого 
людина симулює, перебільшує на глобальному рівні або штучно 
викликає в себе симптоми хвороби задля того, щоб їй робили 
медичне обстеження, лікування, госпіталізацію, хірургічне 
втручання та ін.; das Dorian-Grey-Syndrom – патопсихологіч-
ний розлад, іноді клінічний синдром, що виражається у пере-
більшенні культу молодості, який розглядає можливе тривале 
збереження способу життя, у т. ч. і сексуального, в межах 
особливостей, властивих юнацькому або молодому періоду 
життя; das Othello-Syndrom – психологічний розлад, виклика-
ний патологічними ревнощами; der Aschenputtel-Effekt – психо-
логічний розлад у дітей, пов’язаний із бажанням бути ідеаль-
ним у всіх сферах життя.

Вихідною поняттєвою сферою для метафоризації у галузі 
психологічної термінології часто виступає міфологія, форму-
ючи міфологічні метафори. Міфологічні суб’єкти використо-
вуються вченими для опису різних психологічних станів, 
синдромів і хвороб: der Diana-Komplex – «комплекс Діани», 
регресивне бажання жінки стати чоловіком; der Elektra-
Komplex – «комплекс Електри», конкуруюча позиція матері 
та дитини за увагу батька; die Phobie – «фобія», ірраціональний  
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страх перед певними об’єктами і ситуаціями, які не станов-
лять жодної загрози.

Окрім антропоморфної, пропріальної та міфологічної мета-
форичної номінації, актуальною для психологічної терміно-
логії є природоморфна метафора, що об’єднує зоометафори 
(світ фауни) та фітометафори (світ флори).

Фітоморфні метафори характеризуються осмисленням 
психологічних явищ крізь призму об’єктів рослинного сві-
ту: die Entwurzelung – позбавлення звичних умов існування; 
der Wortsalat – безглуздий набір слів, один із симптомів пору-
шення когнітивної функції; die Raps – «постукування», один із 
видів спонтанно виникаючих паранормальних звуків.

Зооморфна метафора виступає механізмом творення 
німецькомовних терміноодиниць психології у руслі світу фау-
ни та використанні його елементів для опису психологічних 
синдромів, хвороб і симптомів: der Wolfshunger – булімія, хво-
робливе відчуття постійного голоду; das Pandas-Syndrom – 
нейропсихіатричне захворювання у дітей, яке раптово прояв-
ляється із психічною симптоматикою.

Певну групу термінів складають номінації, утворені з лек-
сичних одиниць, котрі можемо вважати складниками інших 
галузевих терміносистем (хімічна / фізична метафора): тер-
мінологічні номінації, що описують хімічні та фізичні яви-
ща: die Zähigkeit – «в’язкість», фіксація ранніх вражень від 
сексуального життя, die Kontamation – «забруднення», злиття 
слів у розмові, die Amalgemierung – «амальгація», злиття слів 
або частин мови у беззмістовні утворення, die Depolarisation – 
«деполяризація», зниження рівнів напруги у живих істот; філо-
логічні терміни-метафори: die Depeschensprache – «теле-
графна» мова, der Sprachgehemmte – особа, яка страждає на 
затримку розвитку мовлення; економічні терміноелементи: 
die Denkökonomie – економія мислення, die Deflation – «дефля-
ція», стан душевної рівноваги і спокою; географічні об’єк-
ти, що використовуються у позначеннях психологічних 
станів і синдромів: die Landstreicherei – жага до подорожей, 
das Jerusalem-Syndrom – синдром, коли хворий асоціює себе 
з біблійським персонажем, das Stockholm-Syndrom – стокголь-
мський синдром; історична метафора, пов’язана з історич-
ними фактами: das Konzentrationslager-Syndrom – концтабірний 
синдром.

Метеометафори охоплюють такi тематичні групи загаль-
новживаної лексики: явища природи, погоднi умови, астральні 
тіла, пори року: der Untergang – згасання, das Dämmerungssehen – 
сутінковий зір, der Dämmerzustand – сутінковий стан, затьма-
рення свідомості розладом всіх дій і вчинків, die Tagesreste – 
денні враження.

Окрему сферу-джерело метафоричної номінації у психо-
логічній термінології становлять артефакти, предмети й об’єк-
ти, створені працею людини. Артефактна метафора лежить 
в основі такої групи термінів:

Метафора дому є інструментом для творення психологіч-
них термінологічних позначень. Це пов’язано з тим, що сфера 
дому добре знайома кожній людині: das Telefon-Sehen – бачення 
крізь телефон, das Männerkindbett – симптом вагітності у чоло-
віків, biologische Uhr – біологічний годинник, das Lampenfieber – 
страх перед виходом на сцену.

Висновки. Поширення метафоризації у сучасній фаховій 
мові спричиняє активний взаємообмін лексичними одиниця-
ми між науковою та загальновживаною лексикою, задоволення 

вимоги короткості терміна в разі використання відомого слова 
в метафоричному переосмисленні, а також можливість залу-
чення до термінотворення власномовної лексики.

У термінології, на відміну від загальновживаної лексики, 
використовуються лише сухі (стерті, мертві) метафори, що 
втратили свою образність і виконують виключно номінатив-
ну функцію, указуючи на подібність предметів або явищ. Такі 
слова внаслідок термінологізації позбавляються образності, 
властивої загальновживаній лексиці. Цьому сприяє фаховий 
контекст, у якому новостворений термін-метафора функціонує 
поруч з іншими термінологічними одиницями.

Загалом наукова розвідка продемонструвала, що серед 
проаналізованих психологічних метафоричних термінів домі-
нантними сферами-джерелами виступають антропоморфна, 
пропріальна та природоморфна метафори. Це дає змогу ствер-
джувати, що термінотворення у психології базується на галузях 
людського знання та досвіду, крізь призму яких розглядають-
ся психологічні явища та феномени. Важливу роль відіграють 
також знання, які черпаються з літературних джерел, і тісний 
зв’язок з іншими галузями науки.

Підсумовуючи все вище зазначене, перспективи подаль-
ших наукових досліджень вбачаємо у більш детальному ана-
лізі метафоричних моделей і конструюванні фреймо-слотової 
структури метафоризованих термінів німецької терміносисте-
ми психології, що дасть змогу поглибити знання про психоло-
гічні терміноелементи у перекладацькій, термінологічній і лек-
сикографічній галузях.
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Kachan B. The source-domains of German metaphorical 
terms of psychology

Summary.The article deals with processes of metaphori-
zation as the main type of secondary nomination in the aspect 
of linguistic-cognitive approach and investigates the main 
source-domains of metaphorical terms in the German language 
for specific purposes of psychology. The interest in the study 
of metaphors in various terminological systems has grown 
over the past few years (T.M. Galai (geology), A.P. Chudinov 
(politics), O.I. Duda (credit banking system), O.A. Litvinko 
(mechanical engineering), M.M. Teleki, N.S. Cisar (medicine), 
Yu.V. Lelyukh (oil and gas industry)), but the cognitive aspect 

of the metaphorical nomination of German psychological ter-
minology has not yet been the object of linguistic research, 
which determines the relevance of this scientific research.

It is known, that metaphorization is based on the inter-
action of two knowledge structures – the cognitive structure 
of the “source” (source domain) and the cognitive structure 
of the “target” (target domain), which determined the method-
ology used in this work.

The study revealed that the main donor areas of termino-
logical metaphorization in the German language for specific 
purposes of psychology include: anthropomorphic, proprial 
(historical-literary), mythological, natural, chemical, physi-
cal, geographical, economic, historical, philological, artifact 
and meteorological metaphors.

The spread of metaphorization in the modern language for 
specific purposes causes the active exchange of lexical units 
between the scientific and commonly used vocabulary, the sat-
isfaction of the requirement of shortness of the term in the case 
of the use of a well-known word in metaphorical rethinking, 
as well as the possibility of engaging of the commonly used 
vocabulary in the term formation.

The results of the investigation show that among the ana-
lyzed psychological metaphorical terms, dominant source-do-
mains are anthropomorphic, proprial and natural metaphors. 
This makes it possible to claimthat the term formation in psy-
chology is based on the fields of human knowledge and expe-
rience, through which the psychological facts and phenom-
ena are considered. Important role in this case is played by 
the knowledge derived from literary sources and the close con-
nection with other branches of science.

Key words: German language for specific purposes 
of psychology, metaphor, metaphorization, term, source-
domain, target-domain, linguistic-cognitive aspect.


