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Метою статті є висвітлення структурно-семантичних ознак неофіційних ойконімів сучасної німецької 
мови, що використовуються у міжкультурній комунікації, та способів і прийомів їхнього перекладу.

Методами та прийомами аналізу є: метод суцільної вибірки та текстологічний аналіз для відбору одиниць, 
описовий метод для інвентаризації та систематизації одиниць аналізу, порівняльно-історичний метод для вияв-
лення спільних та відмінних рис ойконімів, прийоми структурного та семантичного аналізу для встановлення 
структурного типу та семантичного значення одиниць дослідження, а також елементи кількісних підрахунків.

Результати. Неофіційні географічні назви німецьких міст, містечок та селищ є вагомою частиною топо-
німіки сучасної ФРН. Вони вживаються у повсякденні, на сторінках газет, журналів, у туристичних путівниках, 
на знаках при в’їзді до міста тощо. Неофіційні ойконіми поділяються на: 1) композити з прямим значенням;  
2) композити з метафоричним значенням; 3) перифрази з різною структурою. Особливий інтерес викликають 
контамінації та ойконіми з кольороназвою. Неофіційні ойконіми є етноспецифічними елементами топоніміки 
ФРН, використання яких відображає не лише географічну назву, а і її конотації, тобто національне, культурне 
та історичне забарвлення, що готує труднощі як для утримувача інформації, так і для перекладача. Основними 
перекладацькими прийомами передачі ойконімів є: 1) калькування (поєднане з транскрипцією / транслітерацією 
та переставленням компонентів) й 2) дескриптивна перифраза. 

Висновки. Проведене дослідження німецьких неофіційних ойконімів показало, що ці одиниці є невіддільною 
частиною топонімічного простору німецької мови. Вони мають різну структуру, утворюються шляхом сло-
вотвору (словоскладання, контамінація), вторинної номінації (перифраз), використовуючись у повсякденному 
житті, у туристичних путівниках тощо з метою привернення уваги до певної події, краєзнавчої чи історичної 
пам’ятки тощо. Правильна передача ойконімів сприяє розумінню усієї конотативної інформації, що сприяє 
успішній міжкультурній комунікації. 
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The aim of this article is to analyze the structural and semantic features of the unofficial oikonyms of modern German, 
used in intercultural communication. The methods of their translation are investigated too.

Methods of analysis are: a continuous sampling method and a textual analysis for the selection of units, a descrip-
tive method for inventorying and systematizing units of analysis, comparative-historical methods for identifying common 
and distinctive features of oikonyms, techniques of structural and semantic analysis for establishing a structural type and 
semantic meaning of units. The elements of quantitative calculations are used too.

Results. Unofficial names of German cities, towns and villages are a very important part of the toponymy of Ger-
many. They are used in everyday life, on the pages of newspapers, magazines, tourist booklets, guidebooks, signs at 
the entrance to the city, etc. Unofficial oikonyms are divided into: 1) compounds with direct meaning, 2) compounds with 
metaphorical meaning; 3) periphrasis with different structures. Blendings and oikonyms with color names are of a particular 
interest. Unofficial oikonyms are ethnospecific and culture elements of the toponymy. Unofficial oikonyms are character-
ized by reflection not only of geographical reality, but of its national, cultural and historical connotations, what prepares 
difficulties both for the holder of information and for the interpreter. The main translation methods of oikonyms are: 1) loan 
translation (combined with transcription / transliteration and repositioning of components) and 2) descriptive periphrasis.
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Conclusions. The study of German unofficial oikonyms has shown that these units are an integral part of the topo-
nymic space of German. They have a different structure, they are formed by word-formation (composition, blending) and 
secondary nomination (periphrasis). They are used in everyday life, in tourist guides in order to attract attention to a par-
ticular event, ethnographic or historical monument, etc. The correct transmission of oikonyms promotes understanding of 
all connotative information, and it is very important for successful intercultural communication.
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1. Вступ
Друга половина ХХ століття дала імпульс 

дослідницькій думці багатьох вітчизняних 
та зарубіжних науковців у суміжних галузях 
науки щодо багатоаспектного вивчення про-
блематики міжкультурної комунікації, яка як 
оригінальний термін була введена в науковий 
обіг у 1972 р. у першому виданні підруч-
ника Л. Самовара та Р. Портера «Комунікація 
між культурами» (Hess-Lüttich, 1989: 177). 
Головною метою міжкультурної комунікації 
є попередження, перешкоджання та усунення 
міжкультурних непорозумінь під час кому-
нікативної діяльності, завдяки чому спілку-
вання між представниками різних культур 
стає ефективним, тобто поставлена мета, очі-
куване взаєморозуміння, налагоджена співп-
раця є досягнутими. Поєднуючи у собі багато 
аспектів (Манакін, 2012: 11–17), а саме куль-
турологічний, етнічний, лінгвістичний, психо-
логічний, соціально-комунікативний та профе-
сійно-прикладний, міжкультурна комунікація 
сприяє вирішенню багатьох проблем під час 
процесу комунікації, міжнародного наукового 
пошуку та професійної діяльності у різних 
куточках світу.

У топонімічному просторі сучасної Німеч-
чини існує значна кількість неофіційних ойко-
німів, описових назв географічних поселень 
ФРН, що позначаються в германістиці такими 
термінами, як Beiname, Spitzname. Зазвичай такі 
географічні «прізвиська» добре відомі мовцям, 
мешканцям ФРН, але можуть становити певні 
лінгвокультурологічні, прагматичні, перекла-
дацькі та інші труднощі під час спілкування 
між німецькомовним учасником комунікації 
та представниками інших культур. Отже, нео-
фіційні географічні назви потребують уваги 
дослідників як у площині ономасіології, лінг-
вокультурології, перекладознавства, так і між-
культурної комунікації.

Топонімічні одиниці сучасної німецької 
мови ставали об’єктом наукового пошуку 
деяких мовознавців сучасності. Деякі праці 
присвячені вивченню топонімів як окремих 
одиниць лексикону (Абросимова, 2014) і як 
складових компонентів фразеологічних оди-
ниць німецької мови (Фірсова, 2002), інші при-
діляли увагу топоніміці німецьких колоній на 
території Бессарабії (Головіна, 2014). 

Неофіційні ойконіми німецької мови у між-
культурній комунікації ще не ставали об’єктом 
ґрунтовного дослідження, що наразі під-
креслює актуальність та новизну обраної теми. 
Наше дослідження присвячено багатоаспек-
тному вивченню вживання та перекладу нео-
фіційних ойконімів сучасної німецької мови у 
процесі міжкультурного спілкування.

Метою статті є висвітлення структур-
но-семантичних ознак неофіційних ойконімів 
сучасної німецької мови та прийомів їхнього 
перекладу. Досягнення поставленої мети 
передбачає виконання наступних завдань: 
1) скласти список неофіційних ойконімів 
сучасної німецької мови; 2) проаналізувати 
структуру та семантику одиниць аналізу; 
3) встановити способи та прийоми перекладу 
досліджуваних одиниць українською мовою.

Підґрунтям лінгвістичного аналізу одиниць 
дослідження стали наступні методи та при-
йоми: метод суцільної вибірки та текстоло-
гічний аналіз для відбору одиниць, описовий 
метод для інвентаризації та систематизації оди-
ниць аналізу, порівняльно-історичний метод 
для виявлення спільних та відмінних рис ойко-
німів, прийоми структурного та семантичного 
аналізу для встановлення структурного типу та 
семантичного значення одиниць дослідження, 
а також елементи кількісних підрахунків.

Матеріалом аналізу слугували 125 нео-
фіційних ойконімів, що були відібрані нами 
зі списку неофіційних німецьких ойконімів 
(Ortsnamen, 2019), довідника “Tatsachen über 
Deutschland” (Tatsachen über Deutschland, 
2018), а також із німецької електронної газети 
Zeit Online (Zeit Online, 2019).

2. Ойконіми як елементи топонімічного 
простору сучасної Німеччини

Розділ ономастики, лінгвістично-історичної 
дисципліни, що вивчає власні імена й назви 
(оніми), їхню історію, семантику, особливості 
будови та основні закономірності розвитку, 
який досліджує власні назви географічних 
об’єктів, називається топонімікою. Топоні-
мічний простір кожної мови є розгалуженою 
неоднорідною системою, що поєднує у собі 
значну кількість різноманітних номінативних 
одиниць. До топонімів, тобто географічних назв 
місцевості, де мешкає певний етнос, завжди 
прикуто багато уваги, оскільки топоніми ста-
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новлять другу за чисельністю групу онімів та 
є «історичними, культурними, просторовими 
та часовими віхами історії етносу і його мови» 
(Горбаневский, 1989: 9). 

У сучасній науці існує значна кількість кла-
сифікацій як онімів, так і топонімів зокрема. 
У роботі ми дотримуємося класифікації, 
основою якої став принцип співвіднесеності 
з географічними об’єктами, яким надається 
назва (Подольская, 1988: 50): 1) оронім (назва 
елементу рельєфу), 2) хоронім (назва області), 
3) урбанонім (назва міського об’єкту), 4) дрі-
монім (назва лісу чи гаю), 5) ойконім (назва 
населеного пункту), 6) гідронім (назва водного 
об’єкту), 7) агронім (назва земельного угіддя 
або поля) і 8) дромонім (назва шляху сполу-
чення). Зауважимо, що лінгвістичний термін 
«ойконім» вживається переважно в славістиці 
для позначення назви населеного пункту. 
У зарубіжній науці, германістиці зокрема, 
ойконіми висвітлюються в межах топоніміки 
і позначаються окремим терміном «Oikonym» 
доволі нечасто. 

Ойконімія є специфічною галуззю топоні-
мічного простору будь-якої мови, оскільки в 
ній відображені соціальні, історичні та куль-
турні ознаки певного етносу. Ойконіми як соці-
ально-історичне утворення виникають і функ-
ціонують у певній мові і за певних обставин, 
позначаючи конкретне географічне місце про-
живання людей, як невіддільний складник вза-
ємодії людей із певною територією, державою, 
етносом та їхньою історією. Головна роль у 
формуванні ойконімів у німецькій мові нале-
жить термінам, що позначають житло, селище, 
укріплення, споруди, що будувалися німцями. 

Сучасні німецькі ойконіми поділяються 
нами за структурою на такі групи: 1) назви міс-
цевостей, населених пунктів (прості слова), 2) 
назви місцевостей, населених пунктів (складні 
слова) та 3) назви місцевостей, населених 
пунктів (словосполучення). 

До першої групи належать географічні 
назви типу Aachen, Dachau, Hamm, München, 
Ulm та інші. Особливими одиницями цієї групи 
вважаємо ойконіми-омоніми типу Regen (місто 
та «дощ»), Wetter (місто та «погода»), Kiel 
(місто та «кіль») та інші. Другу групу дослі-
джуваних одиниць становлять ойконіми-ком-
позити, складовими компонентами яких 
найчастіше є: 1) власні назви географічних 
об’єктів, біля яких розташовані населені 
пункти, чи географічні терміни, наприклад, 
der Berg – «гора», der Fels – «скеля», das Feld – 
«поле»,; der See – «озеро» та інші: Frankenberg, 
Fürstenwalde, Gransee, Rosenfeld; 2) терміни, 

які називають різновиди міст, споруд, укрі-
плень, в яких проживали люди, наприклад, die 
Stadt – «місто», das Heim – «домівка», die Burg – 
«фортеця», das Dorf – «село» тощо: Augsburg, 
Deggendorf, Gernsheim; 3) ім’я засновника 
поселення: Dietmarsfeld, Marienstein; 4) інші 
ойконіми, тобто йдеться про подвійні гео-
графічні назви: Korntal-Münchingen, Lauda-
Königshofen, Rheda-Wiedenbrück. Третя група 
складається із таких географічних назв, в яких 
звертається увага на їхнє точне місцезнахо-
дження, наприклад, біля певної річки, у певній 
федеральній землі тощо: Hohenberg an der Eger, 
Immenstadt in Allgäu, Rotenburg an der Fulda, 
Mühlheim an der Ruhr, Neuburg vorm Wald.

Особливу групу серед ойконімів утво-
рюють такі географічні назви на території 
Німеччини, складовим компонентом яких є: 
1) кольороназви, передусім основні кольоро-
назви blau, grün, rot, schwarz, weiß: Blaustein, 
Grünberg, Schwarzenbach am Wald, Weißensee; 
2) прикметник neu: Neukirchen, Neustrelitz, 
Neustadt an der Donau; 3) іменник das Bad, зав-
дяки якому позначаються курортні містечка, 
розташовані на лікувальних водах: Bad Belzig, 
Bad Sulze, Bad Wurzach.

3. Неофіційні ойконіми та їхні характерні 
ознаки

Неофіційні географічні назви німецьких 
міст, містечок та селищ становлять певну 
частину топоніміки сучасної Німеччини. Зазна-
чені ойконіми вживаються як у повсякденному 
житті, так і на сторінках газет, журналів, у 
туристичних буклетах, путівниках, на знаках 
при в’їзді до міста тощо. Мешканці будь-якого 
великого міста чи містечка вигадують й роз-
повсюджують яскраве, неповторне і влучне 
прізвисько, неофіційне географічне ім’я, зав-
дяки чому привертається увага туристів до 
якоїсь славетної історичної або сучасної події, 
що відбувається саме у цьому місті, до кра-
єзнавчої пам’ятки чи природної краси тощо. 
Отже, йдеться про цілеспрямований маркетинг 
місцевої влади, яка певною мірою вигадує та 
запроваджує у життя влучний, креативний 
слоган географічної назви.

Проведений аналіз дозволив нам виокре-
мити наступні групи неофіційних ойконімів, 
враховуючи їхню структуру та семантику: 

1) композити здебільшого із структурою 
іменник / складний іменник (власна назва) + 
іменник (55%) з прямим значенням, в яких акту-
алізується: а) спеціалізація у галузі економіки: 
Autostadt (Wolfsburg), Bernsteinstadt (Ribnitz-
Damgarten), Buchstadt (Leipzig), Hafenstadt 
(Hamburg), Mähdrescherstadt (Harsewinkel); 
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б) видатна людина, життя якої пов’язане з 
цим містом: Beethovenstadt (Bonn), Dürerstadt 
(Nürnberg), Kleiststadt (Frankfurt an der Oder), 
Lutherstadt (Wittenberg), Philipp-Soldan-Stadt 
(Frankenberg), Schillerstadt (Marbach), Till-
Eulenspiegel-Stadt (Mölln); в) історія Німеч-
чини: Kaiserstadt (Aachen), Karolingerstadt 
(Lorsch), Nibelungenstadt (Worms); г) архі-
тектурний вигляд міста: die Barockstadt 
(Würzburg), die Quadratestadt (Mannheim), 
Inselstadt (Malchow). 

Окрему підгрупу становлять композити, 
що вживаються як неофіційні назви декількох 
географічних назв одночасно, оскільки семи, 
які актуалізуються під час повторної номі-
нації (кількість населення, видатна людина, 
що народилась у місті тощо), є спільними 
для декількох ойконімів (10%): Millionenstadt 
(Berlin, Hamburg, München, Köln); Schusterstadt 
(Barmstedt, Kröpelin, Preetz); Goethestadt (Bad 
Lauchstädt, Frankfurt am Main, Ilmenau, Weimar, 
Wetzlar); Bachstadt (Köthen, Eisenach, Arnstadt, 
Leipzig); Hansestadt (Lübeck, Hamburg, Bremen, 
Wismar, Rostock) та ін.

Особливий інтерес лінгвістів приділя-
ється контамінаціям, «ойконімам-портмоне» 
(3%), які утворилися шляхом поєднання двох 
слів, наприклад, лексема Bankfurt (Frankfurt + 
Bank), що буда утворена ще у 70-х роках мину-
лого століття та позначає фінансовий центр 
Німеччини Франкфурт-на-Майні, де розташо-
ваний не тільки Європейський банк, а й інші 
великі фінансові установи ФРН. Крім того, 
Франкфурт-на-Майні має ще одне прізвисько – 
Mainhatten, що утворилося контамінацією слів 
Main (річка) та Manhattan (історичний центр 
Нью-Йорка);

2) композити з метафоричним значенням, 
в яких актуалізується насамперед просторове 
положення та відбувається семантична тран-
сформація за схожістю одного із складових 
компонентів (7%): Dreiländereck (Koblenz), 
Elbflorenz (Dresden), Spree-Athen (Berlin), Isar-
Athen, Isar Valley (München);

3) перифрази, які за формою є епітетами зі 
структурою іменник + іменник у родовому від-
мінку (31%) або іншими структурами (7%), в 
яких актуалізується: а) спеціалізація у галузі 
економіки: Stadt der Pferde (Neustadt), Stadt 
der Windmühlen (Woldek), Stadt der blauen 
Schwerten (Meißen); б) архітектурний вигляд: 
Stadt der Brunnen (Külsheim), Stadt der Vier Tore 
(Neubrandenburg); в) культурний компонент die 
Stadt der deutschen Klassik (Weimar); г) просто-
рове положення: die Perle am Main (Würzburg), 
Fränkische Rom (Bamberg), Stern zwischen Seen 

(Neustrelitz); д) історія Німеччини: die Königin 
der Hanse (Lübeck).

Особливу підгрупу становлять перифрази з 
кольороназвами, здебільшого з grün. Курортні 
містечка у ФРН вербалізуються перифразами 
die grüne Stadt am See (зелене місто Штрау-
сберг біля Берліну), die grüne Stadt Marlow 
(зелене місто Марлов у Тюрінгії). Ці периф-
рази підкреслюють наявність парків, лісів 
тощо, що сприяє гарному відпочинку, покра-
щенню фізичного та духовного стану. 

У цій групі наявні також неофіційні ойко-
німи-перифрази, що позначають одне й теж 
саме місто: Stadt der FernUniversität, Tor 
zum Sauerland (Hagen); Weltstadt mit Herz, 
bayerisches Silicon Valley (München); Stadt der 
Türme, Bologna des Nordens (Erfurt).

4. Неофіційні ойконіми у міжкультурній 
комунікації

Неофіційні ойконіми є важливим джерелом 
пізнання та розуміння духовної культури, сус-
пільного устрою та норм поведінки у різних 
ситуаціях німецького народу. Усвідомлення 
цих одиниць як соціокультурних та етноспе-
цифічних елементів топонімічного простору 
ФРН створює надійне підґрунтя для успіш-
ного міжкультурного спілкування. Неофіційні 
ойконіми відображають не лише географічну 
реалію, а й певні конотації, тобто мають націо-
нальне й історичне забарвлення, що готує певні 
труднощі як для утримувача інформації, так 
і для перекладача. Правильна передача ойко-
німів сприяє розумінню усієї інформації, що 
містить ця одиниця, а це своєю чергою сприяє 
успішній міжкультурній комунікації. 

Проведений аналіз свідчить про те, що 
основними перекладацькими прийомами є:  
1) калькування (поєднане з транскрипцією / тран-
слітерацією, а також переставленням компонентів) 
(61%) та 2) дескриптивна перифраза (39%). 

Перша група містить неофіційні ойконіми, 
що калькуюьться з німецької: Klein-Paris 
(Leipzig) – «маленький Париж (Лейпциг)», 
Mozartstadt (Augsburg) – «місто Моцарта 
(Аугсбург)», Blumenstadt Erfurt – «місто 
квітів Ерфурт», die nördlichste Stadt Italiens 
(München) – «найпівнічніше місто Італії 
(Мюнхен)» та ін.

Друга група об’єднує неофіційні ойконіми, 
що передаються українською за допомогою 
дескриптивної перифрази, тобто описового 
звороту, завдяки якому географічна реалія 
називається не прямо, а описово, через її харак-
терні риси (Зорівчак, 1989: 73). Цей прийом 
перекладу сприяє досягненню високого сту-
пеню експліцитності: Graue Stadt am Meer – 



ауковий вісник Херсонського державного університетуН 295

«Гузум, сіре місто біля моря, окутане парою 
негашеного вапна». Вважаємо за необхідне 
пояснити, що виник цей ойконім завдяки 
віршу Т. Шторма “Doch hängt mein ganzes Herz 
an dir, Du graue Stadt am Meer”, що побачив 
світ у 1852 році. І сірий колір – не є кольором 
смутку та печалі. Це колір пари, що виділя-
лась під час виробництва негашеного вапна 
у великих печах Гузума в ті часи, коли там 
мешкав Т. Шторм; Bayerisches Silicon Valley – 
«Мюнхен, баварська Силіконова Долина, місце 
інновацій, стартапів тощо в ІТ-технології». 
З 90-х років XX ст. Мюнхен утримує пальму 
першості у ФРН щодо впровадження останніх 
досягнень у царині інформаційних технології, 
електротехніки у повсякденне життя; Bologna 
des Nordens – «Ерфурт, Болонья Півночі, місто 
інновацій у навчанні». Місто, де розташований 
один із найстаріших університетів Німеччини, 
заснований у 1392 р., отримало цю назву ще 
у Середньовіччі, а приєднавшись одним із 
перших у 1999 році до Болонського процесу, 
що поділяє навчання на бакалаврат та магі-
стратуру, ще раз підкреслило актуальність та 
влучність цього неофіційного ойконіма.

5. Висновки
Проведене дослідження неофіційних ойко-

німів сучасної ФРН свідчить про те, що ці 
одиниці є невіддільною частиною топоніміч-
ного простору сучасної німецької мови. Вони 
мають різну структуру, утворюються шляхом 
словотвору, вторинної номінації, використову-
ючись у повсякденному житті, у туристичних 
путівниках, на знаках при в’їзді до міста з 
метою привернення уваги до певної події, 
краєзнавчої чи історичної пам’ятки або краси 
навколишньої природи тощо. Неофіційні 
ойконіми несуть у собі інформацію про куль-
туру, суспільний устрій, історію німецького 
народу. Правильна передача ойконімів сприяє 
розумінню усієї конотативної інформації, що 
сприяє успішній міжкультурній комунікації. 
Перспективу подальших досліджень становить 
контрастивний аспект вивчення неофіційних 
географічних назв у німецькій та українській 
мовах; укладання корпусу неофіційних геогра-
фічних назв у німецькій та англійських мовах.
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У статті розглядаються перспективи розвитку мовних компетентностей фахівця в сучасну інформаційну 
епоху. Наш час характеризується значними змінами в багатьох галузях діяльності. Перш за все це пов’язано 
зі значним зростанням обсягу інформації. Розвиток сучасної техніки та технології значно розширив можли-
вості людини. У зв’язку з цим виникають нові потреби людини. Це відображається у професійній діяльності 
фахівців та у професійній підготовці фахівців. Зокрема, спостерігаються нові особливості у роботі фахівця 
з текстами. Великі обсяги інформації викликають необхідність працювати з текстами набагато інтенсив-
ніше, ніж раніше. Виникає потреба у створенні спеціалізованих текстів, доступних великій кількості читачів, 
зокрема для фахівців інших галузей. Є проблеми, пов’язані зі створенням таких текстів. Тому фахівець має 
готуватися до створення таких текстів уже на етапі навчання у вищій школі. Для цього потрібно досліджу-
вати особливості таких текстів та розробляти методики підготовки фахівця до створення таких текстів. 
Набуває значення також удосконалення мовленнєвих умінь. Для цього потрібно формувати спеціальні навички. 
Поряд з елементарними навичками для виконання конкретних дій потрібно формувати складні навички готов-
ності до змін. Формування складних навичок має свої особливості. У процесі роботи над формуванням навичок 
результати можуть бути тривалий час непомітними. Тому потрібно розуміння процесу формування навичок 
та консультації компетентних фахівців. Розвиток міжкультурної комунікативної компетентності є основою 
вивчення мов, тому набуття стійких навичок, які сприяють вільному володінню мовою, має особливе значення 
під час підготовки майбутніх фахівців. Про підготовку всебічно розвинутої особистості (зокрема, фахівця) 
йдеться в оновлених у 2018 році рекомендаціях з питань ключових компетентностей, розроблених Європей-
ським парламентом та Радою Європи. Серед переліку ключових компетентностей зазначені «компетентність 
з грамотності» та «мовна компетентність», причому мається на увазі мовна компетентність у рідній та 
іноземній мовах. Серед восьми компетентностей, які у рекомендаціях розглядаються як ключові, є «цифрова 
компетентність», тобто компетентність у галузі інформаційних технологій. Отже, слід приділяти увагу фор-


