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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

На місці початкового *sw- можна припустити як один з можливих 

варіантів іє. *k w - (пор.: вал. chwaer «сестра», вірм. к'оіг, авест. xvai]har-, 

xvasura- «свекр», алб. vjerr, vjeherr, rp. herkyre). Така гіпотеза 

підтверджується фактами мови, тому для значення ‘чорний’ можлива 

реконструкція у вигляді іє *k werdos. Очевидно, що розвиток іє. *k w—>*h 

w, *sw- відбувався всередині індоєвропейської мови-основи в її діалектах. 

Германське *swartoz розпадається структурно на два склади *swar-toz, які 

являють собою дві морфеми - кореневу та суфіксальну. Фонетична 

складова межа у словах у давнину збігалася з морфологічною. 

Перерозклад у межах германських морфем викликав перехід 

суфіксального -t- з -toz до кореня, залишок морфеми сприяв утворенню 

флексії. Новий корінь у вигляді *swert- має місце у давніх германських 

пам’ятках. Реконструйований корінь *k w er- ‘чорний’ асоціюється з 

подібним іє. коренем *k w era- ‘ворона, воро н’ ( В.Г.Таранець). Різні 

рефлекси вказаних коренів в індоєвропейських мовах пояснюються різним 

місцем наголосу на них, відповідно *k w er- і *k w era. Можна припустити, 

що колір птаха послугував зародженню поняття ‘чорний’, а його назва - 

найменуванню його. Негативні відтінки значення німецького слова schwarz 

‘чорний’ у загальних рисах збігаються з тією значущістю, яку мав образ 

ворони в давніх народів. Білий колір як світлий, яскравий, з властивістю 

світитися, в силу його протиставлення темному, чорному викликає 

радісний, оптимістичний настрій, символізує світле, життєрадісне начало. 

У двн. мові слово weifi мало основне значення ‘білий’ і виступало як 

прикметник: *(h)wiz ‘білий, блискучий’ від іє. кореня *k wei(t)- ‘світити’. 

Аналіз двн. словоформ *(h)wizпоказа в, що дана лексема має частоту 

поширеності в двн. текстах 0,003% і вживається у двох значеннях: 7 1) 

позначення кольору і 2) в переносному позитивному значенні стосовно 

людини (приклади знаходимо в текстах, у словниках не дається посилання 

на це значення). У текстах представлені реалізації wizzer, uueiz, huittq, 

uuizsae, в яких наочно проявляються характерні для даного періоду мови 

фонетичні особливості. На початку словоформ має місце приголосний w, 

який іноді передається подвоєним голосним (ии), що свідчить про 

білабіальний характер w. В окремих випадках у цій же позиції 

зустрічається приголосний h; загалом початкові h і w свідчать про їх 

походження з германського *h w -. У середині слова представлено 

приголосний Z , іноді ПОДВОЄНИЙ Z Z , що походить від германського 

зімкненого *t. Тут має місце «другий пересув приголосних». Таким чином, 

двн. матеріал дає змогу реконструювати прагерманську форму *h wit- зі 
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значенням ‘білий’. У свн. період розвитку німецької мови словоформа 

мала значення wfz ‘білий, блискучий, красивий’. Вираз wizezgelt ‘білі 

гроші’ позначав гроші, до складу яких входило більше срібла, ніж міді. 

Лексема wiz вживається в свн. текстах у двох значеннях: 1) позначення 

кольору і 2) позначення позитивної якості людини. Свн. словники також не 

вказують на це значення для wiz, але в текстах цього періоду є приклади, 

які підтверджують вказане значення. Загальна частота даної лексеми 

відрізняється від вживаності двн. періоду й складає 0,009% випадків ( у 

двн. 0,003%). У смисловому відношенні лексема wiz іноді сполучується з 

прикметником rot, з яким вона входить в одне семантичне поле, 

виражаючи позитивні сторони людської моралі. Щодо форми, то в текстах 

зустрічаються всього два варіанти кореня: wizz- і wiz-, тобто має місце 

уніфікація в написанні, а отже - й у вимові. Пізніше в результаті 

ранньоверхньонімецької дифтонгізації довгий голосний у wiz- перейшов у 

дифтонг еі і утворив форму weis-, яка у вигляді weifi представлена у 

сучасній німецькій мові. На відміну від schwarz словоформа weifi позначає 

світлий, віддзеркалюючий сонячні промені колір предметів, явищ. 

Словоформа weifi має у сучасній німецькій мові такі значення: позначає 

колір (нейтральне значення); має переносні некольорові значення, 

пов’язані з поняттями «цнотливість», «безгрішність», «душевна чистота», 

«невинність»; позначає негативний емоційний стан людини, її негативні 

думки та вчинки; оригінальність і рідкісність людини (часто з негативним 

відтінком). Загальна частота поширеності в мові складає 4,30% ( Н. Meier).  

У цілому аналіз weifi показує розширення його семантики, 

починаючи від двн. періоду, і збільшення його функціонального 

навантаження. Німецькі форми дають можливість реконструювати корінь 

*(h)wit, у якому початкові приголосні представляють прагерманський *h w 

. Згідно з законом Грімма (“перший пересув приголосних”) *h w - вийшов з 

іє. *k*. 
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НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ 

ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА 

 

Хореографія займає важливе місце у всебічному розвитку школяра. 

Виконуючи пізнавальну, естетичну, виховну, креативну та інші функції, 

хореографічне мистецтво впливає на естетичний, творчий, духовний, 

фізичний розвиток дітей. Хореографія дуже цікавий вид діяльності, який 

всебічно розвиваючи, навчає помічати прекрасне навіть в дрібницях. 

Танцювальне мистецтво через зміст і форму хореографічного твору 

справляє широкий виховний вплив, задовольняє пізнавальні, наслідувальні 

потреби дітей, забезпечує різнобічну культурну орієнтацію у 

навколишньому світі [2]. Вважаємо, що саме вплив народного 

хореографічного мистецтва має провідне значення в творчому розвитку 

дітей. Адже мистецтво танцю, цікавий вид діяльності, в якому відчуваєш 

себе творцем чогось нового та прекрасного. 

Виховний та розвивальний вплив народно-сценічного танцю на 

особистість досліджували багато науковців: формування творчого 

потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного 

танцю (С. Куценко); його виховні аспекти ( Б. Колногузенко, 

К. Островська.); підготовку вчителя-хореографа до творчої діяльності 

(Л. Андрощук, О. Бикова, Т. Благова, П. Фриз та ін.). 

На нашу думку, малодослідженою є проблема викладання народно-

сценічного танцю в школі та його вплив на всебічний розвиток школяра. 

Метою публікації є дослідження всебічного розвитку школяра 

засобами народно-сценічного танцю. 

Народно-сценічний танець – це вид хореографічного мистецтва, 

створений на основі фольклору чи власного бачення балетмейстера та 

збагачений різнобарвною палітрою виражальних засобів, які допомагають 

максимально точно розкрити художньо-образний зміст хореографічної дії 

[2]. 


