
Віта Гонта 
 

УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖМОВНИХ ВІДНОСИН 
АНГЛІЙСЬКИХ НЕКОМПАРАТИВНИХ АД’ЄКТИВНИХ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НА 

УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
 

Встановлення перекладної відповідності при передачі значень анг-
лійських ФО українською мовою засвідчує значну актуальність в сучасно-
му перекладознавстві. 

Фразеологізм – семантично пов’язане сполучення слів, яке, на відмі-
ну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або 
речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматич-
них і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у 
вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції [3, 56]. 

Крім ідіом, до фразеологізмів відносять також мовні штампи, прис-
лів’я і приказки, крилаті вирази. Більшість фразеологізмів з’явилося в про-
цесі спостереження за навколишньою дійсністю – історичною, суспільни-
ми процесами, виробничою діяльністю й побутом, морально-етичними но-
рмами і родинними стосунками, природним середовищем, тваринним та 
рослинним світом. 

В англійській мові існують так звані ад’єктивні фразеологічні оди-
ниці, які в свою чергу, за визначенням О.В. Куніна поділяються на два ти-
пи: компаративні (порівняльні) і некомпаративні [3, 229]. У компаративних 
фразеологічних одиницях тільки підрядна структура, в реченні вони ви-
ступають предикативом: as wise as а serpent (as Solomon); (as) sharp as а 
needle; as blind as а bat; as crazy as а loon; а head like а sieve; а mind like а 
cesspool (sewer); а mind like а steel trap.  

Функції ад’єктивних фразеологічні одиниці співпадають з функціями 
прикметника, нормою для цих фразеологізмів є положення в постпозиції. 
Препозитивне вживання ад’єктивних одиниць фразеологізмів зустрічається 
рідко і є не поширеним стилістичним прийомом. 

Некомпаративні звороти можуть бути як з підрядною, так і з суряд-
ною структурою [1, 95]. 

Кількість некомпаративних ад’єктивних ФО з підрядною структурою 
в англійській мові не велика. 

Ад’єктивні ФО з сурядною структурою є двочленними зворотами: 
alive and kicking (розм., жарт.) – живий і здоровий; цілий і неушкоджений; 
повний життя; high and mighty – зарозумілий, гордовитий; владний, заро-
зумілий та ін. 

Серед ад’єктивних ФО зустрічаються як повністю переосмислені 
звороти (dead and buried), так і частково переосмислені (alive and kicking, 
fair and square) [2, 167]. 



У цих ФО два види сурядного зв’язку компонентів: сполучний 
зв’язок і сполучно-розділовий зв’язок [4, 110]. При повному переосмис-
ленні звороту ці зв’язки бувають ослабленими. 

З урахуванням семантичного, структурно-граматичного і компонен-
тного аспектів за класифікацією Куніна А.В. виділяють наступні типи мі-
жмовних відносин ад’єктивних ФО: [3, 252]. 

1) еквіваленти фразеологізмів – фразеологізми, які мають повні від-
повідники в українській мові. 

2) аналоги фразеологізмів – такі ФО, які мають спільне значення, 
або вони є близькими за значенням, але мають деякі відмінності в 
структурно-граматичному, або компонентному складі. 

3) безеквівалентні ФО – такі фразеологізми, які взагалі не схожі між 
собою та перекладаються в основному за допомогою лексичного 
способу перекладу. 

Англійські ад’єктивні ФО перекладаються на українську мову за до-
помогою лексичного способу перекладу, дескриптивного перекладу та 
комбінованим способом перекладу. 

Отже, ад’єктивні фразеологічні одиниці поділяються на некомпара-
тивні та компаративні ФО. Розглядаючи семантико-граматичні особливості 
некомпаративних ад’єктивних ФО, можна побачити, що вони поділяються 
на фразеологізми з підрядною та сурядною структурою. ФО з сурядною 
структурою в свою чергу поділяються на фразеологічні звороти із сполуч-
ним та сполучно-розділовим зв’язком. При перекладі ад’єктивних ФО най-
частіше зустрічаються аналоги фразеологізмів, які мають спільне значення, 
або вони є близькими за значенням, але мають деякі відмінності в структу-
рно-граматичному, або компонентному складі та перекладаються за допо-
могою комбінованого способу перекладу. 
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