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нестандартні шляхи розв’язування задач, сприяє розвитку творчих і 
евристичних складових мислення, що врешті-решт призводить до кращого 
засвоєння нових понять. Накопичення учнями візуальних понять за 
допомогою педагогічних програмних засобів сприяє розвитку вмінь 
виділяти головне в навчальному матеріалі, акцентує увагу учнів на 
змістовій стороні понять та явищ.  

Отже, процес засвоєння нових знань із застосуванням інноваційних 
технологій проходить ефективніше, а одержані знання – набагато міцніші. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 
Фразеологічні одиниці представляють найбільш мальовничу й 

виразну частину словникового складу мови, що відображають звичаї, 
традиції народу, згадку про його історію, фольклор. 

Англійська мова зазнала великих історичних змін, отже за довгий час 
у мові накопичилися вирази та словосполучення, які виявилися 
лаконічними та влучними. Сучасні наукові парадигми засвідчують той 
факт, що фразеологія є невичерпним джерелом поповнення лексичного 
складу мови. Знання одиниць фразеології полегшує також й розуміння 
публіцистичних та художніх текстів. Грамотне використання одиниць 
фразеологізмів робить іноземну мову повнішою і жвавішою. За допомогою 
ідіоматичних виразів інформаційний аспект мови доповнюється 
інтуїтивним описом нашого світу та життя (І. Анічков) [2]. 

Перш за все, варто звернути увагу на основну особливість, що 
представляє відмінність між звичайним словосполученням і одиницею 
фразеологізму очевидним. 

Проте, існують, одиниці фразеологізмів з різною мірою зв’язку між 
компонентами. Наприклад, при досить широкому використанні 
словосполучень як от: breach of faith (promise, arrestment, trust, justice, 
contrast, prison, privilege), значення одного з компонентів може бути 
розглянуто як вільне та самостійне. Отже, межа між одиницями 
фразеологізмів даного вигляду є розмитою. В протилежність таким 
сполученням, одиниці фразеологізмів, що володіють високою мірою 
ідіоматичности, мають синтаксичну цілісність. Відповідно, компоненти 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 255 - 

таких одиниць не можуть приймати інші слова (одиниця фразеологізму «а 
good sport» – «славний парубок» втратить сенс, якщо ми додамо 
прислівник «very») [1]. 

В англійській мові існує ряд одиниць фразеологізмів, представлених 
в декількох варіантах. Так, вираз «при повному параді» в англійській мові 
представлений як: in full feather, in fine feather, in high feather. Слід 
зазначити, що в англійській літературі зустрічаються словосполуки 
фразеологізмів, навмисно поширені або перетворені авторами для 
досягнення максимального ефекту [3]. 

Наприклад, Теодор Драйзер в своєму творі «Титан» поширює 
одиницю фразеологізму «the cast of the die»: «He had built so much on the 
cast of this single die». Бернард Шоу в своєму творі «S. Joan» міняє 
граматичну форму одного з компонентів одиниці фразеологізму «а hard 
nut to crack»: «But the Bastard of Orleans is harder nut to crack» [8]. 

Звідси, ми можемо виділити критерії відмінності фразеологічних 
одиниць від простих словосполук: 

• фразеологічні одиниці володіють ідіоматичністю (зв’язаністю) 
значення; 

• у фразеологічних одиницях відсутня здатність синтаксичного 
поширення і варіювання компонентів; 

• фразеологічні одиниці мають досить вузьке коло вживання 
граматичних форм компонентів, що входять до їхньої структури [2]. 

Алефіренко зазначає, що існують такі типи фразеологічних 
одиниць у сучасній англійській мові: 

1) фразеологічні зрощення – це абсолютно неподільні, стійкі 
поєднання, загальне значення яких не залежить від значення складових їх 
слів, наприклад: to kick the bucket (розм.) – загнутися, померти; to rain cats 
and dogs – лити як з відра (про дощ); to be all thumbs – бути невмілим, 
незграбним [4]. 

Фразеологічні зрощення з’явилися на базі переносних значень їх 
компонентів, які перестали бути зрозумілими в сучасній англійській мові. 
Образність фразеологічних зрощень розкривається лише історично. 

Наприклад, вираз «to be all thumbs» є тотожним виразу «one’s fingers 
are all thumbs», яке зазнало історичних змін. Фразеологізм «Kilkenny cats» 
очевидно, походить з легенди про запеклу боротьбу між містами Kilkenny і 
Irishtown в XVII столітті, що призвело до їх розорення. 

А відтак, для фразеологічних зрощень переносне значення стало 
основним. Фразеологічні зрощення володіють рядом характерних ознак, а 
саме: а) вони можуть включати некротизми – слова, які ніде, окрім даного 
зрощення, не вживаються; б) архаїзми також можуть входити до складу 
зрощень; в) зрощення фразеологізмів синтаксично нероздільні; г) в 
більшості випадків в них неможлива перестановка компонентів; д) вони не 
мають у своєму складі додаткових слів. 
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2) фразеологічні єдності – це такі стійкі поєднання слів, в яких за 
наявності загального переносного значення зберігаються ознаки 
семантичної нарізності компонентів. 

Наприклад: to spill the beans – видати секрет; to burn bridges – 
спалювати мости; to throw dust into smb.’s eyes – заговорювати зуби; to 
throw mud at smb. – поливати гряззю; to be narrow in the shoulders – не 
розуміти жартів; to paint the devil blacker than he is – згущувати фарби; to 
paint the lily – підфарбувати колір лілії, намагатися поліпшити або 
прикрасити що-небудь, що не потребує удосконалення [5]. 

Ознаки фразеологічних єдностей: 
• можливість збігу з існуючими словосполуками (пор.: to throw dust 

into smb.’s eyes, to be narrow in the shoulders, to burn one’s fingers, to burn 
bridges); 

• збереження значення окремих компонентів (to put а spoke in 
smb.’s wheel); 

• неможливість заміни одних компонентів іншими (to hold one’s 
cards close to one’s chest); 

• емоційно-експресивна забарвленість (to throw dust into smb.’s eyes, 
to paint the devil blacker than he is); 

3) фразеологічні сполуки (поєднання) – це стійкі звороти, до складу 
яких входять слова з вільним та фразеологічно пов’язаним значенням, як-
от: а bosom friend –нерозлучний друг, а pitched battle – запекла сутичка, 
Adam’s apple – Адамове яблуко, а Sisyphean labor – Сізіфова праця, rack 
one’s brains – сушити голову (посилено думати, згадувати), to pay attention 
to smb. – звернути на кого-небудь увагу і т.ін. [7]. 

Характерними ознаками фразеологічних сполук (поєднань) є 
наступні: 

ü допущення варіантності одного з компонентів (а bosom friend – 
нерозлучний друг,bosom buddy – нерозлучний приятель); 

ü можливість синонімічної заміни стрижневого слова (а pitched 
battle – запекла сутичка, а fierce battle – люта сутичка); 

ü можливість включення визначень (he frowned his thick eyebrows – 
він насупив густі брови); 

ü можливість перестановки компонентів (а Sisyphean labor – 
Сізіфова праця, а labor of Sisyphus – праця Сізіфа); 

ü обов’язковість вільного вживання одного з компонентів і 
зв’язаність вживання іншого (а bosom friend – нерозлучний друг: 
нерозлучним не може бути ворог або хто-небудь інший). 

4) фразеологічні вирази – це звороти з буквальним значенням 
компонентів. Вони включають англійські прислів’я і приказки, що 
вживаються в прямому значенні, не мають образного сенсу: live and learn – 
століття живи, століття вчися; better untaught than ill taught – краще 
бути неграмотним, ніж неправильно навченим; many men, many minds – 
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скільки голів, стільки і розумів; easier said than done – легко сказати, ніж 
зробити; nothing is impossible to а willing heart – хто хоче, той досягне. 

Однією з характерних особливостей фразеологічного звороту є 
постійність його складу. Враховуючи характер складу фразеологізмів 
виділяються дві групи фразеологічних зворотів: а) фразеологічні звороти, 
що утворюються зі слів вільного вживання, і належать до активної лексики 
мови (to throw dust into smb.’s eyes ); б) фразеологічні звороти з лексико-
семантичними особливостями, тобто такі, в яких є слова зв’язаного 
вживання, слова застарілі або з діалектним значенням (to send smb. to 
Coventry) [1]. 

Отже, у цій статті ми намагалися розглянули загальнотеоретичні 
питання щодо класифікації фразеологічних одиниць та різні види їх 
сполучуваності, перекладу та специфічних особливостей. Фразеологічний 
фонд англійської мови настільки великий, що повне його дослідження не 
вмістилося б у рамки даної роботи. Тим не менш, на прикладі розглянутих 
фразеологізмів можна чітко уявити наскільки різноманітні за своєю 
семантикою та виразності фразеологізми сучасної англійської мови. 
Завдяки літературним творам письменників і поетів, як самій 
Великобританії, так і різних країн світу, англійська мова в даний час 
налічує величезну кількість фразеологізмів. Але, не слід забувати і про те, 
що з історії та культури різних країн світу в англійську мову також 
прийшла величезна кількість фразеологізмів. 
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