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Останніми десятиріччями жодна галузь лінгвістичної науки не 

привертала до себе такої уваги мовознавців, як фразеологія. Якщо у 50 
роки про неї писали, що вона ще перебуває у стані «прихованого» 
розвитку, то нині можна сказати, що фразеологія по праву зайняла місце 
самостійної лінгвістичної дисципліни. Становленню фразеології як галузі 
лінгвістики сприяло здійснене у працях таких мовознавців як 
М. В. Ломоносова, Ф. І. Буслаєва, О. О. Потебні, І. І. Срезневського, 
П. Ф. Фортунатова, О. О. Шахматова ґрунтовне дослідження синтаксичної 
природи словосполучень, а також висвітлення стилістико-семантичних 
особливостей стійких комплексів слів [2, с. 21]. 

У лінгвістиці відомі понад 20 визначень фразеологічної одиниці, але 
жодне з них не знайшло загального визнання. Деякі мовознавці 
справедливо вважають, що визначення фразеологічної одиниці таке ж 
складне, як і визначення слова. Ця складність полягає насамперед у тому, 
що і для слова, і для фразеологізму важко встановити спільні риси, які 
можна було б віднести до кожного з них без винятку. 

Ми розглядаємо фразеологізм як семантично пов’язане сполучення 
слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних 
структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно 
до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання 
лексем, а відтворюється у вигляді неподільної та цілісної конструкції. 
Фразеологізми – це усталені вирази, значення яких не відповідає сумі 
значень їх компонентів. 

Як самостійна мовна одиниця, фразеологізм характеризується 
відповідними диференційними ознаками. Такими ознаками для 
фразеологічних одиниць є: 1) фразеологічне значення; 2) компонентний 
склад; 3) граматичні категорії [1, с. 80]. Визначення диференційних ознак 
ФО дає підстави встановити обсяг предмета фразеології, а також дозволяє 
розглядати фразеологізми як окремі самостійні одиниці мови, відмінні від 
слова, словосполучення і речення, а разом з тим і як такі, що мають з 
останніми багато спільного. 

На думку Л. П. Сміта, експресивність, притаманна фразеологізмам, 
відіграє в мовленні не останню роль: «ідіоми особливо потрібні в 
емоційному, схвильованому мовленні: образність та метафоричність 
надають їм виразності, енергії». Англійський фразеолог також додає: 
«вони [ідіоми] виконують необхідну функцію в мові. Ця функція 
полягає … в тому, щоб повернути поняття від чистої абстракції до 
відчуттів, що їх породили, знову втілити їх в зорових образах і перш за все 
в динамічних відчуттях людського тіла» [3, с. 162]. 

За походженням англійські фразеологізми можна розділити на 



чотири групи: суто англійські, міжмовні запозичення, внутрішньомовні 
запозичення, а також фразеологічні одиниці, запозичені в іншомовній 
формі. 

За допомогою фразеологічних одиниць об’єктам і людям 
приписуються ознаки, які, в свою чергу, асоціюються із мовною картиною 
світу, охоплюють цілу дескриптивну ситуацію, виражають оціночне 
ставлення до неї. 

Фразеологізми є одним із способів відображення мовної картини 
світу. Мовна картина світу формує тип відношення людини до світу, вона 
визначає норми поведінки людини в світі, визначає її ставлення до світу. 
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