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переконливість. Відсутня емоційна та експресивна лексика, властива 

перевага іменникового типу висловлювання, зокрема вживання 

віддієслівного іменника збереження тощо. У словотворенні наявна 

стильова визначеність абстрактного іменника необхідність із суфіксом -

ість.  

Таким чином, уроки української мови у 5 класі спрямовані на  

засвоєння здобувачами освіти важливих стилістичних аспектів. Учитель 

сучасної школи повинен докладати максимум зусиль для того, щоб учні, 

починаючи із 5 класу, чітко усвідомлювали роль стилістики як засобу 

образності, емоційності, увиразненості мови.  

 

Список використаних джерел: 

1. Банзерук О. В. Вивчення стилістики у школі : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/Ltkp_2008_43_35%20(4).pdf 

2. Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. / О. П. Глазова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 272 с. 

3. Караман О. Вивчення стилістики у школі : [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=rm

38_05 

4. Попович А. Зауваги про безперервне вивчення стилістики 

української мови: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

file:///C:/Users/admin/Downloads/tdf_2016_23_8%20(2).pdf 

5. Українська мова. Українська література : методичні рекомендації 

МОН України щодо організації навчального процесу в 2017/ 2018 

навчальному році; оновлені на компетентнісній основі навчальні програми 

для 5 – 9 класів ЗНЗ; методичні коментарі провідних науковців щодо 

впровадження ідей Нової української школи. – К. : УОВЦ «Оріон», 2017. – 

192 с. 
 
 

Вадим Ухань 
Науковий керівник: к. п. н., доц. Паладьєва А.Ф. 

 

СТРУКТУРНІ ТИПИ АНАЛОГІЧНИХ РЯДІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ 

ФРАЗЕОЛОГІЇ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ 

 

 Фразеологія традиційно вважається немоделюючою системою, в 

якій кожна фразеологічна одиниця (далі ФО) є одиничним, унікальним 

утворенням. Однак сучасний масовий приплив фразеологічних новотворів 

у різних мовах змушує задуматися про якісні зміни в системі фразеології і 

знову піднімає питання про модельовання цієї системи [3, с. 31]. 
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 Вивчення великого корпусу англійських ФО показує, що багато 

фразоутворень не є поодинокими, але виявляють дериваційні зв'язки з 

іншими одиницями фразеологічної системи, про що свідчать подібність їх 

зовнішньої структури і змісту. І хоча традиційно говорять про наявність у 

фразеології тільки моделей опису, наприклад структурних, семантичних і 

структурно-семантичних, уже згадуваний приплив новоутворень, 

заснованих на структурно-семантичній аналогії, дозволяє говорити про цю 

модель в аспекті утворення нових одиниць [2]. 

 Механізм структурно-семантичної аналогії дозволяє утворювати 

необмежену кількість нових одиниць на базі існуючих ФО (по суті вони є 

їх окказіональними модифікаціями) для вирішення постійно мінливих 

комунікативних завдань. 

 Для розгляду явища аналогії на синтаксичному рівні звернемося до 

різних структурних типів ФО цієї групи і, перш за все, до ФО зі 

структурою простого речення. 

 В одиницях першого типу ознака «відсутність важливого 

елемента / функції» передається структурою заперечного речення, що є 

найбільш простим і ефективним способом: The belt does not go through all 

the loops. The lift does not go all the way to the top. All the dogs are not 

barking. 

 У цьому ряді простежується аналогія також лексико-граматичного 

складу: наявність присудка в негативній формі і загального компонента all, 

що передає ідею неповної кількості. Деякі ФО зі структурою речення 

реалізуються в еліптичній формі: [There's] no grain in the silo; 

[There are] no toys in the attic. 

 У структурному плані цей відкритий ряд об'єднує наявність 

елемента no і спільність лексико-граматичного оформлення, де перший 

номінативний компонент - це важлива складова (grain, toys) другого або 

цілого (silo; attic) (пор. Без царя в голові). 

 Відсутність важливого компонента може передаватися лексично, 

наприклад, компонентами missing, off в поєднанні з дієсловом: ...half the 

pickets are missing from the fence; ...missing a few buttons on the remote 

control. 

 Хоча формально вони мають різну синтаксичну будову: повне 

речення і предикативна конструкція, ці ФО мають подібну структуру 

- наявність загального елемента missing, подібних елементів, що 

позначають кількість (half і a few), і використовують образ цілого (fence, 

remote control) і його елементів (pickets і buttons), а також мають загальне 

значення відсутності необхідних елементів. 

 При різниці фразеологічних образів ФО the receiver is off the hook 

(букв. «телефонна трубка знята з важеля») і the cheese slid off the cracker їх 

об'єднує імплікація, що необхідна, невід'ємна частина не на місці. 

Концептуально і структурно до цих виразів близька розмовна ФО the 
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slinky's kinked, де компонент slinky позначає обтягуючий і підкреслюючий 

фігуру предмет одягу, який у цьому випадку зміщений і перекручений 

(kinked). Тим самим компонент kinked підкреслює неможливість 

правильного функціонування основного елемента. 

 Також заслуговують на увагу дві антонімічні пари повністю 

предикативних ФО із подібним значенням «повний комплект» та, навпаки, 

«брак чого-небудь», які імпліцитно передають концептуальну опозицію 

«норма» - «відхилення від норми»: to be all there - not to be all there;  to have 

all one's buttons / marbles - not to have all one's buttons / marbles. 

 У цих парах перший із антонімів має значення «бути розумним, 

добре міркувати», а другий (із негативним компонентом) має значення 

«бути ненормальним або погано міркувати. 

 ФО not to be all there має синонім, заснований на іншому образі: to 

be away with fairies. Формально значення відсутності / брак виражено в 

ньому лексично - за допомогою компонентів to be away. 

 Цікавий приклад предикативних ФО із загальним значенням 

«брак», яке передається через лексеми, що позначають грошові одиниці: to 

be 19/6 to the pound, to be eighteen bob in the pound [1] і not to be the full 

shilling [4]. Правда, для розшифровки їх значення необхідні знання 

англомовної культури, а саме, що в фунті стерлінгі - двадцять шилінгів 

(bob - розмовне позначення шилінга). Що стосується вираження not to be 

the full shilling, де значення відсутності актуалізовано за допомогою 

компонентів not the full, його виникнення пов'язане з практикою в 

старовинних тавернах наливати повну кружку рому за шилінг. Можна 

припустити, що саме за аналогією з ним виник вираз із тим же значенням 

not to be the full quid, де quid - розмовне найменування фунта. 

 У випадку ФО sb is not the sharpest tool in the box / the sharpest knife 

in the drawer ідея дурості передається шляхом поєднання негативної 

предикації і метафори «гострий інструмент - гострий розум». 

 Однак слід зазначити, що моделі структурно-семантичної аналогії, 

хоча і володіють регулярністю, прозорістю і прогнозуючою силою, не є 

утворюючими в розумінні Н. Хомського. Моделі структурно-семантичної 

аналогії в сфері фразеології не цілком вільні, тому, що системні 

властивості фразеологізмів накладають свої обмеження на механізм 

аналогії: новоутворення, щоб увійти у фразеологічний фонд, повинні стати 

стійкими і відтворюватися в мові в готовому вигляді. До того ж, подібне 

моделювання виникає лише в певних сегментах фразеологічного фонду за 

певних умов. Хоча теоретично будь-який фразеологізм може стати 

дериваційною базою для утворення нових ФО за аналогією, на практиці в 

цей процес включається лише незначна в порівнянні з усім фондом 

кількість ФО, і не можна також передбачити, які ФО будуть залучені в цей 

процес. 
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ОСНОВИ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ 

СТРАЖДАЮТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

 
Серед хвороб, на якi страждають нашi сучасники, найбiльш 

небезпечними є захворювання серцево-судинної системи. Серцево-судинна 

система забезпечує кровообіг організму, а значить, живлення і дихання 

всіх органів. Ось чому захворювання серцево-судинної системи 

відображається на пониженні функціональної діяльності всього організму. 

Одночасно понижуються творчі здібності та працездатність людини.  

Захворювання серцево-судинної системи обумовлені багатьма факторами: 

вродженими дефектами; інтоксикацiєю; запальними процесами; 

порушеннями обміну речовин; малорухомим способом життя.  

 Серед різних захворювань серцево-судинної системи найбільш 

поширеними є: дистрофія міокарда, інфекційно-алергічні міокардити, 

ревмокардити (ендокардит), вади серця, вегетативно-судинна дистрофія, 

гіпертонічна і гіпотонічна хвороби. Значна кількість захворювань серцево-

судинної системи призводить до недостатності кровообігу, тобто 

нездатності системи транспортувати кров у необхідній кількості для 

нормального функціонування органів і тканин. Недостатність кровообігу 

виникає внаслідок порушення функцій як серця (серцева недостатність), 

так і судин (судинна недостатність). Метод лікувальної фізкультури 

розглядається як неспецифічний метод загальної терапії. 

 Їх цінності полягає в тому, що він по своїй сутності має не локальну 

дію, а викликає реактивні зміни всього організму. Адекватні фізичні 
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