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Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом-зоонімом в 

англійській та українській мовах 

Будь які фразеологічні одиниці мають свої особливості, але перш ніж перейти 

до безпосереднього аналізу фразеологізмів із компонентом-зоонімом, слід 

зрозуміти, що таке семантика та визначити поняття компоненту у 

фразеологізмах. Отже, сема́нтика (давніше семасіологія)  – розділ мовознавства, 

пов'язаний з лексикологією, який вивчає значення слів і їх складових частин, 

словосполучень і фразеологізмів. Слово походить від грецького слова σημαντικός 

(семантікос), «значимий» та також від σήμα (сема), «знак, позначка, символ» 

[5:83]. Компонент, в свою чергу – це складова частина фразеологізму, позбавлена 

основних ознак слова.  

Метою цієї статті є дослідити семантичні особливості фразеологізмів з 

компонентом-зоонімом в англійській та українській мовах 

Семантика фразеологізмів явище складне і багатостороннє, це пов'язано з тим, 

що значення фразеологізмів полягає в особливому способі подання сегмента 

об'єктивної дійсності. При відтворенні фразеологічної одиниці має бути певний 

контекст. При цьому не повинні губитися не тільки денотативний зміст, а й 

конотаційні властивості – експресивність, стилістичне і емоційне забарвлення.  

Під оціночним компонентом розуміється конотація, що закріплює в значенні 

слова інформацію позитивного або негативного ставлення до предмета або 

явища. Прийнято розрізняти два типи оцінності: інтелектуальну і емоційну.  

Інтелектуальна оцінка міститься в таких словах, де є вказівка на характер 

предмету, що позначається, або дії, які супроводжується співвіднесенням 

позначуваного об'єкта зі шкалою  «добре – погано». Структура оцінності 

фразеологізму схожа із словом і включає в себе суб'єкт оцінки (того, хто 



оцінює), об'єкт (те, що оцінюється), шкалу оцінок і оціночні стереотипи, які 

існують в ціннісної картині світу даної культури і окремої особистості [5:92]. 

Важливим елементом структури є шкала оцінок, де розташовані фразеологічні 

одиниці з негативним, нейтральним та позитивним забарвленням. При 

визначенні конотації фразеологічних одиниць ми користувалися спеціальними 

позначками в словниках. Як приклад, розглянемо англійські та українські 

фразеологічні одиниці з зоонімами: 

1. фразеологізми з негативною конотацією (англійська мова: 89 одиниць 

– 52%; українська мова: 112 одиниць – 63%): strong as a horse – здоровий, як 

віл; a lost sheep – заблукла вівця; like a bull in a china shop – слон в посудній лавці; 

as cross as a bear – злий, мов собака; have a cow – мати багато проблем та клопоту; 

fat as a pig – товстий, мов свиня.  

2. фразеологізми з нейтральною конотацією (англійська мова: 59 одиниць 

– 35%; українська мова: 38 одиниць – 21%): you’re the bee’s knees – 

залицяльник; to ride shank’s mares – на своїх двох; not the only fish in the sea – світ 

клином не зійшовся.  

 3. фразеологізми з позитивною конотацією (англійська мова: 22 одиниці 

– 13%; українська мова: 28 одиниць – 16%): take the bull by the horns – діяти 

рішуче, мужньо, брати вола за роги; have a memory like an elephant – мати хорошу 

пам'ять;  help a lame dog over a stile – допомогти в скрутній ситуації; man on 

horseback – бути на коні; look like the cat that got the cream –  бути задоволеним 

[1:175].  

Прихильники вузького розуміння досліджуваного феномена вважають, що 

експресивність представляє таку властивість мовного знака, яка має на увазі 

високий ступінь прояву ознаки або перебігу дії, які виражені в лексичному або 

фразеологічному значенні. Експресивні фразеологічні одиниці можуть бути 

класифіковані і за іншими критеріями. Наприклад, В. Н. Вокуров виділяє якісні, 

кількісні та якісно-кількісні експресивні одиниці: 

1. кількісні експресивні значення властиві для фразеологічних одиниць, в 

денотативном значенні яких виражається високий ступінь прояву ознаки: 



as blind as a bat – сліпий, мов курка,  людина з дуже поганим зором; 

As wet as a drowned rat – змокнути, мов щур;   

As wise as an owl – дуже розумна людина, мудрий, мов сова; 

As quiet as a mouse – спокійний, мов миша. 

(В англійській мові: 80 одиниць – 47%; в українській мові: 76 одиниць – 43%)  

2. якісні експресивні значення; фразеологізми другої групи сформовані за 

допомогою додаткових відтінків сенсу, які випливають із специфіки образу, що 

ліг в основу фразеологічної одиниці: 

act / play the (giddy) goat – вести себе нерозумно,  як козел в огороді; 

get on / ride the high horse –  зарозуміло триматися, поводитись як гусак. 

(В англійській мові: 67 одиниць – 40%; в українській мові: 53 одиниці – 30%)  

3. якісно-кількісні експресивні значення; фразеологізми третьої групи 

об'єднують в своєму змісті семи як кількісної, так і якісної експресії: 

інтенсивність, напруженість дій, ознак, властивих таким фразеологічним 

одиницям, поєднується з високим ступенем прояву ознак предметів або дій: 

bold / brave as a lion – хоробрий як лев; 

a lone wolf –  «вовк-одинак», людина, що діє в поодинці [2: 45].  

(В англійській мові: 23 одиниці – 13%; в українській мові: 49 одиниць – 27%). 

Слід зазначити, що кількість компонентів семантики в різних фразеологічних 

одиницях може не збігатися. Семантичний аспект фразеологізмів з 

компонентом-зоонімом носить досить комплексний характер, тому зіставлення 

зоосемізмів в англійській і українській мовах, представлених як окремими 

лексичними одиницями, так і в складі усталених порівнянь і словосполучень, 

фразеологізмів та усталених виразів у формі речень, ґрунтується на принципах 

когнітивізму, етноцентризму, антропоцентризму, аксіологічності, 

функціоналізму, прагматизму та екологізму. Поєднання досягнень традиційної й 

когнітивної семантики в сучасних мовознавчих студіях і залучення 

лінгвокультурних даних дозволяє провести комплексне дослідження лексичного 

значення та встановити системні відношення між його компонентами в 

семантичній структурі зоосемізмів. Такий підхід уможливлює моделювання 



відношень між складниками людина і тварина, а також пояснення особливостей 

сприйняття людиною живої природи, що знайшло відображення в мовній 

картині світу [8:78]. Порівняння людини з твариною в сучасних англійській і 

українській мовах ґрунтується як на об’єктивному досвіді спостереження і 

контактів з тваринами, так і на інтерпретованих культурою уявленнях, 

найдавніші з яких є відлунням тотемного вірування в перехід якостей тварини до 

людини внаслідок взаємодії [6:76].  

Отже, на підставі кількісного аналізу таксономій англійських та українських 

назв тварин було виявлено, що деталізація представлення складників 

зоосемічного фрагмента мовної картини світу в досліджуваних мовах суттєво 

зростає від переносних значень назв безхребетних тварин (37 в англійській і 28 в 

українській) до назв хребетних (120 в англійській і 144 в українській).  

Як в англійській, так і в українській мовах спостерігається тенденція до 

використання в переносному значенні не назв окремих порід, видів тварин, а назв 

вищих за зоологічною ієрархією угруповань, наприклад, рід (30 в англійській і 

31 в українській), родина (57 в англійській і 53 в українській), ряд (34 в 

англійській і 31 в українській). Пояснюється така тенденція прототиповістю 

(E. Rosch, В. З. Дем’янков) зооcемізмів, тобто їхньою здатністю охоплювати 

найбільш характерні ознаки належних до цього угруповання видів тварин, а 

також пов’язані з ними культурні стереотипи, що дозволяють означити всю 

категорію.  

Кількість зоосемізмів (170 в англійській і 178 в українській мовах), що 

використовуються на позначення людини, суттєво перевищує кількість назв 

видів тварин (157 в англійській і 172 в українській мовах). Причиною такої 

невідповідності є включення до зоосемізмів назв міфологічних і вимерлих 

тварин, назв порід та мастей, назв самців, самок і малят тварин, різноманітніше 

представлених в українській мові, а також інших уточнювальних термінів, 

конотація (сумарне чи тотальне значення слова) яких в переносному значенні 

нерідко відрізняється від конотації переносного значення видової назви: кінь, 



жеребець, шкапа – пор. horse, filly, thoroughbred; півень, курка, курча – пор. cock 

(rooster), hen, chicken; bee, drone – пор. бджола, трутень [1:134]. 

Найсуттєвішими відмінностями в розподілі переносних назв тварин за вагою 

в системі мови є вищий відсоток назв диких птахів, що використовуються в 

українській мові (25% проти 15% в англійській), незначна різниця у 

відсотковому відношенні між зоонімами диких (24%) і свійських (18%) тварин в 

англійській і українській мовах (22% проти 20% відповідно) та переважання в 

англійській мові зоосемізмів класу плазунів (7% проти 3% в українській), а також 

кількох типів безхребетних (6% в англійській проти 3% в українській). Такі 

розбіжності пов’язані з різним досвідом безпосередніх контактів з тваринним 

світом носіїв англійської й української мов через географічні особливості, а 

також традиції харчування: like eating your first oyster; like a boiled lobster;  пекти 

раків [1:138]. 

Аналіз семантичної структури  виявив певні закономірності у вербалізації 

досвіду контактів людини й тварин, відображених у зоосемічному фрагменті 

мовної картини світу. Для представлення цих контактів було побудовано чотири 

базові концептуальні моделі:  

1) ЛЮДИНА-референт → ТВАРИНА-корелят;  

2) ТВАРИНА-референт → ЛЮДИНА-корелят;  

3) ЛЮДИНА-референт є ТВАРИНА-корелят;  

4) ТВАРИНА-референт є ЛЮДИНА-корелят. 

Дві перші моделі схематизують взаємодію людини й тварин, відношення 

володіння і родо-видові зв’язки; дві інші моделі ілюструють асоціативні зв’язки 

між людиною й тваринами.  

1. ЛЮДИНА-референт → ТВАРИНА-корелят схематизує різноманітні форми 

взаємодії людини й тварин, де людина, існуючи, впливає на тварин. Роль 

суб’єкта  «людина» в наведеній моделі залишається незмінною – це виконавець 

дії, а види семантичних відношень між предикатом і лексемою, що займає 

позицію об’єкта, визначаються семантичною роллю останнього.  

Досліджувані фразеологічні одиниці було розподілено на 6 типів: 



1) де тварина виступає об’єктом докладання фізичної сили людини (kill two 

birds with one stone – пор. убити/уполювати двох зайців); 

2) споживання (a toad-eater «підлабузник» – пор. жабоїд «лайливе слово»); 

3) купівлі/продажу (buy a pig in a poke – пор. купувати кота в мішку); 

4) маніпулювання (turn geese into swans «прикрашати, перебільшувати» – пор. 

робити з мухи слона (вола, бугая) «надавати великого значення»); 

5) сенсорного сприйняття (have seen a wolf – пор. не бачити смаленого вовка); 

6) догляду (help a lame dog over a stile «допомогти у скруті»; і кішки немає чим 

годувати «бути дуже бідним»).  

Усі досліджувані одиниці з мовною конструкцією «тварина» у ролі пацієнса 

(об’єкт на який направлено дію) в обох мовах ілюструють домінування людини 

над твариною. Вияв цього домінування є неоднорідним. Контроль над твариною 

відображається у більшості мовних норм  (74% одиниць в англійській мові та 

72% в українській), за винятком випадків, коли тварина є об’єктом сенсорного 

сприйняття, а також об’єктом піклування [1:102].   

Мовна конструкція «тварина» також може виступати в семантичній ролі 

інструмента:  

1) локатива (місцевий відмінок): man on horseback; бути на коні;  

2) джерела: come (get it) straight from the horse’s mouth – пор. сорока на хвості 

принесла; від зайця приніс;  

3) причини або мети: see a man about a dog; ні за собаку пропасти; загинути ні 

за цапову душу;  

4) реципієнта (той, хто отримуює, приймає): throw someone to the lions; продати 

псові очі. 

У відношеннях володіння людина завжди виступає у ролі власника, а тварина 

виступає ролі власності: have a cow «бути охопленим неспокоєм»; мати синицю 

в жмені «задовольнятися тим, що є». Концептуальний зв’язок контейнера і 

його вмісту структурується у вигляді метафор (G. Lakoff, J. Grady, M. Turner). 

Людське тіло або окремі його частини сприймаються як контейнер, а тварини – 

як його вміст: to arose/bring out the tiger in someone – пор. пробуджувати в комусь 



звіра [9:78]. Відношення частини й цілого між концептосферами людина і 

тварина категоризуються такими формулами:  

1. ЛЮДИНА-частина є ТВАРИНА-частина: goose pimples – гусяча шкіра; 

ЛЮДИНА-ціле є ТВАРИНА-частина: you’re the bee’s knees; – дівчачий хвіст, 

«залицяльник, що повсюди ходить за дівчатами»; 

ЛЮДИНА-частина є ТВАРИНА-ціле: to ride shank’s mares «на своїх двох» 

(про ноги), де частина (feet) = ціле (mares). 

2. ТВАРИНА-референт → ЛЮДИНА-корелят. Відношення суміжності в 

англійських та українських фразеологізмах, віднесених до зазначеної моделі, 

представлені не так широко (19 і 22 відповідно) у порівнянні із мовними 

моделями ЛЮДИНА-референт → ТВАРИНА-корелят (132 і 71 відповідно).   

3. ЛЮДИНА-референт є ТВАРИНА-корелят формально виражає відношення 

подібності між досліджуваними концептосферами, де концепт-джерело 

мапується на концепт-мету (G. Lakoff). Перенесення властивостей тварин на 

людину спостерігається як у межах однієї сфери, так і через мапування однієї 

сфери на іншу [3:145].   

Варіативність сфер джерела концептосфери тварина є вужчою за варіативність 

сфери мети концептосфери людина. Сфери мети концептосфери людина було 

розподілено на: фізичні властивості (13 типів), зокрема розмір (fat as a pig; видра 

«надзвичайно худорлява жінка»); фізичний стан (as wet as a drowned rat; 

змерзнути як собака); психоментальні якості (4 типи), зокрема характер та 

інтелект (you silly goose!; як баран в аптеці); соціальні характеристики (8 типів), 

зокрема статус (a shop rat; кит «особа, важлива у певній сфері»); контакти (a lone 

wolf; жити вовком) [7:108]. 

4. ТВАРИНА-референт є ЛЮДИНА-корелят актуалізується у назвах тварин як 

в англійській, так і в українській мовах, але представлена вона у зоосемічному 

фрагменті картини світу не як оцінна, а як ідентифікаційна метафора 

(В. М. Телія): black widow – чорна вдова (Latrodectus mactans), praying mantis – 

богомол (Mantis religiosa).  



Експліцитні та імпліцитні зоосемізми було виявлено як в англійській, так і 

українській мовах. Під експліцитними зоосемізмами ми розуміємо назви 

тварин у переносному значенні, що пов’язані семантичними й синтаксичними 

зв’язками з назвою людини: to be as quiet as a mouse – пор. як миші в норі. Під 

імпліцитними зоосемізмами розуміються одиниці, що виражають мапування 

концептосфер тварина і людина, закріплене на семантичному рівні за допомогою 

певних мовних одиниць, де тварина, з якою порівнюється людина, не 

називається: to be / get back in harness – пор. [іти] в одній упряжці [6:37]. 

Сигналами референтної спрямованості імпліцитних зоосемізмів на тварин 

виступають:  

1) назви частин тіла тварин та назви продуктів фізіологічних процесів живих 

організмів: to turn tail (and run) – пор. показувати / показати хвіст (хвоста) кому; 

to foam at the mouth – пор. з піною в роті (біля рота, на губах);   

2) терміни, пов’язані з утриманням і використанням тварин для господарчих 

потреб людини: have blinkers on – пор. ходити в шорах; 

3) назви місць утримання та проживання тварин: a coop «тісне приміщення, 

що обмежує свободу» – пор. курник «маленьке і незручне приміщення»;  

4) звуки, характерні для тварин, які імітує людина: to grunt; to hum; рохкати; 

гудіти. У деяких мовних структурах звуконаслідувальні дієслова цілком 

переосмислюються: to bark at the moon – вити на місяць; відгавкуватися 

«захищатися від присікування, причіпок»;  to croak «померти»  [8: 176]. 

За ступенем прозорості референції було виділено три групи імпліцитних 

зоосемізмів:  

1) одиниці, прозорість яких забезпечується специфічністю ознаки: to strain at 

the leash; to muzzle someone – собака (повід і намордник вказують на собаку); 

2) напівпрозорі зоосемізми, що містять посилання на групу тварин із спільною 

ознакою: to clip someone’s wings – підрізувати крила – асоціація зі свійською 

птицею, яку тримають у неволі; to be bright-eyed and bushy-tailed – асоціація з 

твариною, яка має гарний пухнастий хвіст, можливо лис, білка; 



3) зоосемізми, в яких посилання на тварину затемнене через високий ступінь 

узагальнення ознак: to look (feel) like roadkill; лізти в пащу до когось. 

На підставі аналізу експліцитних та імпліцитних зоосемізмів, що 

структуруються компаративним фреймом (виникає на підставі подібності) і 

ґрунтуються на базовій концептуальній метафорі ЛЮДИНА-референт є 

ТВАРИНА-корелят, було виявлено низку концептуальних метафор, спільних 

для англійської та української мов:  

1) агресивна людина є хижак: hawk; shark; beast; звір; вовк; тигр;  

2) гноблення / обмеження свободи людини є підкорення тварини: to ride 

roughshod; to muzzle someone; to be caught like a rat in a trap; верхи їздити на 

комусь; хомут на шию; держати в шорах; 

3) рух по життю є пересування тварини: to crawfish  – пор. назад рачкувати 

«відмовлятися від прийнятого рішення, даного слова»– пор. to weasel out of 

something «ухилятися від обов’язків; відмежовуватися від попередніх обіцянок».

 Джерелами метафор є такі сфери контактів людини і тварини, як 

мисливство і рибальство, сільське господарство, спорт, дозвілля. Сферами мети 

є не тільки побут, але й політика (to change horses in midstream – змінювати коней 

на переправі; hounds of hell «лідери опозиції»; a lame duck «непереобраний 

парламентар, що допрацьовує останні тижні»), спорт (a boston crab; ластівкою), 

військова справа (cockfight «легкий бій»; слоник «людина у протигазі»), освіта 

(teacher’s pet; top dog), бізнес (a lamb «той, кого можна легко надурити, особливо 

на біржі»; акула) [4:97].  

Отже, стає зрозуміло, що порівнюючи англійські фразеологізми з 

українськими, ми робимо висновок, що вони можуть бути схожими за лексичним 

складом, комунікативним значенням та конотацією. Але значна частина 

англійських та українських фразеологізмів мають свої особливості, а 

відповідності часто бувають лише приблизними. На основі цього ми можемо 

зробити висновок, що ця тема залишається актуальною та перспективною для 

подальшого дослідження. 
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