
Ю.В. Лапухіна 

Житомирський державний університет  

імені Івана Франка 

Науковий керівник: канд. філол. наук,  

доцент В.В. Жуковська 

Семантичні особливості фразеологічних одиниць із соматичним 

компонентом (на матеріалі англійської та української мов) 

 Фразеологічні одиниці є об'єктом зацікавленості багатьох дослідників 

протягом тривалого періоду часу. У працях лінгвістів вони виступають 

матеріалом для дослідження мови як продукту людської діяльності та засобу 

спілкуваня і передачі культури, досвіду та світобачення певної нації [3, с.7]. 

Дослідженнями у галузі фразеології займались такі видатні вчені, як В. фон 

Гумбольдт (1821), О. О. Потебня (1892), Шарль де Баллі (1905), 

В. В. Виноградов (1963), О. В. Кунін (1972), А. Г. Назарян (1987), 

В. М. Мокієнко (1989), М. П. Кочерган (1999), І. В. Корунець (2003), в працях 

яких закладені основи вивчення специфіки фразеологічних одиниць. 

Актуальність запропонованої статті визначається необхідністю 

здійснення порівняльного аналізу фразеологічних одиниць із соматичним 

компонентом в англійській та українській мовах з метою дослідження їх 

семантичних характеристик. 

Метою статті є порівняльний аналіз семантичних особливостей 

фразеологізмів із соматичним компонентом в сучасних англійській та 

українській мовах, що дозволить прослідкувати спільне й відмінне у 

фразеологічних одиницях мов, що розглядаються. 

Матеріалом дослідження слугують 405 англійських та 428 

українських фразеологізмів із соматичним компонентом, відібраних за 

допомогою методу суцільної вибірки із відповідних словників  «Oxford 

Dictionary of Idioms» [5], укладачем якого є Джудіс Сіфрінг, та «Словник 

фразеологізмів української мови» [1], укладачем якого є Білоноженко Віра 

Максимівна. 



Протягом тривалого періоду часу було надано численну кількість 

визначень поняттю "фразеологічна одиниця". У нашій роботі фразеологічна 

одиниця трактується як одна із мовних універсалій, особливий знак мови, 

який характеризується своєю стійкістю (сталістю форми), метафоричністю, 

переносним значенням та експресивним поєднанням слів, має цілісне 

значення та більш складну структуру, ніж слово та є відображенням 

національної культури та свідомості, що закріплені в семантиці одиниці.  

Оскільки наша розвідка присвячена дослідженню фразеологізмів з 

соматичним компонентом у сучасних англійській та українській мовах, варто 

зазначити, що відображення соматичного компонента в мові грає значну роль 

у висвітленні менталітету нації, мова якої аналізується. Соматизми – це 

номінації будови тіла. Вони є однією з найдавніших лексичних груп у світі, 

поява яких в мові датується періодом пізнання людини та виокремлення її з-

поміж інших об'єктів дійсності за допомогою відчуттів, органів та частин тіла 

[4]. Отже, соматичні фразеологізми – це фразеологічні одиниці, в яких 

головний елемент виражається соматичним компонентом, тобто назвою 

частини тіла людини і характеризуються високою емотивністю, 

переосмисленим та переносним значенням [2].  

З метою вивчення семантичних характеристик було відібрано 405 

фразеологічних одиниць англійської мови з соматичним компонентом (head, 

neck, shoulder, chest, elbow, arm, leg, finger, nail, knee, heel, toe, foot, eye, ear, 

lip, mouth, nose та ін.) та 428 фразеологічних одиниць української мови (рука, 

око, нога, голова, плече, вухо, ніс, рот, палець, коліно, долоня та ін.). 

Отримані ФО було були прокласифіковані на такі лексико-семантичні групи:

 1) ФО з соматичним компонентом, що позначає зовнішні елементи 

організму: а) частини тіла (голова, рука, нога); б) органи чуття (око,ніс, вухо); 

в) похідні елементи організму (ніготь). 

2) ФО з соматичним компонентом, що позначає внутрішні 

елементи організму: а) внутрішні органи (серце); б) елементи систем, що не 

позначають частин тіла людини, але входять до його складу (кістка, кров). 



3) абстрактне поняття (душа). 

Розглянемо детальніше семантичні характеристики досліджуваних 

англійських та українських фразеологічних одиниць з соматичним 

компонентом на позначення зовнішніх елементів організму. Зокрема група 

фразеологічних одиниць з компонентом «частина тіла» налічує 273 

фразеологічні одиниці англійської мови та 276 фразеологічні одиниці 

української мови. Група з компонентом «органи чуття» містить 133 

фразеологічні одиниці англійської мови та 152 фразеологічні одиниці 

української мови. 

Аналіз англійських фразеологічних одиниць групи на позначення 

зовнішніх елементів організму свідчить, що найбільш вживаними є 

фразеологічні одиниці з соматичним компонентом «eye», (наприклад: the eye 

of a needle – щось дуже мале, крихітне). Вона налічує 68 одиниць і становить 

17% від дослідженої групи. Відсоток фразеологічних одиниць з іншими 

соматичними компонентами у цій же групі такий: компонент hand: 15%  (be 

a dab hand in – бути експертом в чомусь), head: 11%  (do something standing 

on your head – робити щось дуже просто, без зусиль), foot: 10% (put foot – 

спішити), finger: 6% (work your fingers to the bone – важко працювати), 

mouth: 6% (foam at the mouth – бути дуже злим), nose: 6% (follow your nose – 

довіряти інтуїції), ear: 4% (wet behind the ears – бути недосвідченим у 

чомусь), leg: 4% (show a leg – прокидатись), heel: 3% (take to your heels – 

втікати), arm: 3% (with open arms – з великим ентузіазмом), lip: 3% (read the 

lips – уважно слухати), shoulder: 2% (the cold shoulder – показувати 

недружелюбність), nail: 2% (a bed of nails – проблемна ситуація), toe: 2% 

(turn up your toes – помирати), knee: 1% (at your mother’s knee – в дитинстві), 

elbow: 1% (lift your elbow – надмірно вживати алкоголь). Як свідчить наше 

дослідження, найменш вживаними є соматичні компоненти knee та elbow 

(див. Рис.1). 

Аналіз українських фразеологічних одиниць на позначення зовнішніх 

елементів організму виявив, що найбільш вживаними є фразеологічні 



одиниці з компонентом «рука», (наприклад, рука в руку – один біля одного), 

яка становить 32% від досліджених фразеологічних одиниць групи. Відсоток 

українських фразеологічних одиниць з іншими соматичними компонентами 

такий: око: 25% (очі так і світяться – хто-небудь веселий, радісний), нога: 

12% (нога не піднімається – хто-небудь не насмілюється, не наважується), 

голова: 9% (на свою голову – на шкоду собі), плече: 6% (з чужого плеча – 

невідповідний за розміром або вже ношений ким-небудь), вухо: 5% (одним 

вухом – неуважно, уривками, сприймаючи несерйозно), ніс: 4% (говорити під 

ніс – тихо, нерозбірливо), рот: 2% (зайвий рот – той, хто обтяжує кого-

небудь у матеріальному відношенні), палець: 2% (на пальцях – дуже тихо, 

обережно), коліно: 1% (старій жабі по коліна – неглибоко, зовсім мало), 

п’ята: 1% (по самі п’яти – дуже довгий), долоня: 1% (як власну долоню – 

дуже добре), губа: 0,8% (на всю губу – великий, значний, справжній), лікоть: 

0,2% (лікоть у лікоть – один біля одного, поруч). Як свідчить матеріал 

нашого дослідження, найменш вживаними є ФО з соматичним компонентом 

лікоть (див. Рис. 1):  

 

Рис.1. Порівняльна характеристика соматичних компонентів 
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Проаналізувавши семантику фразеологічних одиниць з компонентом 

«голова» в англійській та українській мовах, ми бачимо, що цей компонент 

слугує позначенням інтелектуальних здібностей людини: over your head – 

щось, що неможливо зрозуміти; have a swollen head on the right way – мати 

здоровий глузд; голова не половою набита – бути розумним; голова пухне – 

хто-небудь постійно зосереджений на здійсненні чого-небудь, напружено 

думає про що-небудь.        

Фразеологічні одиниці з компонентом «eye» можуть позначати 

характер (a beam in your eye – властивість людей помічати недоліки інших 

людей і не помічати свої), фізичний стан людини (keep your eyes open (or 

skinned) – бути напоготові), портрет (a sight for sore eyes – на позначення 

дуже привабливої людини) та дії (with your eyes shut (or closed) – дія, що не 

потребує зусиль) людини. Око також може символізувати зір (clap (or lay or 

set) eyes on – дивитись на щось, бачити щось), знання, досвід; око може бути 

пов'язане з поняттям щирості слів та вчинків. Око у свідомості людей є 

знаком віри в магічні сили (the evil eye – погляд, який може принести 

нещастя). Проаналізувавши випадки вживання фразеологічних одиниць із 

компонент «око» в українській мові, ми визначили, що фразеологізми також 

можуть набувати наступних значень: «погляд», «догляд», «сутність людини», 

«характер», «краса», «зурочення». Наприклад, нехай очі луснуть – 

вживається як проклін для висловлення крайнього незадоволення ким-

небудь, недоброго побажання кому-небудь, очі впали – хто-небудь побачив 

когось, щось, зупинив погляд на комусь, чомусь, мов з зав'язаними очима – 

не розбираючись, не орієнтуючись у чомусь, не маючи потрібних знань, 

досвіду. 

Фразеологічні одиниці з компонентом «вухо» перш за все позначають 

власне слух та можливість чути, а також вміння уважно слухати: cock your 

ears, be all ears – уважно слухати, fall on deaf ears – бути проігнорованим, 

непочутим іншими, туге вухо – хтось має поганий слух, обома вухами – 

уважно, намагаючись нічого не пропустити. 



Компонент «рот» позначає дії, що виконуються безпосередньо цією 

частиною тіла: put your foot in your mouth – сказати щось нетактовне, щось, 

що ставить людину в незручне становище, на весь рот – дуже голосно. 

Таким чином, здійснений аналіз семантичних особливостей 

фразеологізмів із назвами частин тіла в англійській та українській мовах 

виявив їх спільні та відмінні риси. Дослідження показало, що фразеологічні 

одиниці з соматичним компонентом є доволі вживаними в обох мовах та 

відображають менталітет народу, до лексичного складу мови якого вони 

належать. 
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