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Семантичні особливості фразеологічних одиниць із зоосемічним 

компонентом англійської та української мов 

Тривала взаємодія людей з тваринами стала причиною утворення 

фразеологічних одиниць із зоосемічним компонентом, які притаманні кожній 

мові. Люди приписують представникам фауни певні характерні риси, які 

властиві людині, на основі своїх спостережень [3: 6-17.]. Як відомо, не всі 

образні висловлювання закріплюються й фразеологізуються в мові, а лише ті, 

які асоціюються зі стереотипами та певними еталонами нації, які 

віддзеркалюють менталітет народу. Зоолексика різних народів демонструє 

нам, що образне мислення кожного народу є індивідуальним та відмінним в 

ціннісній картині світу різних етносів. Актуальність статті полягає в тому, що 

фразеологічні одиниці із зоосемічним компонентом є надзвичайно 

популярними у мовленні та представляють собою досить велику групу 

лексичних одиниць, але незважаючи на значну кількість праць, присвячених 

фразеологізмам із зоосемічним компонентом (С. Андросова, 

А. Гюльмагомедов, А. Кипріянова, В. Мокієнко, Ц. Огдонова), вони ще не є 

повністю дослідженими, зокрема їхня семантична класифікація потребує 

ґрунтовнішого вивчення. Метою статті є аналіз семантики фразеологізмів із 

зоосемічним компонентом в англійській та українській мовах.  

У нашій статті ми поділяємо думку Ц.Огдонової [4], яка вважає, що 

мислення людини схильне відображати світ антропоморфно або зооморфно. 

Результати цього відображення фіксуються багатьма лексичними одиницями, 

серед яких виділяються зоосемізми. Зоосемізм ґрунтується на реальних 

(об'єктивних) або уявних (суб'єктивних) якостях тварин, які приписуються їм 



фантазією і творчим мисленням народу. Будучи мотивованими, зоосемізми є 

яскравими і експресивними, що дозволяє включити їх в експресивний фонд 

мови. 

Зоосемізмам притаманні такі риси [2:43]: 

1) зоосемізм - це стійке словосполучення, що містить пряме найменування 

тварини; 

2) зоосемізм завжди має переносне значення «людина»; 

3) зоосемізм несе в собі оцінку дій або поведінки людини. 

Зоосемізми включають в себе дуже велику кількість тварин для 

фразеологічного найменування, в якості зоосемічного компонента 

фразеологічної одиниці (ФО) може використовуватися будь-яка тварина. Проте, 

насправді, це коло тварин є порівняно вузьким, тому що людина використовує 

у зоосемізмах тих тварин, які знаходяться в найближчому середовищі. 

Наприклад, проаналізувавши 198 англійських фразеологізмів із зоосемічним 

компонентом, відібраних методом суцільної вибірки з найсучасніших словників 

NTC’S American IDIOMS Dictionary [6] та Oxford Dictionary of Idioms [7], 

виявлено, що 148 фразеологізмів утворено з назвами тварин та 50 – з назвами 

пташок. Встановлено, що серед усіх зоосемізмів англійської мови у відібраних 

фразеологічних одиницях присутні близько 30 назв тварин та 17 назв пташок. 

Серед тварин найчастіше вживаються: dog (собака) – 33 ФО, cat (кішка) – 29 

ФО, horse (кінь) – 15 ФО, monkey (мавпа) – 13 ФО, lion (лев) – 7 ФО,  cow 

(корова) – 6 ФО, lamb (ягня) – 6 ФО Серед пташок: duck (качка) – 10 ФО,  

(курча) – 7 ФО, cock (півень) – 6 ФО, lark (жайворонок) – 5 ФО. В українській 

мові чисельність дещо різниться, наприклад, проаналізувавши 201 фразеологізм 

із зоосемічним компонентом, відібраних методом суцільної вибірки із словника 

фразеологізмів української мови [5], виявлено, що 142 фразеологізми мають 

компонент назви тварин та 59 фразеологічних одиниць – пташок. Зоосемічний 

компонент відібраних українських фразеологізмів позначає 25 назв тварин та 18 

назв птахів, де серед тварин найчастіше вживаються: собака – 46 ФО, вовк – 16 

ФО, кінь/кобила – 12 ФО, свиня – 11 ФО, кіт/кішка – 9 ФО, заєць – 9 ФО, 



коза/козел– 8 ФО,  миша – 7 ФО. Серед птахів найуживанішими є: півень – 11 

ФО, курка – 12 ФО, ворон – 8 ФО, горобець – 6 ФО, сорока – 4 ФО.  

З метою порівняльного аналізу семантичних особливостей фразеологізмів із 

зоосемічним компонентом в англійський та українській мовах, ми розробили 

семантичну класифікацію, в основу якої була покладена зоологічна 

класифікація тварин Карла Ліннея [1]. Згідно запропонованої нами семантичної 

класифікації аналізовані ФО розділяються на ФО із компонентом «Ссавці» та 

компонентом «Птахи», в свою чергу ФО із компонентом «Ссавці» 

розгалужуються ще на три групи із такими компонентами: «Свійські тварини», 

«Екзотичні тварини» та «Дикі тварини». ФО із компонентом «Птахи» ділиться 

на групу ФО із компонентом «Свійські птахи» та групу ФО із компонентом 

«Дикі птахи». Наше бачення семантичної класифікації фразеологізмів із 

зоосемічним компонентом представлено на Рис.1: 

 

Рис. 1. Семантична класифікація фразеологічних одиниць із зоосемічним 

компонентом 

Проведений кількісний аналіз ФО із компонентами «Свійські тварини», 

«Дикі тварини», «Екзотичні тварини» в англійській та українській фразеології 

засвідчив, що ці групи різняться якісно і кількісно в досліджуваних мовах (див. 

Рис.2). Як видно з Рис. 2. кількість фразеологізмів із компонентом «Дикі 

тварини» в українській мові переважає на 17%, проте в англійській мові 
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зоосемізмів із компонентом  «Екзотичні тварини» більше на 16% у порівнянні з 

українською. 

 

  

Рис. 2. Кількісне співвідношення ФО із зоокомпонентами «Свійські 

тварини», «Дикі тварини», «Екзотичні тварини» в англійській та 

українській мовах 

Ми припускаємо, що англійська мова багатша на видове різноманіття 

фразеологізмів із екзотичним компонентом, тому що вона є офіційною в 58 

країнах (Англія, США, Індія, Ірландія, Нова Зеландія, Канада, Філіппіни, 

Нігерія та ін.). Таким чином, кожна країна додає до англійської фразеології 

тварин, які притаманні її певному ареалу.  

На відміну від англійської мови, українська мова є офіційною мовою лише в 

Україні. Українська фразеологія порівняно бідна на фразеологізми групи 

«Екзотичні тварини», що, на нашу думку, пов’язано з тим фактом, що народ не 

мав змоги спостерігати за представниками цієї фауни. 

Наше дослідження показало, що українська мова багатша кількістю 

фразеологізмів із компонентом «Дикі тварини», тому що Україна багата на 

різноманіття дикої фауни. Основні представники тваринного світу України 

зосереджені в лісових, гірських та степових районах. 
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Відібрані фразеологізми із зоосемічним компонентом позначають такі риси: 

сила, працьовитість, сміливість, слабкість та лицемірство. Проаналізуємо їх 

фразеологічне втілення в досліджуваних мовах.  

До позитивних ми відносимо таку рису як працьовитість. Відомо, що здавна 

основним прототипами важкої праці є кінь та віл, наприклад: a willing horse – 

людина, яка візьметься навіть за найтяжчу роботу; to work like a horse – важко 

працювати; може волові роги скрутити – дуже сильний. Важливо відзначити, 

що в англійській мові так само прототипом працьовитості є й собака (to work 

like a racing dog – працювати як загнана собака). В обох мовах компонент 

«собака» може набувати негативних значень, в більшості випадків ці значення 

збігаються: give a dog a bad name;  собаче життя; дражнити собак.  

Іншою позитивною рисою, що виражається ФО із досліджуваною 

семантикою, є сміливість. Тваринами, які символізують сміливість в 

англійській мові є бик, заєць, лев, наприклад: as brave as lion – хоробрий як лев 

– описує безстрашну людину; take the bull by the horns – зважитися, наважитися 

зробити щось. В українській мові бик також є прототипом сміливості: 

брати/взяти бика за роги – починати діяти з головного, енергійно, рішуче. 

Заєць є, навпаки, символом боягузтва: бути з заячого пуху – бути трусливим. 

Однією з негативних рис є слабкість. В англійській мові ягня є 

прототипом невинності, слабкості, наприклад: as meek as a lamb – тихий як 

ягня; as innocent as a lamb – невинний як ягня, беззахисний; like lambs to the 

slaughter – як безпомічна жертва. В українській мові слабкість символізує теля, 

наприклад: покірненьке телятко – слухняна, безвідмовна людина; боже теля – 

спокійна, лагідна людина, але безвольна. 

Ще однією негативною рисою є лицемірство. Англійський фразеологізм 

a wolf in sheep's clothing має відповідник як вовк в овечій шкурі, який повністю 

співпадає з українським фразеологізмом за семантикою.  

Кількісний порівняльний аналіз наповненості ФО із компонентами 

«Свійські птахи» та «Дикі птахи» представлено на Рис. 3: 



 

Рис. 3. Кількісний аналіз наповненості ФО із компонентами «Свійські 

птахи» та «Дикі птахи» у досліджуваних мовах 

Наше дослідження показало, що в обох досліджуваних мовах фразеологізми 

із компонентом «Свійські птахи» є найчисельнішими. В англійській мові 

найуживанішим компонентом виявився «duck». В основі фразеологізмів з 

компонентом «duck» використовуються, головним чином, її характеристики, як 

водоплавної птиці, але цей компонент має також значення невдачі (lame duck), 

пастки (decoy duck – підсадна качка). Компонент «duck» отримав ще значення 

потворності, завдяки казки Г. Х. Андерсена «Гидке каченя» (1835). 

Фразеологізм ugly duckling означає бридке каченя, мається на увазі хтось, хто 

спочатку безперспективний, але згодом виявляється досить успішним. В 

українській мові найуживанішими є фразеологізми з компонентом «курка». В 

аналізованих фразеологізмах компонент «курка» позначає різко негативні риси 

людини, такі як: самотність (як квочка в обичайці - ізольовано від інших), 

розумова обмеженість (курячий мозок; курячий розум; курям на сміх), негарна 

зовнішність (як мокра курка), вбогість (на курячій ніжці), поганий зір (сліпа 

курка), неакуратність (як курка лапою). 

Таким чином, здійснений порівняльний аналіз семантичних особливостей 

фразеологізмів із зоосемічним компонентом в англійській та українській мовах 

дозволив виявити їх спільні та відмінні риси, а також засвідчив, що 

фразеологізми з назвами тварин відрізняються високим ступенем поширеності 
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та активно використовуються в обох мовах в якості образної характеристики 

людини, ситуації.  
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