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У статті проаналізовані різні підходи та проблеми класифікації фразеологічних одиниць англійської мови. Наведено 

критерії класифікації сталих фразеологічних виразів, якими вчені користувалися під час їхнього розподілу. Наведено 

приклад власної семантичної класифікації фразеологічних одиниць з компонентами «house» та «home». 
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Постановка проблеми. Фразеологія як 

наука продовжує розвиватися і привертати 

увагу все ширшого кола дослідників. Постають 

нові проблеми, уточнюються або ж по-новому 

висвітлюються питання, що досліджувалися 

досі. Доречно ж застосовані фразеологізми 

оживляють і прикрашають як усне мовлення, 

так і літературні твори, оскільки саме а них 

відображається історія народу, побут і світогляд. 

Актуальність проблеми полягає в тому, 

що фразеологічні одинці, що містять 

компоненти “house” та “home”, представляють 

собою великий шар лексики і володіють 

високою уживаністю. Тема дослідження 

обумовлена важливістю вживання 

фразеологізмів в мові, саме властивості 

фразеологічних виразів, такі як образність, 

експресивність роблять нашу мову яскравішою, 

емоційнішою, більш образною та виразною. 

Аналіз актуальних досліджень. Фразеоло-

гія завжди привертала увагу дослідників і нау-

ковців.  Проблема вивчення фразеологічних 

одиниць розглядалась в роботах В. В Вино-

градова, Л.П Сміта, І.В Арнольда, О.В Куніна та 

інших вітчизняних та  зарубіжних вчених. 

Однак у фразеологічному аспекті лексичному 

угрупованню , що містить компоненти «house» 

та «home»приділено недостатньо уваги. 

Мета статті полягає у дослідженні критеріїв 

семантичної класифікації   фразеологічних 

одиниць з компонентами «house» та «home».  

 Виклад основного матеріалу. Для ґрунтов-

ного вивчення будь-якого явища на відповід-

ному етапі дослідження необхідно розробити 

класифікацію тих чи інших понять. Класифі-

кацією фразеологічних одиниць займалися різні 

вчені. Проте, найуживанішу класифікацію 

фразеологічних одиниць розробив академік В. 

Виноградов  (1894-1969). В основу цієї класифі-

кації був покладений семантичний компонент та при-

ділялась увага поєднанням компонентів у виразах.  

Згідно цієї класифікації фразеологізми були 

поділені на три категорії: Фразеологічні зрощен-

ня, фразеологічні сполучення, фразеологічні єдності.  

Фразеологічні зрощення представляють се-

мантично сталі фразеологічні одиниці. Загальне 

значення такого фразеологізму не залежить від 

окремих значень компонентів, що входять в 

склад цієї одиниці. Така семантична особливість 

виникає як результат збігу деяких факторів: 

- Присутністю у складі фразеологічної 

одиниці застарілих слів, архаїзмів. 

- Наявністю граматичних архаїзмів. 

- Втрачання синтаксичного зв’язку між 

компонентами у межах фразеологічної одиниці. 

Приклади фразеологічних зрощень: fishy 

story – видумка, to show the white feather – наля-

катись, сurses like chickens come home to roost – 

прокляття падають на голову того, хто їх викли-

кає; як гукнеш, так і відгукнеться, home manual -  

книга для хазяйок, home plate – заповітна мета. 

Фразеологічні зрощення називають ідіомами. 

Слово ідіома має грецьке походження і означає 

самобутній зворот. Часом, дуже складно 

пояснити семантичні витоки тієї чи іншої 

ідіоми. В англійській мові існує ідіома “tit to tat”, 

що перекладається як «око за око». Проте, дуже 

важко пояснити походження слів tit та tat.  

Під час перекладу ідіом не можна 

використовувати буквальний переклад. Такий 

переклад не відобразить всю глибину і зміст 

ідіоми. Рекомендується використовувати 

описовий метод перекладу де буде знайдений 

влучний відповідник відповідно до 

семантичного навантаження ідіоми оригіналу. 

Наприклад англійська ідіома “skeleton in the 

cupboard” після дослівного перекладу буде зву-

чати, як «скелет у шафі». Такий переклад не від-
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повідає змісту, що закладений в цій ідіомі. Адек-

ватним перекладом буде «сімейна таємниця». 

Фразеологічні єдності – це також неподільні 

семантичні вирази. Проте, такі вирази відрізня-

ються тим, що значення виразу обумовлене 

семантичним значенням його компонентів. 

Фразеологічні єдності перекладаються 

узагальненим значенням всіх складових 

компонентів. Приклади фразеологізмів єдності: 

bitter or home truth – гірка правда; barell house – 

шинок, пивна; to burn brіdges – спалювати мости. 

Для фразеологічних єдностей притаманна 

семантична двоплановість. Вище зазначені 

вирази можуть вживатись, як в прямому 

значенні так і в фразеологічному (переносному). 

Можна зробити висновок, що такі сполучення є 

омонімічними.  

Під час перекладу фразеологічних єдностей, 

необхідно використовувати переносні значення 

компонентів такої одиниці. Наприклад вираз 

«make a mountain out of a molehill» 

перекладається українським відповідником 

«зробити з мухи слона». Послідовний переклад 

англійського виразу дасть нам «зробити гору з 

пагорба кротової нірки», що взагалі не має 

сенсу. Розглянувши переносне значення 

«molehill» – щось маленьке та «mountain» - щось 

ведике, вираз набуває зрозумілого значення.  

Фразеологічні сполучення  - це стійкі 

семантичні вирази. До складу цих виразів 

входять слова з вільним значенням, проте один з 

компонентів має зв’язне значення. Прикладами 

таких фразеологічних сполучень можуть бути a 

bosom friend – старий/вірний друг; a pitched battle 

– запекла сутичка/бійка.  

У таких сполученнях більш чітке семантичне 

значення компонентів. Слово, що змістовно 

зв’язує компоненти, іноді, допускає синонімічну 

заміну. У більшості випадків фразеологічні 

сполучення не мають омонімів. Прикладом 

фразеологічних сполучень, також є – “a Sisyfean 

labour” – Сізіфова праця; pay attention to smb., to 

– звернути на кого небудь увагу.  

Концепція розроблена В.В Виноградовим 

мала схвальні відгуки від вчених В. Жукова, О. 

Бабкіна, В. Телія. Розробкою класифікації 

займались й лінгвісти України (Г. Удовиченко, 

М. Жовтобрюх,В. Русанівський, Д. Баранник, Н. 

Москаленко, Ф. Медведєв, М. Алефіренко,Л. 

Скрипник). 

Проте, розглянувши класифікацію В.В 

Виноградова, можна виявити її недоліки. В 

середині типів окремі підгрупи виділені у 

відповідності до різних критеріїв. Фразеологічні 

одиниці дуже важко класифікувати між 

зрощеннями та єдностями, відмінності дуже 

незначні. Залишається великий масив 

фразеологічних одиниць, які не охоплені.  

Більш доречнішою є класифікація 

фразеологічних одиниць відносно їч значення. 

Для класифікації були відібрано 218 

фразеологізмів з компонентами “home” та 

“house” зі словника «Англо – Український 

фразеологічний словник» К.Т Баренцев.  

В англійській мові існує два синоніми - 

“home” та “house”,  що означають поняття «дім».  

Необхідно розібратись в семантичних 

особливостях фразеологічних одиниць з цими 

компонентами.  

«Англо – Український словник» В. Лев, І. 

Вербяний для слова «house» дає значення  дім, 

хата; приміщення. Слово «home» має значення 

1. дім, хата; сімейний куток, домашнє вогни-ще 

; батьківщина; 2. присл. додому; 3. вертати до 

хати. 

Аналізуючи значення компонентів, що 

досліджуються, можна побачити, що вони 

мають дуже схоже значення, проте, мають деякі 

семантичні розбіжності.  

Відібрані фразеологічні одиниці були 

проаналізовані та розподілені на семантичні 

групи відносно їх значення. В результаті було 

виокремлено 8 семантичних груп.  

Семантичні групи 

Дім, родина Цінності 

Дія Емоції, вигуки 

Економіка і політика Предмети, об’єкти 

Громадські місця, 

будівлі 

Люди, опис 

Після опрацювання значного масиву 

фразеологізмів, до фразеологізмів зі значенням 

«дім, родина» було віднесено 21 фразеологізм 

(10 фразеологізмів з компонентом «home» та 11 

фразеологізмів з компонентом «house»). 

Приклади: homeward bound (що повертається 

додому, до рідних берегів (про корабель)); bring 

the house about one’s ears, to (настроїти проти 

себе усю сім’ю) та ін.. 

Семантична група «дія» містить 54 

фразеологічні одиниці. Фразеологізми з 

компонентом «house» в межах цієї групи 

нараховують 22 одиниці, фразеологізми з 

компонентом «home» нараховують 32 одиниці. 

Приклади: Ship come home, one’s (справи 
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налагоджуються); take (something) home to 

oneself, to (прийняти на свій рахунок (щось)): 

write home about, to (хвалитися); be in possession 

of the House, to (виступати з промовою, 

висловлюватись); be master in one’s own house, to 

- one’s own house, to (припускати втручання 

сторонніх у власні справи). 

Семантична група «економіка і політика» 

містить 24 одиниці (фразеологізми з 

компонентом «home» 5, фразеологізмів з компо-

нентом «house» 19). Приклади: army at Home , 

the (армія метрополії); bring oneself home, to 

(повернути втрачене (після фінансового краху)); 

call of the House (виклик усіх членів парламенту 

на засідання);  committee of the whole House 

(пленум, що обговорює деталі законопроекту, 

що обговорюється); count out the House  (of 

Commons), to (закрити засідання палати громад 

через відсутність кворуму) cross the floor of the 

House, to – перейти з однієї партії в іншу.  

Семантична група «громадські місця, 

будівлі» містить 26 одиниці (фразеологізми з 

компонентом «home» 1, фразеологізмів з 

компонентом «house» 25). Приклади: Home 

counties, the (графства, що оточують Лондон); 

Barell house (шинок, пивна); Bad house, 

bawday house, disorderly house, house of disrepute, 

house of ill fame (дім розпусти, публчний дім); 

Condemned house (будинок призначений на 

злам); Country house (дача); Detached house 

(особняк). 

Семантична група «цінності» містить 1 

одиницю: Let her look at home – нехай вона 

спитає свою совість. Приклади: Let her look at 

home (нехай вона спитає свою совість). 

Семантична група «емоції, вигуки» містить 4 

одиниці: Home was never like this (оце здорово!, 

дуже весело!); bitter or home truth (гірка правда); 

bring (something) to one’s heart (зворушити 

когось до глибини душі); come home to one’s 

heart, to (доходити до серця, знаходити відгук в 

чиїйсь душі). 

Семантична група «Предмети, об’єкти» 

містить 17 одиниці. Приклади: take – home pay 

(зарплата); dark house (могила); full house, a 

(аншлаг в театрі). 

Семантична група «Люди, опис» містить 9 

одиниць. Приклади: : sit at home, to (бути 

бездіяльним); appreciative house (чутлива 

публіка, аудиторія). 

Отже, на основі вивченого матеріалу можна 

зазначити, що класифікація В.В Виноградова та 

власні розроблені критерії, дають змогу 

розподілити  фразеологічні одиниці на певні 

групи. Проте, класифікація В.В Виноградова дає 

нам більше уявлення стосовно семантичної 

сполучуваності компонентів. Власна 

класифікація була розроблена відповідно до 

значень фразеологічних виразів.  

Перспективу подальшого дослідження 

вбачаю у порівняльному аналізі дефініцій з 

компонентами «house» та «home». 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГІЧЕСКИХ ЕДЕНИЦ С КОМПОНЕНТАМИ «HOUSE» И «HOME» 

В статье проанализированы разные подходы к пробемам классификации фразеологических единиц английского языка. Представлены 

критерии классификации устойчивых фразеологических выражений, которыми ученые пользовались во время их распределения. 

Представлен пример собственной семантической классификации фразеологических единиц с компонентами «home» и «house». 
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SEMANTIC CLASSIFICATION OF FRASEOLOGIVCAL UNITS WITH COMPONENTS “HOUSE” AND “HOME” 

In this article different approaches and problems of phraseological units classification were analyzed. Classification criteria of phraseological 

units were presented, which scientists used in their division. In this article the own example of classification of phraseological units with components 

“house” and “home” was presented. 
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