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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ 

РОЗМІЩЕНИХ НА ВЕБ-САЙТАХ ШЛЮБНИХ АГЕНЦІЙ 
 

Стаття присвячена аналізу лексичних та стилістичних засобів та їх особливостей використання на веб-сайтах 

шлюбних агенцій.       
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Актуальність теми полягає в лексико-сти-

лістичному дослідженні системи повсякденно-

го наповнення та роботи веб-сторінок шлюб-

них агенцій.  

Мета дослідження полягає у здійсненні 

комплексного аналізу лексичних та стилістич-

них засобів та їх особливостей використання на  

веб-сайтах шлюбних агенцій. 

Об’єктом дослідження є тексти шлюбних 

оголошень розміщені на веб-сторінках  провід-

них шлюбних агенцій. 

Найпоширенішим видом Інтернет-ресурсів є 

корпоративні веб-сайти, які компанії використовують 

з метою популяризації власного бренду та 

збільшення попиту на товари та послуги, які 

пропонуються компанією. Тому, на сьогоднішній 

день важливим є впровадження можливостей 

лінгвістичних засобів для оптимізації структур-

ного та змістового контенту веб-сайтів. 

Основну роль відіграє інформаційне напов-

нення сайту, що найчастіше представлене 

текстами інформаційно-рекламного характеру. 

Основне завдання текстової інформації   це 

ознайомити відвідувачів з послугами та товарами, 

які пропонуються певною компанією чи закладом. 

Основними вимогами до Інтернет-сайтів є 

лаконічність, читабельність та ясність. Крім того, 

чітка структура веб-сайту та вдало підібраний 

дизайн є важливою умовою для забезпечення 

повноцінного функціонування сайтів. 

Оголошення, розташоване на веб-сайті грає 

все більш помітну роль у житті суспільства.  

Реклама має односторонню спрямованість - від 

клієнта до клієнта. Вона носить неличностного 

характер, так як адресована масі споживачів.  

У даному дослідженні здійснено 

комплексний аналіз лексичних, стилістичних 

особливостей шлюбних оголошень.  

В роботі пропонується лексико-семантична 

класифiкацiя оцiнних прикметникiв з семою ха-

рактер, якi подiляються на оцiннi прикметники 

з семою позитивнi риси характеру та прикмет-

ники з семою негативнi риси характеру. 

Основний матерiал дослiдження склали 602 

оцiнних прикметники з семою характер. Слiд 

вiдмiтити труднощi видiлення прикметникiв, 

якi репрезентують риси характеру людини. Це 

пов’язано щ тим, що будь-яка характерна 

ознака особистості може бути частиною цього 

фрагменту картини. 

В матерiалi дослiдження зазначається 

перевага позитивної оцiнки, яка повязана зi 

структурою оцiнноï шкали. Увага мовця 

концентрується на вiдхиленнi вiд норми, звiдси 

кiлькiсна перевага позитивної лексики.  

Можна казати про високу продуктивнiсть 

прикметникiв з семою характер та про ïх тiсний 

смисловий звязок з прикметниками з семою 

поведiнка та моральнi якостi людини. З 602 

англiйських оцiнних прикметникiв з семою 

характер 132 одиницi або 21.7% складають 

прикметники, якi вербалiзують негативнi риси 

людини.  Найбільш продуктивними виявились 

ЛО прикметників, які означають ознаки 

самовдоволення: crotchety, naughty, complacent, 

self-satisfied, smug, self-complacent, jaunty, 

opinioned, self-approving, self-righteous, cock-a-

hoop, stuck-up; зарозумілість: unsociable, 

curious, stubborn, boastful, іmpudent, arrogance, 

haughtiness, lordliness, outrecuidance. 

Менш продуктивними виявились ЛСГ 

прикметникiв, якi вiдзначають такi риси 

характеру як запальність, наприклад: 

inflammatory, fiery, passionate, explosive та риси 

на позначення дратівливості: irritable, tetchy, 

crabby, grumpy, exasperating. 

Групу iншi риси склали лексичнi одиницi, 

кiлькiсть яких незначна кількість, хитрiсть: 

insidious, sly; балакучiсть: chatty, garrulous; 

недбалiсть: frowsy, sloppy; манiрнiсть: genteel, 

niminy-piminy. 
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Оцiннi прикметники з семою позитивних риси 

характеру складають 470 одиниць або 78,3%. 

Найбiльш продуктивними є ЛО прикметникiв, що 

позначають такi риси характеру, як: комунiкабе-

льнiсть, дружелюбнiсть: affable, amiable, amicable, 

friendly, easy-going, genial, jovial, open, sosiable, 

goodhumoured, nice, peaceable, playful, pleasant, 

well-wishing;  спiвчуття: benign, big-hearted, 

careful, genial, gracious, good-natured, kind, kind-

hearted, sensiblе, soft-hearted, sympathetic, tender, 

tender-hearted, warm-hearted, soulful;  чеснiсть: 

conscientiou, fair, fair-dealing, fair-minded, faithful, 

forthright, single-eyed, frank, honest, open-hearted, 

plain, sincere, single-haerted, true-hearted 

trustworthy; врiвноваженiсть: balanced, well-

balanced, cool-headed, composed, demure, even- 

tempered, steady, placid, sedate, self-possessed, 

self-collected, self-restrained, unshockable. 

Менш продуктивними виявилися прикмет-

ники, що позначають такi риси характеру як 

смiливiсть: courageous, brave; щедрiсть: generous, 

lavish, ввiчливiсть: civil, polite, calm, patient. 

Групу iншi риси склали лексичнi одиницi, 

кiлькiсть яких незначна, скромнiсть: modest, 

shy; шляхетнiсть: highly minded, noble; 

цiлеспрямованiсть: assertive, purposeful. 

Велику увагу приділено і дослідженню фразе-

ологізмів, а саме група «Емоції та почуття лю-

дини». Вони характеризують емоційну сферу 

життя людини, пов’язану з відображенням світу 

в її свідомості, є великою та різноманітною за се-

мантикою фразеологізмів. Як показали резуль-

тати спостереження, фразеологічні одиниці мо-

жуть передавати радість, сум, страждання, спо-

кій, страх, тривогу, небайдужість, щирість почут-

тів і вчинків, почуття кохання, страждання, від-

чуття мужності, хоробрості, рішучості, нерішу-

чості тощо. 

На матеріалі вибірки також можна виділити 

фразеологізми, які позначають позитивні якості 

характеру: 

- Рішучість: A man with plenty of guts; 

Steady as a rock 

- Чесність: Above-boarded; Honest as a day; 

Open minded; True penny; Good menand true; 

Square shooter. 

- Ввічливість: All things to all man; Bland as 

oil; Keep a civil tongue. 

- Проникливість: Astounding card; Long-

headed; Sharp as a needle; Smart as pain. 

- Співчутливість, милосердність: Be milk 

of human kindness; Have a heart; Man offeeling; 

Man of heart. 

- Розсудливість, кмітливість: Man of sense; 

Sober as a judge; Man with brains; Have a ready wit. 

- Вірність, відданість: True as flint; True as 

the needle to the pole; True as steel; Every dog has 

his day; Bear pool; Birds of a feather flock together. 

- Мужність: Man of courage; Husky; Bold 

spirit; Man of horseback; Gutsy; Dogs ofwar; To 

put one's head in the lion's mouth; To take a bear 

by the tooth. 

- Працьовитість: Busy as a bee; Hard as a 

beaver; Work one's fingers to the bone; Bust a gut; 

Keep one's nose to the grindstone; Up to the chin in. 

Для позначення негативних рис характеру 

використовуються наступні одиниці, котрі 

також можна розділити на групи: 

- Безхарактерність: To follow like sheep; A 

worm; Man of no character; Nose ofwax; Poor fish; 

Spineless; Weak as water; Doormat. 

- Зарозумілість: A high horse; Aim at the 

moon; Proud as a peacock; Smart Aleck. 

- Боягузтво: Be afraid of one's shadow; Lily-

livered; Timid as a hare; Yellow dog. 

- Жадібність, егоїстичність: Be full of 

oneself; Hoggish; Whip the cat; An itchingpalm. 

- Покірність, безпомічність: Balaam's ass; 

Basket case; Tame cat. 

- Нелюб'язність, бездушність: Be full of 

vinegar; Hard as a flint; Hard-boiled egg; Hard-

hearted; Have no bowels mouth off. 

- Лицемірність, підступність: Bear two 

faces under one hood; Heel; Snake in thegrass; Sly 

dog; Wolf in sheep's clothing; An old bird is not 

caught with chaff. 

- Легковажність: Light as butterfly; 

Scatterbrain; Flibbertigibbet. 

- Допитливість: Nosey Parker; Peeping 

Tom; Paul Pry. 

- Дурість: A dumb bunny; Bonehead; Have 

rocks in one's head; Dead from the neckup; Nutty 

as a fruitcake; Dodo. 

- Лінькуватість: Lazy beggar (dog, bones); 

Let the grass grow under one's feet; Twiddle one's 

thumbs; To idle away one's time. 

Крім вище згаданих груп одиниць на 

позначення якостей характеру людини, існують 

й інші, але вони представлені не широко за 

своїм складом. Це такі мало чисельні групи як: 

- Невпевненість, нерішучість: Buridan's ass; 

A donkey between two bundles ofhay; Halfhearted. 
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- Невихованість: Be with bad form; Black man. 

- Підлабузництво: Tame spaniel; Hay it on 

with a trowel. 

- Ненадійність: Weak sister; Man of straw. 

Як зазначалося вище, виділено одиниці, які 

позначають такі риси характеру, які не можна 

назвати ні позитивними, ні негативними. Вони 

мають, так званий перехідний характер, який 

залежить від ситуації. До таких якостей 

відносяться наступні: 

- Упертість, настирливість: Bull-headed; 

Hard nail; Headstrong; Keep a stiff upperlip; 

Obstinate as a mule; Stiff neck; Stubborn beggar. 

- Хитрість: Artful as a cart-load monkey; 

Be up to trap; Sly as a fox; Too far north. 

- Енергійність, запальність: Ants in one's 

pants; As hot as pepper; Hothead; Hotterthan a 

pistol; Man of action; Slippery as an ell. 

- Холоднокровність, терпимість: Bear 

and forbear; Have iron nerve; Cool head; Man of 

nerve; Keep a level head; Cool as cucumber. 

Отже, проаналізувавши усі групи одиниць 

на позначення якостей характеру людини, мож-

на зробити висновок, що переважають одиниці 

на позначення потивних якостей характеру. 

Однією з причин цього є те, що люди схильні 

більше показувати себе з кращої точки зору, 

оскільки щось не хороше сприймається як 

неналежне. Одиниці мають експресивно-емо-

ційні властивості, тому їх і використовують, 

щоб якнайяскравіше, найбільш виразно під-

креслити риси характеру людини. Результати 

оцінки веб-сайтів шлюбних агенцій показали 

наявність сучасних та достатньо зручних веб-

сайтів, інформація на яких уміщується та онов-

люється відповідно до сучасних тенденцій. 

Отримані дані проведеного дослідження мо-

жуть бути використані у розширені маркетин-

гово-рекламних та менеджерських можливос-

тей шляхом створення фірмових веб-сайтів, 

розміщення їх у пошукових, комерційно-

ділових інформаційних системах. 
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LEXICAL-STYLISTIC STUDY OF ADVERTISEMENT PLACED ON WEBSITES OF MARRIAGE AGENCIES 

The article is devoted to the analysis of lexical and stylistic means and their peculiarities of using on websites of marriage 

agencies. 
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