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КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАФОРИЗОВАНИХ НОМІНАЦІЙ ПРЕДМЕТІВ 

ЖІНОЧОГО ОДЯГУ 
 

Робота присвячена виявленню класифікації метафоризованих номінацій предметів жіночого одягу. Розгляд 

метафоричної номінації як форми вторинної номінації дав змогу виокремити передумови метафоричного переносу, 

що лежать в основі утворення нових лексичних одиниць на позначення предметів жіночого одягу. На метафоричне 

перенесення ознак з одного об’єкту реальності на інший впливають такі фактори, як форма, положення, вплив на 

почуття та емоції, дія та функції, які притаманні одному з об’єктів. За результатами проведеної класифікації 

метафоричних номінативних одиниць було виявлено, що найбільш уживаним типом метафоричного переносу 

виступає метафоричний перенос за формою. Даний тип переносу відображує наочність сприйняття оточуючої 

реальності людиною. У даній категорії відображені номінації, порівняні за формою з тваранним та рослинним 

світами, графічними елементами, предметами харчування тощо. Широкий спектр порівнювальних об’єктів 

свідчить про метафоричну природу мислення людини.   
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Багатовікова історія дослідження мови 

свідчить про зацікавленість вчених всього світу 

питанням визначення основних функцій мови, 

до переліку яких відноситься номінативна. 

Дослідженням питань стосовно номінації 

займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: 

Г.В. Кошланський, В.Г. Гак, О.С. Кубрякова, 

В.І. Телія,  Г. Фреге, С. Міллер, Р. Мерінгер, 

Г. Шaухард та інші.  

У фокусі уваги цього дослідження – 

метафоризовані номінації предметів жіночого 

одягу та їхня класифікація. Подібний тип 

номінації належить до автонономної вторинної 

номінації, що передбачає непряме відображення 

позамовного об’єкту на базі «попереднього» 

найменування, при цьому ті чи інші ознаки 

відіграють  роль внутрішньої форми, але 

переходячи до нового змісту [5, с. 129]. За 

подібною номінацією характер цінності нового 

лексичного значення визначає комбінацію та 

вибір даного значення, залежіть тільки від тієї 

змістової інформації, яка лежить в основі, що 

знаходить своє відображення у самостійній 

номінативній функції подібних номінативно-

похідних слів [5, с. 130]. Оскільки для 

відображення дійсності потрібна участь опорного 

найменування, тому співвідношення між 

сформованим значенням та поіменованим 

фрагментом дійсності є непрямим [2, с. 163]. 

Формування змісту вторинної номінації 

відбувається у процесі переусвідомлення 

значення слова.  При непрямій номінації 

поводом для переосмислення та вибору мовних 

форм може бути суміжність позначуваних 

об’єктів, тоді утворене поняття співпадає за 

окремими аспектами. У цьому випадку має місце 

метонімія. Інший спосіб, найбільш характерний 

для вторинної номінації, спосіб пересмислення 

на базі метафоричних переносів [5, с. 92]. 

У рамках даної роботи чинності набуває розгляд 

метафори як основного прийому вторинної 

номінації.  Метафора – твердження про ознаки 

об’єкта, які виділенні в якості позна-чувальних у 

переусвідомленій мовній формі на основі аналогії. 

При використанні метафори завжди можливе 

використання гіпотетичного вимислу та 

привалює елемент суб’єктивізму у процесі 

відображення дійсності [5, с.  92].  

Система образів, потенційно призначених для 

вираження, базових ознак метафоричного 

переносу, досить різноманітна і включає в себе 

найменування,  які актуалізують як зовнішні, так і 

внутрішні характеристики суб'єкта референції. 

Спорідненість між предметами, на основі якої стає 

можливим назвою одного предмету назвати інший 

можуть бути доволі різноманітними.  Так, 

Е.Ю Скороходова виділяє наступні підгрунття 

метафоричного переносу: 1) за формою;  2) за 

розташуванням; 3) за кольором; 4)  за розміром;  

5) за ступінем щільності; 6) за ступінем; 

7) рухомості; 8) за швидкістю реакції; 9) за 

звучанням; 10) за ступінем цінності;  11) за 

функцією; 12) за характером відтворення на 

почуття та емоції [1]. 

Розглянемо випадки метафричного переносу, 

що є підґрунтям утворення номінативних 

одиниць на позначення предметів жіночого одягу, 
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а також специфіки їх функціонуванн у текстах 

художньої літератури. 

Найбільш представлену групу у дослідженні 

представляють номінативні одиниці жіночого 

одягу, утворені за допомогою метафоричного 

переносу на базі схожості за формою. Подібна 

тенденція розподілу свідчить про домінування 

принципу наочності у процесі пізнання світу, та 

відображає результат процесу найменування 

одиниць оточуючої реальності. До цієї групи 

зараховуємо такі номінації, як рencil skirt 

(характеристики форми олівця (вузький, тонкий) 

переносяться на характеристики юбки); lantern 

sleeve (схожість за формою рукава та ліхтаря: 

такий рукав вільно сидить на руці, трохи 

призібраний на кінці, він утворює вільну пустоту, 

яка за своєю формує нагадує старинний вуличний 

ліхтар); loafers (значення слова loaf стосутєься 

визначення куска хліба. Округла форма куска 

хліба нагадує плоску підошву взуття, яке нагадує 

мокасини); boa (номінація на позначення 

жіночого довгого шарфу з пір’ям чи міху за 

своєю формою повністю співпадає з назвою 

холоднокровної тварини – удавом, яка виражена 

іменником; довга та округла форма шарфу за 

своєю формою нагадує тіло змії); t-shirt (футболка 

подібного фасону утворює силует букви Т лінією 

коротких рукавів та відсутністю глибокого 

вирізу); bowler hat (даний тип шляпи 

відрізняється доволі глибокою тулією та трохи 

піднятими догори не дуже широкими полями; 

тулія цієї шляпи за своєю формою нагадує 

казанок); clochе hat (номінація виражена 

іменниковим словосполученням сloche – кришка 

від скороварки та  hat – шляпа та позначає тип 

головного убору; даний головний убір візуально 

нагадує форму кришки або дзвону, причому 

невеликі поля даної шляпи вільно звисають 

донизу, отже візуальна схожість з кришкою 

зумовила метафоричний перенос за формую); 

spaghetti straps (бретельки подібного типу вузькі 

та тонкі; саме таке сполучення вище зазначених 

характеристик нагадує тонку довгу пасту, спагеті, 

за формою; застосування назви продукту 

харчування як компоненту назви елементу 

жіночого одягу дає змогу відмітити 

метафоричний перенос за формою, що лежить в 

основі номінації). 

Наступною групою номінативних одиниць є 

такі, що утворені за допомогою метафоричного 

переносу на основі функції та призначення, для 

яких характерними є наявність визначення 

призначення у самій номінації. До цієї групи 

зараховуємо: palazzo pajamas (метафоричний 

перенос має місце у даному випадку тому, що 

даний вид одягу першочергово був призначений 

для формування домашнього стилю, про що 

свідчить іменник palazzo, але з розвитком моди 

межі одягу для дому та для виходу дещо 

змінилися, тому даний вид одягу можливо 

побачити як вдома, так і на вулиці); tights (= 

колготки; номінація утворена на базі 

прикметника tight – щільний, тугий: колготки 

щільно обтягують ноги, підкреслюючи їх 

стрункість, отже, має місце метафоричний 

перенос за функцією (щільно обтягувати)); 

bishop sleeve (англійській мові номінація подана 

іменниковим словосполученням: bishop – 

священик та sleeve – рукав. Даний тип рукаву 

складав образ священика та підкреслював 

стриманість образу. З часом даний тип рукаву 

стає популярним і у повсякденному житті, але 

стриманість, яку він несе, проходить крізь час. 

Отже, метафоричний перенос має місце у даній 

номінації, причому центральним поняттям 

виступає образ священика, елементи якого 

(стриманість та закритість) переносяться до 

образу жінки у повсякденному житті). 

Наступна група номінацій – номінації, 

утворені за допомогою метафоричного переносу 

на основі схожості за положенням. Приклади 

показують, що такі номінації в своїй частині 

мають прийменники або іменники просторового 

значення: bottom, under, top та інші, – тобто ті 

слова, які змістовно визначають місце того чи 

іншого елементу в образі. До них зараховуємо: 

bottoms (узагальнює весь одяг, що одягається на 

нижню частину тіла, наприклад, низ костюму); 

underwear (номінація використовується для 

позначення білизни, вона утворена за допомогою 

просторового прийменника under – під та 

дієслова wear – носити.; за допомогою 

прийменника under відбувається метафоричне 

перенесення та стає зрозумілим місце даного 

елементу одягу в образі кожної людини); overalls 

(номінація позначає спецодяг, спеціально 

розроблений, покликаний захищати робітника 

від шкідливих впливів зовнішнього середовища і 

забезпечувати необхідні для роботи 

характеристики; вомінація утворена за 

допомогою прийменника оver – над та 

займенника all – весь; метафоричний перенос на 

основі схожості за положенням визначає те, що 

спецодяг повинно носити зверху іншого одягу). 

Для наступної групи номінацій характерна 

співвіднесеність номінативної одиниці з 

емоціями, назва яких лежить в основі номінації 

предмету жіночого одягу:  fun fur coat 
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(wентральним словом, на базі якого утворено 

метафоричний перенос, виступає fun, яке 

утворено від застарілого дієслова to fan (раніше 

fon), що означало to befool – обдурювати, 

обманювати (натяк на те, що хутро несправжнє, 

оманливе, оскільки штучне),  отже, можна 

стверджувати те, що при формуванні даної 

номінації був використаний метафоричний 

перенос за характером впливу на емоції); hot 

pants – (номінація подана словосполученням  

hot – гарячий, сексуальний та pants – штани та 

позначає надзвичайно короткі шорти, що 

обтягують, вона утворена за допомогою 

метафоричного переносу, оскільки елемент 

словосполучення hot натякає на сексуальний 

підтекст всієї номінативної одиниці, а отже 

створюється сексуальний чи “гарячий” образ). 

Ще одну номінативну групу представляють 

номінативні одиниці, які у своєму складі містять 

дієслова, що характеризують процес одягання 

речі: slippers (номінація утворена шляхом 

додавання до дієслова slip – ковзати суфіксу -er та 

позначає капці; при взуванні капців людина 

робить рухи, які нагадують ковзання, тому у 

номінації присутній метафоризм за дією); wrapper 

(номінація утворена шляхом додавання до 

дієслова wrap – загортати суфіксу -er та позначає 

такий вид жіночого одягу, як халат; у даній 

номінації присутній метафоризм за дією, оскільки 

процес застібання халату схожий на процес 

огортання, халат немов огортає тіло жінки); 

pullover (номінація утворена шляхом злиття 

дієслова pull – натягати, тягти та прийменника 

over – над та позначає светр: при одяганні светру 

виконується дія натягнення речі, тому актуальним 

є метафоричний перенос за дією.  

Таким чином, проведене дослідження 

засвідчує, що у тематичній групі «жіночий одяг» 

виокремлюються п’ять основ для 

метафоричногго переносу – на базі схожості за 

формою, за функцією та призначенням, за 

положенням, за характером впливу на почуття та 

емоції, за дією. При цьому найбільш 

багаточесельною є перша група номінації. 
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Работа посвящена описанию классификации метафоризованих номинаций предметов женской одежды. 

Рассмотрение метафорической номинации как формы вторичной номинации позволил выделить предпосылки 

метафорического переноса, лежащие в основе образования новых лексических единиц для обозначения предметов 

женской одежды. На метафорический перенос признаков с одного объекта реальности на другой влияют такие 

факторы, как форма, положение, влияние на чувства и эмоции, действие и функции, которые присущи одному из 

объектов. По результатам проведенной классификации метафорических номинативных единиц было выявлено, что 

наиболее употребляемым типом метафорического переноса выступает метафорический перенос по форме. 

Данный тип переноса отображает наглядность восприятия окружающей реальности человеком. В данной 

категории отражены номинации, сопоставимые по форме с животным и растительным мирами, графическими 

элементами, предметами питания и тому подобное. Широкий спектр сравниваемых объектов свидетельствует о 

метафорической природе мышления человека. 

Ключевые слова: метафора, классификация, женскую одежду, перенос, номинация. 
 

The work is devoted to revealing the classification of metaphorized nominations of women's clothing items. Viewing 

metaphorical nomination as a form of secondary nomination made it possible to distinguish the preconditions for the 

metaphorical transposition underlying the formation of new lexical units nominating women's clothing. The metaphorical 

transfer of features from one object of reality to another is influenced by factors such as form, position, influence on feelings 

and emotions, action and functions inherent in one of the objects. According to the results of the classification of metaphorical 

nominative units, it was revealed that the most used type of metaphorical transfer is metaphorical transfer of form. This type 

of transfer reflects the visual perception of the surrounding reality by man. This category includes nominations that are 

comparable in form to the animal and plant worlds, graphic elements, food items and the like. The wide range of objects 

compared testifies the metaphorical nature of human thinking. 

Key words: metaphor, classification, women's clothing, transfer, nomination. 

 


