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СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТПОЗИТИВНОГО 

КОМПОНЕНТУ OFF ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 
 
Робота присвячена розгляду семантики off у складі фразових дієслів сучасної англійської мови. Значення 

постопозитиву розглядається в узагальненому сенсі та з урахуванням уточнюючих компонентів. Це дозволило 

виокремити п’ять груп фразових дієслів, об’єднаних однією семантикою (REMOVE, SEPARATE, FINISH і LEAVE). 
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Актуальність семантичного аналізу 

постпозитивного компоненту фразових дієслів 

обумовлено багатьма факторами: тим, що 

прийменники мають не тільки граматичне, а ще й 

лексичне значення, по-друге, тим, що off, – один з 

найменш досліджених англійських прийменників 

(при тому, що він регулярно вживається у 

мовленні носіїв англійської мови), по-третє, тим, 

що, фразові дієслова є продуктивним прошарком 

англійської дієслівної лексики. 

Фразові дієслова (або усталені дієслівно-

прийменникові сполучення) – це дієслова, що 

складаються з декількох слів, одним з яких є 

дієслово, а іншим (або іншими) – прийменник 

або прислівник, що збігається з ним за формою. 

Щодо характеру другого компонента фра-

зових дієслів існує декілька поглядів [1; 3]. У 

вітчизняній лексикології прийняті наймену-

вання «післяйменник» або «постпозитив», які 

вказують на позицію елемента у сполученні. 

Саме цей термін ми залучаємо у дослідженні. 

У фокусі уваги нашого дослідження – 

значення off як постпозитивного компонента 

ідіоматичних та неідіоматичних фразових дієслів.  

Проаналізувавши словник фразових дієслів 

Oxford Dictionary of Phrasal Verbs [5], ми 

виявили, що фразові дієслова з постпозитивним 

компонентом off налічує 206 лексичних оди-

ниць. Ці ФО ми класифікуємо на чотири групи, 

в залежності від їхньої широкої семантики; до 

кожної групи також зараховуємо ФО, в 

семантиці яких є уточнюючі компоненти. Так, 

виокремлюємо такі групи ФО з постпозитив-

ним компонентом off: із загальною семантикою 

REMOVAL (45 лексичних одиниць), 

SEPARATION (24 лексичні одиниці), FINISH 

(15 лексичних одиниць), LEAVE (13 лексичних 

одиниць), DECREASE (8 лексичних одиниць). 

З’ясовано,  одна й та сама ФО одночасно може 

бути частиною декількох груп. Розглянемо ці 

групи окремо. 

REMOVAL 

Ця група найбільша за кількістю фразових 

дієслів, які до неї належать; серед них, 

наприклад, brush off, chop off, cross off, cut off, 

knock off, pull off і т.д. 

Найбільш репрезентативним у цій групі за 

кількістю вживань у дискурсі є дієслово take off: 

1) He strode out onto the stage in his pale blue suit 

amid shouts of “Where's Tonto?” and “Take off 

your mask!” [BNC]. 2) Many pilots quite 

unwittingly take off with the stick right back, not 

realising that if the launch fails when they have just 

left the ground, an accident will be inevitable [BNC]. 

У даних прикладах дієслово take off реалізує 

значення пересування одного об’єкта з поверхні 

іншого. Бачимо, що ані розміри, ані форма 

релятума (опори референта) не мають значення, 

вони можуть варіюватися в залежності від 

ситуації. Інструмент видалення референта з 

релятума також не визначається самим 

семантичним значенням дієслова. Оскільки 

дієслово take характеризується широкою 

семантикою, саме воно і є ядром даного вузла. 

До цієї групи також зараховуємо також 

лексичні одиниці, в семантиці яких є 

уточнюючі компоненти, наприклад, brush off, 

burn off, chop off, cross off, cut off, dab off, draw 

off, dust off, hack off, kick off та інші. 

Усі вони, як і дієслово take off, позначають 

пересування одного об’єкта з поверхні іншого. 

Але, на відміну від дієслова take off, в семантиці 

кожного з них є елемент «інструменту» або 

способу пересування, тобто за допомогою чого 
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або яким чином воно здійснюється. Побачити це 

можна на таких прикладах: 3) People pushed and 

shoved, stared at his madder lake suit, trousers cut off 

at the knee [BNC]. 4) The teeth on these tools are 

formed individually to slice off slivers of wood 

quickly and easily [BNC]. Так, у реченні (3) 

дієслово cut off означає «видалити за допомогою 

чогось гострого», і цей відтінок значення одразу 

обмежує кількість можливих референтів та 

релятумів. У реченні (4) ситуація аналогічна: slice 

off означає «відрізати скибку (шматок)». Але 

акцент тут не на «інструменті», а на способі дії. 

SEPARATION 

Це друга за кількістю група, до якої 

належать 24 лексичні одиниці, наприклад, 

block off, break off, curtain off, fence off, flake 

off, mark off, pour off і т.д. Центральним 

елементом цієї групи є дієслово come off: 5) 

The man's foot had broken a few spokes and the 

chain had come off, but there was no other 

damage [BNC]. 6) Cardiff saw that he was 

wearing gloves and that he was pulling at them 

nervously, as if afraid that they might come off 

[BNC]. 7) Clean your feet thoroughly before you 

apply strapping, otherwise it will come off [BNC]. 

Як бачимо з наведених речень, дієслово 

come off реалізує значення відокремлення 

одного об’єкта від іншого. Що стосується 

релятума, для дієслова come off він, зазвичай, 

експліцитний, тобто називається в реченні. Це 

пов’язане з тим, що come off найчастіше 

вживається в прямому значенні. Ані форма, 

ані розміри релятуму не мають значення, вони 

можуть варіюватися в залежності від ситуації. 

Інструмент видалення референта з релятума 

також не визначається самим семантичним 

значенням дієслова. Отже, ми бачимо, що 

дієслово come off характеризується широкою 

семантикою, деталі не є важливими, це також 

сприяє частотній уживаності цього дієслова. 

Тому дієслово come off є ядром центральним 

для цієї групи. 

До цієї групи також зараховуємо фразові 

дієслова block off, break off, close off, cordon 

off, peel off, split off, stake off. Вони реалізують 

значення відокремлення від основи, але в їх 

семантиці є уточнюючий компонент. 

Наприклад, 6) The bay was defined by fine trees 

at the top of cliffs at one side, and at the westward 

extremity towards the open sea a strange cluster of 

white rocks split off from the chalk cliff [BNC]. 

Дієслово split само по собі має значення 

відділення одного об’єкта від більшого 

об’єкта, тобто референт завжди менший за 

релятум. 7) The police have closed off the streets 

so that the President can drive through the city 

free of traffic. Дієслово close off означає 

блокування, відгородження саме шляху або 

проходу. Завдяки таким уточнювальним 

компонентам в семантиці ці дієслова є 

частиною цієї групи. 

FINISH 

Ця група утворюється 15 фразовими 

дієслівами на позначення закінчення дії, 

наприклад, call off, finish off, pension off, swear 

off і т.д. Центральним компонентом є дієслово 

leave off, яке характеризується широкою 

семантикою, а отже, широким контекстом 

використання: 8)‘Will you leave off nagging?’ 

he snarled at her, and she took a step back [BNC]. 

9) Christianity thus begins where all other faiths 

leave off [BNC]. 10) This practice is said to suit 

them better since it is probable that they will 

marry and leave off work and they hardly like to 

spend seven years out of their wage-earning life in 

being trained [BNC]. 

У наведених прикладах дієслово leave off 

реалізує значення закінчення дії. У реченнях 

(8) та (10) leave off є перехідним дієсловом, а в 

реченні (9) – неперехідним. Ми бачимо, що 

вживання даного дієслова не обмежується 

способом дії, бо він залежить від ситуації. 

Отже, в дієслові leave off сконцентровані 

базисні семантичні ознаки, які визначають 

якісну специфіку групи з узагальненим 

значенням FINISH. В його семантиці немає 

жодних уточнюючих деталей, які б могли 

обмежити сферу його використання. Саме 

тому дієслово leave off є центральним для 

зазначеної групи. 

До цієї групи також зараховуємо дієслова 

call off, finish off, lay off, polish off, ring off, shut 

off. Усі вони, як і дієслово leave off, 

позначають закінчення дії, але в семантиці 

кожного з них є елемент конкретизації того, 

яка дія завершується або яким чином. 

Наприклад, 11) I just can't see us managing it, 

although we should finish off our season by 

beating Scotland in Cardiff [BNC]. 12) Pat 

proceeded to polish off the remainder of his 

breakfast, with grease from the remains of the 

rabbit trickling down the sides of his mouth 

[BNC]. 13) She reached out from her bed, waited 
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for another chirrup in case the caller was going to 

ring off, and snatched the receiver irritably [BNC]. 

Судячи з контексту функціонування 

речення (11), дієслово finish off, здається, має 

належати до центральних елементів групи, але 

воно, насправді, не так часто використовується 

у порівнянні з дієсловом leave off. До того ж, 

finish off означає не просто закінчення дії, а 

підведення підсумків. 

Щодо речень (12) та (13), вживання дієслів 

polish off та ring off обмежується тим, яка саме 

дія завершується. Polish off означає «швидко 

закінчити прийом їжі, написання чогось і т.д.»; 

ring off означає «закінчити телефонну розмову, 

поклавши слухавку». 

LEAVE 

До цієї групи зараховуємо, по-перше, 13 

лексичних одиниць, з-поміж яких drive off, get 

off, hop off, skive off та інші. 

Центральними для групи є дієслова go off та 

get off: (14) ‘Aren't you and Charles due to go off 

on holiday soon?’ she queried, when tea and 

biscuits were duly dispensed to Lucy and she could 

sit down on a wicker-backed chair and sip her own 

[BNC]. (15) He watched them go off hand in hand, 

and then he wandered away across the quarry, 

heading for the old manager's office [BNC]. (16) 

Amateurs wanted to get off to the country for the 

weekend rather than performing for the benefit of 

playing spectators [BNC]. (17) Two teams sit in 

lines facing each other about four feet apart and are 

not allowed to get off their chairs [BNC]. У даних 

прикладах дієслова go off та get off реалізують 

значення залишання, покидання одним 

об’єктом іншого. Як бачимо, ані розміри, ані 

форма релятума не мають значення, вони 

можуть варіюватися в залежності від ситуації. 

Отже, дієслова go off та get off 

характеризуються широкою семантикою і 

тому – широким використанням, тому вони є 

центральними для зазначеної групи. 

До цієї групи також зараховуємо такі 

дієслова, як drive off, hop off, make off, push off, 

skive off та take off. Вони, як і дієслова  go off та 

get off, позначають залишання, покидання одним 

об’єктом іншого, але, на відміну від дієслів go 

off та get off, в семантиці майже кожного з них є 

уточнення способу дії: (18) She remembered 

because she had seen her drive off and it was 

unusual for ‘a señora of her quality’ to be driving 

herself with no companion [BNC]. (19) Hop off to 

your room, Steve, and don't think too much [BNC]. 

(20) So it's often sheer neglect on the part of the 

home owner that allows the thief to gain entry, and 

make off with your treasured possessions [BNC]. 

У реченні (18) дієслово drive off означає 

«залишити якесь місце, використовуючи 

якийсь транспортний засіб». В реченні (20)  

make off має значення втечі з метою уникнення 

зустрічі з ким-небудь. На відміну від 

вищезгаданих дієслів, семантика дієслова hop 

off в реченні (19) не має компоненту уточнення 

способу дії. Але його вживання в мовленні 

обмежене наказовим способом (тобто, воно 

використовується у проханнях та наказах). 

DECREASE 

До цієї групи зараховуємо 8 лексичних 

одиниць. Центральною одиницею групи є: ease 

off, fall off та slacken off. Доведемо це на 

наступних прикладах: (21) But when he thought 

he had reached the peak of his misery and was 

regretting ever coming to this place the rain 

started to slow and ease off [BNC]. (22)HEIGHT 

OF EXCITEMENT: Wigmore gets a spectacular 

view from the top — but his interest starts to fall 

off [BNC]. (23) Putting on a heavy pack is not 

always easy — the best way is to stand the pack 

on the ground with the harness facing you and the 

slings slackened off [BNC]. 

У наведених реченнях дієслова ease off, fall 

off та slacken off означають «зменшити(ся), 

ослабнути». Очевидно, що ці дієслова 

характеризуються базисними семантичними 

ознаками, які визначають якісну специфіку 

DECREASE. Крім цього, завдяки широкій 

семантиці вони характеризуються високою 

валентністю. Саме тому дієслова ease off, fall 

off та slacken off і утворюють центральну 

частину групи. 

Цю групу також утворюють такі дієслова, 

як cool off, drop off, knock off, rub off та tail off. 

Всі вони, як і дієслова ease off, fall off та 

slacken off, позначають зменшення, 

послабшання якісних характеристик дії, але в 

семантиці кожного з них є свої особливості. 

Розглянемо наступні приклади: (24) Laura 

placed her iron by the sink to cool off [BNC]. (25) 

And now he's had to knock off another £46,000, 

making it a bargain basement snip at £239,000 

[BNC]. (26) Differences of opinion exist among 

scholars; sometimes the appearance gives very 

little to go on – details may have been rubbed off 

or we may only have a small fragment of a large 

object to examine; two or more origins may be 
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possible contenders and it may be impossible to 

decide which on stylistic grounds alone [BNC]. 

(27) The economic boom of the thirteenth century, 

accompanied by an expansion in the population of 

Europe, was beginning to tail off [BNC]. 

У реченні (24) дієслово cool off означає 

зниження температури. Дієслово knock off в 

прикладі (25) стосується зменшення кількості 

грошей. У реченні (26) rubb off має значення 

зменшення значущості певного об’єкту, в 

даному випадку – деталей. Дієслово tail off в 

прикладі (27) означає «поступово зменшитися», 

більш того воно вживається тільки з 

абстрактними поняттями, такими як, наприклад, 

«економічний бум». Тобто, всі зазначені 

дієслова семантично обмежені у своєму 

функціонуванні, ому що не характеризуються  

повним набором семантичних ознак, які 

визначають якісну специфіку групи. 

Таким чином, з точки зору семантики фразові 

дієслова з постпозитивом off розподіляються на 

декілька груп в залежності від узагальненого 

постпозитиву:  REMOVAL, SEPARATION, 

FINISH, LEAVE, DECREASE. Кожна з груп має 

центральні елементи, семантика яких має 

узагальнене значення. До кожної з груп також 

зараховуються фразові дієслова, семантика яких 

має уточнювальні елементи. 
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Работа посвящена рассмотрению семантики off в составе фразовых глаголов современного английского языка. 

Значение постопозитива рассматривается в общем смысле и с учетом уточняющих компонентов. Это позволило 

выделить пять групп фразовых глаголов, объединенных одной семантикой (REMOVE, SEPARATE, FINISH и LEAVE). 

Ключевые слова: фразовый глагол, постпозитив, семантика, уточняющий компонент, английский язык. 
  

The paper is devoted to the study of semantics off in the phrasal verbs of modern English. The meaning of the postpositive is 

viewed in its generalized sense and taking into account the refining components. This allowed us to distinguish five groups of 

phrasal verbs combined by one semantics (REMOVE, SEPARATE, FINISH and LEAVE). 

Keywords: phrasal verb, postpositive, semantics, refinement component, the English language. 

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/

