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Робота торкається проблеми дослідження особливостей перекладу ФО, беручи до уваги семантичний аспект 

такого перекладу. Фразеологічна семантика розглядається як така, що не є еквівалентною лексичній через 

наявність у ФО конотативного значення та специфіку утворення ФО (сплавом кількох найменувань в єдине ціле 

внаслідок переосмислення лексичних значень слів-компонентів). Складність семантики ФО як комплексу 

сигніфікативного, денотативного та конототивного аспектів має бути врахованою при вивченні ФО у 

семантичному аспекті, що дає змогу глибоко проникнути у суть значення ФО і найвдалішим способом перекласти 

його на іншу мову. Задля цього  залучаються такі способи перекладу, як еквівалентний, аналоговий, описовий, 

антонімічний, калька, комбінований. фразеологічні і нефразеологічні засоби. 
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Проблема семантики фразеологічних 

одиниць виникла водночас зі становленням 

науки про фразеологію в 50-х роках минулого 

століття. Але й нині вона продовжує 

залишатися актуальною: каменем спотикання 

для багатьох дослідників стає питання якості 

та обсягу фразеологічного значення у 

порівнянні з лексичним (М.Ф. Алефіренко, 

В.Л. Архангельский, Я. Баран, В.М. Білоніженко, 

Н.Н. Кирилова та ін.). 

При розв’язанні цієї проблеми необхідно 

брати до уваги два моменти: зовнішній, що 

безпосередньо стосується дослідження якості 

фразеологічного значення у порівнянні з лек-

сичним, та тісно пов'язаний з ним внутрішній, 

що розкриває роль окремих складових смисло-

вої структури ФО у створенні якісної відмін-

ності їх значення від лексичного. Неодностай-

ність, а часто і протилежність у поглядах дос-

лідників на проблему фразеологічної семан-

тики характерні для обох моментів. 

На початковому етапі вивчення фразеології 

домінувала ідея еквівалентності фразеологічного 

та лексичного значень, висунута вперше 

швейцарським ученим Ш. Балі [2]. Ця ідея ще й 

сьогодні підтримується деякими дослідниками 

фразеології: «Що ж стосується якості семантики 

фразеологізмів, то вона практично збігається із 

семантикою слів… Ця семантична еквівалентність 

слів і фразеологізмів легко доводиться можли-

вістю їх взаємозаміни…» [11, с. 6]. 

І все ж нині серед більшості дослідників 

превалює думка не про еквівалентність, а про 

співвіднесеність фразеологічного і лексичного 

значень. Причиною зміни «курсу» та втрати домі-

нантного становища теорії семантичної еквіва-

лентності зазначених одиниць стало виявлення 

смислового надлишку, «додаткової відтіночно-

сті» [6] семантики фразеологізму при паралель-

ному дослідженні фразеологізмів і синонімічних 

їм слів. З огляду на це, В.М. Телія категорично 

стверджує, що значення ідіом у жодному випадку 

не рівнозначне обсягу значення слова-синоніма, 

що воно завжди багатше від семантики синоні-

мічного йому слова [9]. Цю ж ідею відтворює 

Я. Баран, цілком слушно зазначаючи, що основ-

ною властивістю фразеологізмів є образність і 

місткість їх значення, що вони не просто позна-

чають поняття, виражають предметно-логічне 

значення, а доповнюють його відповідною харак-

теристикою предметів, явищ тощо, яка не завжди 

міститься у семантиці окремого слова [3, с. 36]. 

При дослідженні семантики ФО надзви-

чайно важливим є визначення їх смислових 

аспектів у створенні якісної відмінності фразе-

ологічного значення від лексичного. Вже 

традиційно в семантиці структури слова і ФО 

дослідники виділяють три аспекти: сигніфіка-

тивний (включає в себе обсяг поняттєвої 

інформації), денотативний (виражає співвідне-

сеність ФО з предметами, явищами та ситу-

аціями реальної дійсності) та конототивний 

(містить емоціонально-оцінні, когнітивні та 

стилістичні значення) [5; 12]. 

Якісну відмінність фразеологічного значен-

ня від лексичного абсолютна більшість дослід-

ників пов'язує з особливостями конототивного 

аспекту ФО, який, на їх думку, містить 



Альманах науки 

 

62 

«семантичний залишок» [4], «доважок», щось 

«над словом», «більше слова» [10, с. 14]. 

Найбільш істотними у лексичному значенні є 

денотативний і сигніфікативний аспекти, а ко-

нотація в ньому виступає периферійною озна-

кою, – стверджує М. Алефіренко. Для фразе-

ологічного значення, навпаки, релевантним 

інгредієнтом служить конотація» [1, с. 20]. 

Тобто фразеологічне значення, на відміну 

від відповідного йому лексичного значення 

місткіше і багатше, i не може дублювати 

семантику корелятивної лексеми. Унікальність 

фразеологічної семантики полягає в 

«ідеографічній вибірковості, спрямованій на 

експресивно-емоційні, антропоморфічні сфери 

позначення дійсності» [7, с. 18]. 

Незважаючи на значні напрацювання дос-

лідників з фразеології, питання про специфіку 

фразеологічної семантики досі викликає значні 

розходження й суперечливі трактування цього 

процесу. Насамперед не існує єдності у трак-

туванні денотата фразеологічної семантики. 

Учені наголошують, що семантика мови – це її 

ідеальний зміст, який являє собою ідеальне 

відображення реального світу у вигляді мов-

них категорій – частин мови, членів речення, 

структурної схеми речення і його змісту, слів, 

словосполучень, фразеологізмів тощо. Отже, 

визнання за фразеологічними одиницями номі-

нативної функції дозволяє розглядати їхню 

семантику з позицій теорії відображення [1, 

с. 82]. Традиційний підхід до з’ясування дено-

тата фразеологізму спрямовується на з’ясуван-

ня денотатів компонентів словосполучення, на 

основі якого утворилося стійке сполучення слів. 

Конототивний потенціал ФО пов'язаний із 

вторинними семантичними процесами, особли-

вість яких полягає в тому, що слова-компо-

ненти ФО втрачають власне лексичне значення 

і утворюють внаслідок перерозподілу сем нове, 

комбінаторне фразеологічне значення, яке не 

виводиться зі значень слів-складників, хоча 

конституенти-лексеми в окремих випадках збе-

рігають відносну самостійність і автономність 

семантики. 

Специфіка фразеологічного значення полягає 

не лише у його характері, а й у способі утворен-

ня. Фразеологічне значення створюється не 

поєднанням, а сплавом кількох найменувань в 

єдине ціле внаслідок переосмислення лексичних 

значень слів-компонентів, і відповідає вторин-

ності номінації мовного відтворення фразеоло-

гізмами дійсності. Найпоширенішими способа-

ми переосмислення, що базуються на реальних 

асоціативних зв’язках, є метонімічне та 

метафоричне переосмислення. У першому 

випадку воно здійснюється на основі суміж-

ності об’єктів первинної і вторинної номінації, 

де певна частина сигніфікату компонента збі-

гається з відповідними семами іншого сигні-

фікату – фразеологічного. У другому випадку 

переосмислення базується на основі аналогії, 

що існує між денотатами вільного і фразе-

ологічного словосполучень. 

Отже, фразеологічна номінація здійсню-

ється на основі непрямої (вторинної) номінації 

або семантичного перетворення конституент-

ного складу на основі переосмислення всієї 

ситуації. Поняттєву основу значення фразе-

ологізму як одиниці вторинної номінації ста-

новить взаємодія первинних і вторинних 

об’єктів найменувань. Семантичним перетво-

ренням підлягають сигніфікативні елементи 

лексичних значень, які стають основополож-

ними у формуванні ядра значення усього фра-

зеологічного звороту. При цьому відбуваються 

зміни денотативної віднесеності, його знакової 

спрямованості на інший денотат, ситуація, яка 

виражає інші відношення, що є наслідком 

образного сприйняття світу.  

Складність семантики ФО як комплексу 

сигніфікативного, денотативного та коното-

тивного аспектів має бути врахованою при 

вивченні ФО у семантичному аспекті, що дає 

змогу глибоко проникнути у суть значення ФО 

і найвдалішим способом перекласти його на 

іншу мову. 

Щоб в теоретичному плані говорити про 

методи та прийоми перекладу ФО, потрібно 

всю фразеологію даної мови класифікувати за 

якимось обґрунтованим критерієм на групи, у 

межах яких спостерігався б як переважаючий 

той або інший прийом, той або інший підхід 

до передачі фразеологічної одиниці.  

Так, за точку відліку у цьому дослідженні 

було взято лінгвістичну класифікацію, побудо-

вану на, в основному, критерії неподільності 

фразеологізму, злитості його компонентів, за-

лежно від ряду додаткових ознак – мотиву-

вання значення, метафоричності і т.п., – і та-

ким чином визначено місце фразеологічної 

одиниці у семантичній класифікації: фразеоло-

гічні зрощення (ідіоми), фразеологічні єдності 

(метафоричні одиниці), фразеологічні поєд-
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нання, що дозволяє визначити «одиницю пе-

рекладу» для трансформаційних прийомів 

перекладу (див.[8, с. 40-42]). 

Як відомо, основним завданням перекладу є 

пошук адекватних перекладних відповідників 

слова/виразу вихідної мови (ВМ) – мови, з якої 

перекладають, у цільовій мові (ЦМ) – мові, на 

яку перекладають. 

Більшість дослідників у сфері перекладо-

знавства погоджуються, що для досягнення 

максимальної адекватності при перекладі 

фразеологізмів з англійської на українську 

мову перекладач має використовувати такі 

методи і прийоми: 

1. Еквівалентний переклад, тобто викорис-

тання у ЦМ адекватного фразеологічного зво-

роту, що є в українській мові, співпадаючого з 

англійським зворотом за значенням образної 

основи, наприклад: as cold as ice – холодний як 

лід, Augean stable(s) – Авгієві стайні, the salt of 

the earth – сіль землі, swallow the pill – 

проковтнути (гірку) пілюлю. 

2. Аналоговий переклад, тобто пошук 

такого українського стійкого звороту, який за 

значенням адекватний англійському, але за 

образною основою відрізняється від нього 

повністю або частково, наприклад: а drop in the 

bucket (відро) – крапля в морі, а fly in the 

ointment (ліки) – ложка дьогтю в бочці меду, it 

is raining cats and dogs – ллє як з відра. 

3. Описовий переклад, тобто переклад 

шляхом передачі значення англійського звороту 

вільним словосполученням в українській мові. 

Описовий переклад застосовується тоді, коли в 

українській мові відсутні еквіваленти і аналоги, 

наприклад: to rob Peter to pay Paul – віддати одні 

борги зробивши нові (взяти у одного, щоб 

віддати іншому), to burn the candle on both ends 

(запалити / палити свічку з обох боків) – 

працювати з раннього ранку і до пізнього вечора. 

4. Антонімічний переклад, тобто передача 

негативного значення за допомогою ствердної 

конструкції або навпаки, наприклад: to keep 

one’s head – не втрачати голови, to keep one’s 

head above water (тримати голову над водою) – 

не влізати в борги, to keep one’s pecker up 

(сленг.) – не падати духом. 

5. Калькування. Метод калькування 

застосовується в тих випадках, коли перекладач 

хоче виділити буквальну основу фразеологізму 

або коли англійський зворот не може бути 

перекладений за допомогою інших видів 

перекладу, наприклад: the moon is not seen when the 

sun shines – коли світить сонце, місяця не видно. 

6. Комбінований переклад. У тих випадках, 

коли український аналог не повністю передає 

значення англійського фразеологізму або ж має 

інший специфічний колорит місця і часу, 

дається калькований переклад, а потім йде 

описовий переклад і український аналог для 

порівняння, наприклад: carry coals to Newcastle – 

«возити вугілля в Ньюкасл», тобто возити що-

небудь туди, де цього і так достатньо (напр. 

їхати до Тули зі своїм самоваром). 

Отже, залежно від виду і типу ФО, існують 

фразеологічні і нефразеологічні засоби їхнього 

перекладу: 

1. До прийомів фразеологічного перекладу 

належать: повний фразеологічний еквівалент, 

частковий фразеологічний еквівалент (аналог), 

вибірковий фразеологічний еквівалент, 

індивідуальний еквівалент. 

2. Прийоми нефразеологічного перекладу: 

калькування, лексичний, описовий переклад, 

трансформаційні методи і прийоми. 

Так, з'ясовано, що проблема 

фразеологічного значення полягає в його 

відокремленні від лексичного і під час 

перекладу ФО слід враховувати, що основною 

властивістю фразеологізмів є образність і 

місткість їх значення: вони не просто 

позначають поняття, виражають предметно-

логічне значення, а доповнюють його 

відповідною характеристикою предметів. 
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Работа касается проблемы исследования особенностей перевода ФЕ, принимая во внимание семантический аспект 

такого перевода. Фразеологическая семантика рассматривается как такая, что не эквивалентна лексической из-за 

наличия у ФЕ конотативного значения и специфики образования ФЕ (сплавом нескольких наименований в единое 

целое в результате переосмысления лексических значений слов-компонентов). Сложность семантики ФЕ как 

комплекса сигнификативного, денотативного и конототивного аспектов должно быть учтенно при изучении ФЕ в 

семантическом аспекте, что позволяет глубоко проникнуть в суть значения ФЕ и удачным способом перевести ее 

на другой язык. Для этого привлекаются такие способы перевода, как эквивалентный, аналоговый, описательный, 

антонимический, калька, комбинированный.  

Ключевые слова: фразеологическая единица, перевод, семантика, коннотация, фразеологические и нефразеологични 

средства перевода. 
 

 

The paper deals with the problem of investigating the features of translation of the phraseological units taking into account 

the semantic aspect of such translation. Phraseological semantics is regarded as not equivalent to lexical one because of the 

presence of connotative meaning in the phraseological unit and the specificity of its formation (an alloy of several names into 

a single whole due to the rethinking of the lexical meanings of the word components). The complexity of the semantics of 

phraseological unit as a complex of signifying, denotative and connotative aspects it must be taken into account in the study of 

phraseological units in the semantic aspect, which makes it possible to penetrate deeply into the meaning of phraseological 

units and to translate it into another language in the best way. For this purpose, translation methods such as equivalent, 

analogous, descriptive, antonymic, calque, combined are to be used.  

Key words: phraseological unit, translation, semantics, connotation, phraseological and non-phraseological means of translation. 

 

 

 


