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Робота присвячена дослідженню фразеологічних одиниць англійської мови на основі сучасного британського видання ВВС. 

Через специфіку англійської мови, до аналізу залучено фразові дієслова окрім загальноприйнятої вітчизняної класифікації 

фразеологізмів, яка налічує три основні типи – фразеологічні сполучення, єдності та зрощення. 
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Постановка проблеми. Фразеологія – це 

скарбниця будь-якої мови. У фразеологізмах 

відображається історія народу, своєрідність 

його культури та побуту. Фразеологізми – 

високо інформативні одиниці мови. Саме тому 

питання дослідження фразеологічних одиниць 

складає важливість в царині лінгвістики. 

Дослідники фразеології різних мов відзна-

чають, що у процесі функціонування в мовлен-

ні фразеологічні одиниці дуже часто піддають-

ся різним трансформаціям. Ці перетворення 

завжди цілеспрямовані та здійснюються з певним 

комунікативним і стилістичним завданням. 

Фразеологічні одиниці в контексті культури 

та в силу свого образного емоційно-експре-

сивного характеру в художньому творі висту-

пають в якості найважливіших мовних засобів, 

які забезпечують виразність і красу форми. 

Дослідження фразеологічних одиниць складає 

значні труднощі. Відповідь знаходиться у 

природі фразеології. Більшість фразеологізмів – 

це яскраві, емоційно-насичені звороти, які нале-

жать до певного мовного стилю і часто мають 

яскраво виражений національний характер. При 

дослідженні фразеологічних одиниць слід також 

враховувати особливості контексту, в якому 

вони вживаються. Для багатьох англійських 

стійких поєднань характерні багатозначність і 

стилістична різноплановість, що ускладнює їх 

дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

На сьогодні питанню фразеології присвячено ве-

лику кількість наукових праць, як зарубіжних, 

так і вітчизняних. Так, в іноземних лінгвіс-

тичних студіях велику увагу приділяють питан-

ню двох суміжних понять – ідіом та паремій 

(idioms та proverbs), оскільки вони складають 

фразеологічний фонд англійської мови, але 

різняться за семантикою [6–8]. Окремо йдуть 

дослідження у сфері когнітивістики щодо розу-

міння англійських паремій різними віковими 

категоріями [9; 11] або навіть при різних металь-

них розладах [10]. На теренах українських 

лінгвістичних студіях О. В. Корень досліджує 

системно-функціональні особливості англійсь-

ких прислів’їв [2]; Н. Деркач та Л. І. Тараненко 

описують жанрові особливості та функціональне 

призначення тексту англійського прислів’я [1; 3].  

Отже, мета наукової статті полягає у дос-

лідженні фразеологічних одиниць в англійсь-

кій мові (на матеріалі сучасного британського 

видання ВВС). 

Основні результати дослідження. Базою 

для аналізу було обрано офіційний сайт англо-

мовного журналу «ВВС» – http://www.bbc.com [4].  

При досліджені лексики медійного видання 

ВВС, було виявлено чотири основні типи фра-

зеологізмів: фразові дієслова, фразеологічні 

сполучення, фразеологічні єдності та фра-

зеологічні зрощення. Методом суцільної ви-

бірки було встановлено 525 англійських фразе-

ологізмів, результати дослідження описано нижче.  

Отже, автори статей журналу ВВС надають 

перевагу двом типам фразеологізмам: фразе-

ологічним єдностям – 40% та фразовим дієсло-

вам – 33%. У двічі менше складають фразеологічні 

зрощення – 17% та найменше було зафіксовано 

фразеологічних сполучень 10%. Розглянемо 

кожний тип фразеологізму детальніше.  

На відміну від української, в англійській мові 

існує окремий вид дієслів – фразові дієслова 

(phrasal verbs). Це дієслова, які пишуться із 

прийменниками або прислівниками, наявність 

яких змінює основне значення дієслова. У 

більшості випадків, значення фразового дієслова 

несе схожу конотацію із дієсловом, але 

трапляються випадки, коли значення зовсім різні. 

Цей факт варто враховувати під час дослідження 

та завжди перевіряти значення фразового 

дієслова у словниках для уникнення невірного 

http://www.bbc.com/
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розуміння. Також слід пам’ятати особливості 

написання фразових дієслів, оскільки інколи їх 

елементи (прийменник або прислівник) можуть 

стояти не одразу після дієслова, що ускладнює 

задачу лінгвіста для їх встановлення. Наприклад: 

Why don’t the benefits of sharper intelligence pay off 

in the long term? [4]. У наведеному прикладі pay 

off – фразове дієслово, де окремо дієслово pay має 

значення "to give money to someone for something 

you want to buy or for services provided" [5], а з 

додаванням прислівника off змінює своє значення 

на "a result that rewards you for your effort or work" 

[5]. Таким чином, фразові дієслова можуть 

змінити значення усього речення. За семантикою 

фразові дієслова різняться. Серед них 

розрізняють фразові дієслова з відкритим та 

прихованим значенням, приклад: Enrolled at 

Oxford University aged 12, she dropped out of her 

course before taking her finals and started 

waitressing [4]. Фразове дієслово dropped out 

зрозуміле із зовнішньої форми та контексту 

усього речення. Так, якщо розібрати кожний 

елемент фрази, то отримаємо наступне: to drop 

(Verb) → to fall or to allow something to fall 

(кинути); out (Preposition) → used to show 

movement away from the inside of a place or 

container (із, з) [5]. Отже, при дослідженні 

фразеологічного виразу dropped out маємо 

наступне значення «кинути з». У наведеному 

реченні фразове дієслово застосовується не в 

прямому, а в переносному значенні, тобто 

«покинула курси (припинила навчання)». Таким 

чином, основні складнощі, які виникають при 

дослідженні фразових дієслів – це відміні 

значення від дієслова та фразового дієслова й 

особливості написання фразових дієслів, що 

ускладнює їх встановлення в тексті. 

Фразеологічні сполучення, як і фразові 

дієслова, зустрічаються досить часто на 

сторінках газети ВВС. Але на відміну від 

фразових дієслів, які різняться видами та 

формами (часовими), фразеологічні сполучення 

мають одну фіксовану форму та їх значення у 

словниках. Вони відносяться до фраз 

повсякденного вжитку. Під час спілкування, їх 

застосування виникає автоматично, як у 

наступному прикладі: Scotland didn’t have any 

colonies of her own, after all [4]. Де 

фразеологічне сполучення має два значення: 1) 

after all → despite earlier problems or doubts (не 

дивлячись на); 2) after all → used to add 

information that shows that what you have just said 

is true (після всього; зрештою) [5]. З контексту 

речення з’ясовуємо, що друге значення 

відповідає смислу: after all → зрештою. 

На відміну від фразових дієслів та фразе-

ологічних сполучень, значення фразеологічних єд-

ностей можливо зрозуміти при перекладі їх 

елементів. Таких одиниць було найбільше в 

аналізованому матеріалі, наприклад: At first 

glance, the mind’s fate is less cheering [4]. 

Фразеологічна єдність at first glance має 

прозоре значення. Так, при перекладі кожного 

елементу отримуємо: at first glance→ на 

перший погляд. Вираз «на перший погляд» у 

читача асоціюється зі значенням «спочатку», 

тому при дослідженні не виникає труднощів 

щодо сенсу виразу. Отже, при з’ясуванні 

значення фразеологічної єдності, науковцю 

досить з’ясувати значення елементів виразу та 

асоціативним рядом встановити значення.  

Фразеологічні зрощення, з точки зору 

лінгвістики, відносять до найскладнішої лек-

сики, оскільки зрозуміти значення при дослід-

женні лише їх елементів неможливу, а отже 

необхідно звертатися до спеціальних словника 

ідіом або фразеологізмів. Серед аналізованого 

матеріалу, таких одиниць виявилось меншість, 

наприклад: Yet there is a silver lining (and I’m 

not talking about your hair) [4]. Фразеологічне 

зрощення a silver lining є частиною наступного 

фразеологічного зрощення: a silver lining → 

every cloud has a silver lining. При дослівному 

перекладі отримуємо: every cloud has a silver 

lining→ кожна хмара має сріблясту 

підкладку. Судячи з перекладу, зовсім не 

зрозуміло значення виразу. При зверненні до 

словника з’ясовується справжнє значення: 

every cloud has a silver lining→ [кожна 

складна або неприємна ситуація має певні 

переваги] → після дощу завжди веселка.  

Висновки та пропозиції. Таким чином, усі 

викладені факти свідчать про те, що англійська 

мова насичена фразеологізмами. Їх можна поділи-

ти на чотири типи: фразові дієслова, фразеологічні 

сполучання, фразеологічні єдності та фразеоло-

гічні зрощення (ідіоми). Слід звертати особливу 

увагу на фразові дієслова, оскільки їх складові 

елементи можуть стояти у різних частинах 

речення. Найлегші для дослідження вважаємо 

фразеологічні сполучення та фразеологічні єдності 

за легкістю встановлення їх значення. В той час як 

фразеологічні зрощення виступають найтяжчою 

лексикою для дослідження, бо неможливо самос-
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тійно встановити їх значення при окремому дос-

лідженні кожного їх елементу. В такому випадку 

досліднику слід звертатися до спеціалізованих 

словників англійських фразеологізмів.  
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АННОТАЦИЯ. Работа посвящена исследованию фразеологических единиц английского языка на основе 

современного британского издания ВВС. Из-за специфики английского языка, к анализу привлечены фразовые 

глаголы помимо общепринятой отечественной классификации фразеологизмов, которая насчитывает три 

основных типа – фразеологические сочетания, единства и сращения. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH 
SUMMARY. The work is devoted to the study of phraseological units in English based on BBC – the modern British issue. 

Through the peculiarity of the English language, phrasal verbs are involved in the analysis in addition to the generally 

accepted domestic classification of phraseologisms, which has three main types – phraseological combinations, unity and 

coalescence. 
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