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Слайд № 2

Мета роботи

Виявлення лексико-семантичних особливостей 
фразеологізмів в англійській мові, вивчення їх ролі 
у художньому текстотворенні у творах англійських 
модерністів, а також дослідження способів їх пере-
кладу українською мовою.



Слайд № 3

– розглянути історичний аспект дослідження фразеології; 
– проаналізувати різні підходи до визначення терміну «фразео-
логізм», на основі чого сформулювати загальне визначення тер-
міну;
– навести перелік основних класифікацій фразеологізмів та оха-
рактеризувати кожну із них;
– дослідити творчість основних представників англійського мо-
дернізму (Д.Г.Лоуренса, Дж. Джойса, В. Вулф);
– розглянути та проаналізувати роль фразеологічних одиниць у 
створенні образності в творах англійських модерністів;
– окреслити основні труднощі, які виникають під час перекладу 
фразеологізмів у художніх творах, визначити основні методи та 
засоби їхнього перекладу українською мовою;
– визначити лексико-семантичні особливості фразеологічних 
одиниць у творах англійських модерністів та проаналізувати ос-
новні способи передачі цих особливостей.

Завдання магістерської дисертації:



Слайд № 4

Об’єкт та предмет дослідження

Об’єктом дослідження виступають фразеологізми 
англійської мови.
Предметом дослідження є лексико-семантичні 
особливості фразеологізмів у творах англійських 
модерністів та специфіка їхнього перекладу україн-
ською мовою.



Слайд № 5

Апробація

Результати проведених досліджень опубліковано в збірці ма-
теріалів І Всеукраїнської студентської науково-практичної Ін-
тернетконференції «Мова і світ: проблеми філології та пере-
кладознавства», Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира 
Даля,  2018. – 61 с. Секція 2. Перспективи розвитку теорії та 
практики перекладу в Україні та світі (с. 6-9); в збірці матеріалів 
ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 
з міжнародною участю «Наука ХХІ століття: виклики, пріорите-
ти, перспективи досліджень», 22 березня 2018 р. КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. – Том І. – 324 с. Секція Суспільні науки. (c. 45-47). 
Основні положення дисертації викладено у статті «Передача в 
перекладі лексико-семантичних особливостей фразеологізмів 
(на матеріалі творів англійських модерністів), опублікованій в 
Advanced Linguistics, 1, 2018 (c. 31-34)



Слайд № 6

Поняття «фразеологізм» у лінгвістиці

Таблиця 1. Матриця основних характерних ознак фразеологізмів



Слайд № 7

Класифікація фразеологічних одиниць

Таблиця 2. Класифікація фразеологічних одиниць В. В. Виноградова



Слайд № 8

Роль фразеологізмів у художньому текстотворенні

Таблиця 3. Роль фразеологізмів у худож-
ньому текстотворенні



Слайд № 9

Матеріали дослідження



Слайд № 10

Розподіл фразеологізмів за Н.М. Шанським

Рис. 1. Діаграма розподілу фразеологізмів, за структурою 
подібних до сполучень слів (за Н.М.Шанським)

Рис. 2. Діаграма розподілу фразеологізмів, за структу-
рою подібних до речень (за Н.М.Шанським)

Рис. 3. Діаграма розподілу фразеологізмів за структурою 
(за Н.М. Шанським)



Слайд № 11

Розподіл фразеологізмів за І.Є. Анічковим

Рис. 4. Діаграма розподілу фразеологізмів, що 
складаються з 1-го повнозначного і 1-го або 2-х 
повнозначних слів у творах англійських модерністів 
(за І.Є.Анічковим)

Рис. 5. Діаграма розподілу фразеологізмів, що складаються з 2-х 
повнозначних слів, у творах англійських модерністів (за І.Є.Анічко-
вим)

Рис. 6. Діаграма розподілу фразеологізмів з 3-х або 
більше повнозначних слів в романах англійських 
модерністів (за І.Є.Анічковим)

Рис. 7. Діаграма розподілу 
фразеологізмів за структу-
рою (за І.Є.Анічковим)



Слайд № 12

Розподіл фразеологізмів за В.В. Виноградовим

Рис. 8. Діаграма розподілу фразеологічних зрощень 
в романах англійських модерністів (за В.В. Виногра-
довим)

Рис. 9. Діаграма розподілу фразеологічних єдностей в романах англій-
ських модерністів (за В.В. Виноградовим)

Рис. 10. Діаграма розподілу фразеологічних сполучень 
в романах англійських модерністів (за В.В. Виноградо-
вим)

Рис. 11. Діаграма співвідношен-
ня різних типів фразеологізмів у 
творах англійських модерністів 
(за В.В. Виноградовим)



Слайд № 13

Семантичні особливості фразеологізмів у творах 
англійських модерністів

Концепт Life є одним з базисних концептів, що лежать в основі загального 
сприйняття людиною дійсності, і для творчості письменників-модерністів цей 
концепт є основоположним.
ПРИКЛАДИ: The stream of life; For the whole life; His life long. (Джойс); He let life 
take its course; His hold on life was marvelous; I lead the deuce of a life; Lead a 
regular life. (Лоуренс)
Концепт Death формує з концептом Life бінарну опозицію, і його значення заз-
вичай є прямо йому протилежним.
ПРИКЛАДИ: Are done to death; Bed of death; Been knifed to death; In the midst 
of death; Near death’s door(Джойс)
Другою парою дихотомічних понять, які ми проаналізували, виступила опози-
ція божественного і демонічного, що втілилось у концепти Бог та Диявол – God 
and Devil.
ПРИКЛАДИ: God Almighty!; Good Lord!; Good Christ!; For God’s sake! (Вулф, 
Джойс)
Devil of a job; The devil and the deep sea; The devil of an effort (Джойс, Лоуренс)



Слайд № 14

Семантичні особливості фразеологізмів у творах 
англійських модерністів

Оскільки концепт  Colour є збірним поняттям, для аналізу семантичних осо-
бливостей фразеологізмів з цим концептом у творах англійських модер-
ністів ми виокремили декілька окремих груп за основним компонентом, що 
є колоративом, а саме: 1) фразеологізми з колоративом red; 2)фразеологіз-
ми з основним колоративом orange та додатковим колоративом brown; 3) 
фразеологізми з основним колоративом yellow та додатковим колоративом 
golden; 4)фразеологізми з колоративом green; 5) фразеологізми з колорати-
вом blue; 6) фразеологізми з колоративом  black; 7) фразеологізми з колора-
тивом white. Ми вважаємо доцільним аналізувати семантичні особливості 
фразеологізмів у творах представників англійського модернізму окремо для 
кожної з визначених груп. 
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Аналіз способів передачі лексико-семантичних осо-
бливостей англійських фразеологізмів у творах мо-
дерністів при перекладі українською мовою

Рис. 12. Діаграма способів пе-
редачі лексикосемантичних 
особливостей фразеологізмів 
українською мовою в романах 
англійських модернистів



Слайд № 16

Дякую за увагу


