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Однією з визначальних рис фразеологічного значення є його узагальнено-цілісний характер і 
компонентний склад. При переосмисленні компоненти такого словосполучення втрачають 
своє значення. Наприклад, у фразеологізмі раз плюнути, що має значення «дуже легко», 
компоненти раз і плюнути втрачають семантичний зв’язок з відповідними словами вільного 
вжитку. Ступінь участі компонентів в утворенні цілісного значення фразеологізму 
визначається в основному можливістю фраземи зіставлятися з еквівалентною вільною 
сполукою. Якщо таке накладання можливе і дає метафоричний ефект, це свідчить, що роль 
кожного компонента фразеологічної одиниці у створенні смислового цілого приблизно 
однакова, і тоді весь фразеологізм має цілісне мотивоване значення. Наприклад, пробувати 
кислиці - «діставати покарання»: «Була вона [сестра] якась утла на здоров’я, і... через неї мені 
часто доводилось од матері пробувать кислиць» (І. Нечуй-Левицький). 

Іноді фразеологізм має частково цілісний характер. У такому разі окремі компоненти 
виявляють ніби семантичне тяжіння або смислову співвіднесеність з співзвучними словами 
вільного вжитку. Наприклад, на швидку (скору) руку — «квапливо, поспіхом, похапки»; 
дубова голова — «про розумово обмежену, тупу людину». 

З питанням цілісного і частково цілісного значення фразеологізмів пов’язане поняття 
внутрішньої форми фраземи. Внутрішня форма фразеологізму — це ніби внутрішній образ 
його, який утворюється взаємодією вільного словосполучення з переосмисленим на його 
основі фразеологізмом. Це ніби етимологічний образ, прототип фразеологізму, який живе в 
його семантичній структурі і передбачає його семантичний розвиток: Як (наче) з неба впасти 
— 1. Несподівано, раптово з’явитися. — «[Л ю б о в:] Звідки се ви, Сергію Петровичу, наче з 
неба впали!» (Леся Українка). 2. Легко дістатися кому-небудь. — «Їм нова хата як з неба 
впала (І. Муратов). 3. Хто-небудь не може зрозуміти, осмислити чого-небудь: «[Г о р л о в:] 
Ти що, з неба впав? Командир танкового корпусу хто у нас? Балда, дурень. Тому його й 
побили» (О. Корнійчук). Спільним змістом, етимологічним образом є тут порівняння з 
раптовістю, несподіваністю чого-небудь або з легкістю того, що дістається кому-небудь. 

Внутрішню форму мають не всі фразеологічні одиниці, а лише ті, яким притаманне 
мотивоване цілісне значення: тримати (держати, носити) камінь за пазухою — 
«приховувати ворожнечу, ненависть до кого-небудь; готувати помсту»; до печеного вогню 
підкладати (прикладати) — «погіршувати становище»; палець об палець не вдарити — 
«зовсім нічого не робити або на зробити», ухопити шилом (на шило) патоки — «зазнати 
поразки, невдачі, нічого не добитися, залишитися ні з чим». Загальне цілісне значення 
фразеологізму мотивується внутрішньою формою, що в багатьох випадках і зумовлює його 
розуміння. 

Фразеологізми, які мають частково цілісне значення, позбавлені внутрішньої форми. 
Значення фраземи в них частково виводиться з ослабленого значення якогось одного 
компонента, що стає смислоутворюючим. Наприклад, у фразеологізмі бути на дружній нозі 
— «бути з ким-небудь у близьких, дружніх стосунках» таким компонентом виступає слово 
дружній. 

При зіставленні фразеологічного і лексичного значень виявляється, що семантичний 
об’єм фразеологічного значення набагато ширший від лексичного значення відповідного 
слова-синоніма. Причиною цього є сама природа фразеологізмів, що, на відміну від 
звичайних слів, не означають, а описують об’єкт на основі якоїсь асоціації, виражаючи 
певне ставлення мовця. Наприклад,, поруч із словом вмирати існує багато фразеологізмів з 
цим же значенням, побудованих на різних асоціаціях: кінці віддати, дух вискочив у (з) 
когось; наказати довго жити; дуба врізати; душею наложити (накласти); віддати богові 
душу; відправитися на той світ; витягнути (випростати) ноги; піти в могилу; лягти в 
землю; піти в кращий світ; перестати ряст топтати; кістки зложити; дутеля з’їсти; 
упасти бездиханним (трупом); відходити (відійти) у вічність; вийшов дух з кого; заснути 



довіку; замовкнути навіки; згорнути руки; замкнути уста навіки; знайти вічний спочинок. 
При зіставленні значення фразеологізму і відповідного слова-синоніма можна виявити 

додатковий зміст фраземи. Так, у фразеологізмах на позначення «вмерти» в одному випадку 
підкреслюється несхвальне, грубе ставлення до небіжчика (дуба врізати, дутеля з’їсти), в 
іншому — причина смерті — важке життя, тяжка, непосильна праця (витягнути ноги, піти в 
могилу); іноді застереження про необхідність цінувати життя наказати довго жити) та ін. 
Як бачимо, значення фразеологізмів і відповідних їм слів-синонімів співвідносні, а не 
еквівалентні. 

Часто фразеологічне значення відрізняється від лексичного ступенем вияву ознаки. 
При зіставленні значень слів-синонімів і фразеологізмів в останніх виявляється семантичний 
надлишок: як кіт наплакав — не просто «мало», а «дуже мало», не встигнеш обернутися — 
не просто «швидко», а «дуже швидко» та ін. 

Часто фразеологізм використовується для підсилення, підкреслення інтенсивності 
того, про що йдеться в реченні: як на кам’яну гору, надіятися — «цілком покладатися, 
розраховувати на кого-, що-небудь» (підсилюється інтенсивність дії). 

Фразеологізмам властива полісемія. Наприклад блимати (кліпати, лупати) та ін. 
очима — 1. Мовчати нічого не розуміючи або не знаючи, що відповісти: «А все не важиться 
він бабусю налаяти; лупа очима та кашляє, та ходить, — не знає, що вже йому робити (Марко 
Вовчок). 2. Дивитися, поглядати: «Гидкий отой корчмар усе лупає на неї гострими очима, 
наче хоче її просвердлити ними» (М. Чабанівський). 3. Ніяково почувати себе перед ким-
небудь, відчувати сором, докори сумління і т. ін. перед кимось за щось: «Батько... промовив: 
— Ну, що ж, спасибі, сину: дуже приємно булі батькові лупати очима» (А. Головко). 

При основному значенні можуть бути додаткові відтінки. Семантичний відтінок 
завжди вужчий, конкретніший від основного значення, він трохи по-іншому, з іншого боку 
характеризує предмет. Відтінки варіюють основний зміст одного поняття без додаткового 
емоційно-експресивного забарвлення: дістати (вхопити) облизня — лишитися без того, на 
що розраховував, сподівався, чого добивався хто-небудь; зазнати невдачі: «Діставши 
облизня, фашист тікає, як не перерветься» (Ю. Яновський); дістати відмову при сватанні, 
залицянні та ін.: «Роман заслав старостів до однієї дуже гарної дівчини, але вхопив од неї 
облизня» (І. Нечуй-Левицький). 

З точки зору категоріальної семантики (під категоріальною семантикою розуміємо 
найзагальніші значення предметності, ознаки, дії тощо) фразеологізми поділяються на ті самі 
групи, що і слова, а саме: фразеологізми із значенням предметності, дії, ознаки, ознаки 
ознаки дії та релятивні фразеологізми. Відповідно до цього виділяємо 5 основних груп 
фразеологічних одиниць: субстантивні (іменникові) — золоте дно, заблукана вівця, манна 
небесна; дієслівні — виплисти на поверхню, голову втопити, гратися з вогнем; ад’єктивні 
(прикметникові) — не вартий ламаного шеляга, приший кобилі хвіст; адвербіальні — не 
моргнувши оком, ні за цапову душу, крізь зуби; вигукові — Та де! Ще б пак! Будь що буде! 
Цур тобі та пек! 

Більшість фразеологізмів співвідноситься з частинами мови морфологічно, тобто 
лексико-граматичні властивості фразеологізмів в цілому визначаються збереженими 
лексико-граматичними властивостями граматично опорного компонента. Наприклад, 
стріляний горобець відносимо до субстантивних, лізти зі шкіри — до дієслівних (відповідно 
до граматично пануючих горобець, лізти). Згідно з морфологічною будовою фразеологізмів 
виробляються для них і відповідні формули тлумачення. Так, субстантивні фраземи 
тлумачаться описовим іменним зворотом (стріляний горобець — «досвідчена людина»), 
дієслівні — дієслівним зворотом (лізти зі шкіри — «намагатися догодити, старатися над свої 
сили»). 

Проте деяким фразеологізмам властива невідповідність між будовою і категоріальним 
значенням. За будовою субстантивний фразеологізм від горшка два вершка має 
прикметникове значення «дуже малий»; дієслівний вітер в голові грає також прикметникове 
значення «легковажний, несерйозний». Створюється ніби протиріччя між значенням і 



структурою, змістом і формою. Тому формулу тлумачення виводимо відповідно до тієї 
синтаксичної функції, що виконує певний фразеологізм. 

У смисловій структурі завдяки полісемії фразеологізму можливе співіснування 
значень, зміст яких різноплановий у предметно-логічному відношенні: одне значення 
субстантивне, друге — ад’єктивне; одне — адвербіальне, друге — ад’єктивне тощо. 
Предметно-логічна неоднорідність значень фразеологізму визначається їхньою 
синтаксичною функцією. 

Отже, між семантикою лексичною і фразеологічною багато спільного, але й багато 
відмінного. З одного боку: 

1) Фразеологізми (як і слова) мають закріплене в мові усталене значення; 2) одним і 
другим властиві співвіднесеність з частинами мови і певні функції в реченні; 
3) фразеологізмам (і словам) притаманна полісемія; 4) є можливість співіснування у змісті, 
крім основного, додаткового відтінка. 

З другого боку: 
1) фразеологізми мають цілісне або частково цілісне значення і певний компонентний 

характер; 2) семантичний об’єм фразеологізмів включає емоційно-експресивне забарвлення; 
3) у смисловій структурі фразеологізмів можуть одночасно співіснувати семеми, зміст яких є 
різноплановим з предметно-логічної точки зору (субстантивні — ад’єктивні, адвербіальні — 
ад’єктивні тощо). Тому для визначення значення враховується їх синтаксична функція в 
контексті. 
 


