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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СУБСТАНТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС 

ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Питанням розгляду структурно-семантичної характеристики фразеологічних 
одиниць присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців (Л.Г. 
Авксентьєв, М.Ф. Алефіренко, О.Ф. Арсентьєва, О.М. Бабкін, Я.А. Баран, В.П. Жуков, 
О.В. Кунін, К.І. Мізін, Ю.Ф. Прадід, В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко).

Підхід до фразеологізмів як до знаків системи мови неминуче передбачає 
єдність форми і змісту. З боку семантики фразеологізмам властиве цілісне глобальне 
значення. З боку форми граматичної структури фразеологізми виявляють чітке 
розмежування. Серед них наявні одиниці, співвідносні зі словосполученням, а також 
утворення, співвідносні з реченням. Дещо більша диференціація серед фразеологізмів 
спостерігається щодо їхнього лексико-граматичного розряду. Це виявляється у 
відношеннях фразеологізму і слова – самостійних одиниць мови [6, с. 66]. Для 
максимально повного розрізнення лексико-граматичних груп фразеологічних 
одиниць необхідно враховувати семантичний, морфологічний і синтаксичний 
критерії [3, с. 131]. 

Мета цієї статті – дослідити структурно-граматичні та семантичні 
особливості субстантивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру 
людини в українській мові.

Субстантивні фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини в 
українській мові представлені такими моделями:
1) Фразеологічна модель «прикметник + іменник» (прикметник стоїть перед, або після 
іменника). Між компонентами цієї моделі встановлюються атрибутивні (означальні) 
відношення: боже теля – „дуже спокійна, лагідна, але безвольна, інертна людина“ [4, 
ІІ, с. 879], мокра курка – „безвольна, нерішуча, жалюгідна на вигляд людина“ [4, І, с. 
406], базарна баба – „криклива, сварлива, груба людина“ [4, І, с. 16], Хома невірний – 
„людина, що сумнівається, не вірить у що-небудь“  [4, ІІ, с. 934], покірненьке телятко 
– „слухняний (про людей)“ [5, с. 201], довбня неотесана – „уживається як лайливий 
вираз на адресу нетямущої, нерозумної людини“ [4, І, с. 255]. 
2) Фразеологічна модель «іменник + іменник у родовому відмінку». Компоненти 
фразеологічних одиниць, які входять до цієї групи виражають приналежність 
певній особі, певному предмету, між ними встановлюються атрибутивні та об’єктні 
відношення:  макітра розуму – „хто-небудь розумний, розсудливий, кмітливий і т. 
ін.“ [4, І, с. 461], олух царя небесного – „дурень“ [5, с. 136], агнець Божий – „безвольна, 
покірлива, розумово обмежена людина“ [4, І, с. 13], хазяїн свого слова – „той, хто 
завжди здійснює те, що обіцяє“ [4, ІІ, с. 919], лицар печального (сумного) образу – 
„наївна людина, пустий мрійник, що нагадує Дон-Кіхота“ [4, І, с. 430].
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3) Фразеологічна модель «іменник + іменник-ім’я». Фразеологізм із такою структурою 
позначає хитру, спритну людину: Лис Микита [5, с. 97]. Лис Микита – це вигаданий 
персонаж із однойменної казки Івана Франка. Інший приклад цією групи має модель 
«іменник-гендерний маркер + іменник - антропонім»: баба Палажка  – „язикатий, 
чванливий, пихатий“ [4, І, с. 16].
4) Фразеологічна модель «іменник + прийменник + іменник». До цієї групи 
фразеологізмів характерними є поєднання іменника з прийменниковими формами 
іменників. Між компонентами цієї моделі встановлюються атрибутивні, об’єктні 
та обставинні відношення. Таку модель мають фразеологічні одиниці: голова на 
плечах (на в’язах) - „хто-небудь розумний, тямущий“ [4, І, с. 181], голова з вухами 
– “нерозторопна людина” [4, І, с. 181], жуки у голові -  „хтось не дуже розумний, 
недоумкуватий або неадекватно сприймає дійсність“ [4, І, с. 298], заєць (зайці) у голові 
– „хто-небудь легковажний, безтурботний або дурний, недоумкуватий“ [4, І, с. 306], 
душа (губа) не з лопуцька – „сміливий, принциповий“ [4, І, с. 278], душа з лопуцька 
[4, І, с. 278] – „несміливий, непринциповий“, серце з воску – „у кого-небудь м’які, 
податливі вдача, характер“ [4, ІІ, с. 795], серце з перцем – „хто-небудь з непокірним, 
норовистим, запальним характером“ [4, ІІ, с. 795].
У деяких фразеологічних одиницях залежний компонент поширюється означенням, 
між  компонентами цих фразеологічних одиниць встановлюються атрибутивні 
відношення: вовк в овечій шкурі  - „лицемірна людина, яка під маскою доброзичливості 
приховує злі наміри“ [4, І, с. 139], тютя з полив’яним носом – „нетямуща, безхарактерна 
людина“ [5, с. 205].
5) Фразеологічна модель «сполучник + іменник + іменник». Між компонентами 
фразеологічних одиниць цієї моделі встановлюються єднальні відношення, які 
виражаються єднальними сполучниками: ні риба, ні м'ясо  – „безвольна, безхарактерна 
людина“ [4, ІІ, с. 735].  

Характерною особливістю субстантивних фразеологізмів є їхні категоріальні 
ознаки. Вони мають граматичні категорії роду, числа, відмінка і об’єднані загальним 
значенням предметності чи особи. Граматичними центрами таких фразеологізмів є 
субстантивні компоненти [6, c. 67]. 

Фразеологізмам моделі «прикметник + іменник» властива означально-
предикативна семантика як результат взаємодії в процесі фразеологізації явищ 
лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів. Наявність атрибутивної 
конотації у семантичних структурах цих фразем виявляється у лексикографічній 
інтерпретації їхнього фразеологічного значення [1, с. 120]: стальні (залізні) нерви -  
„тверда, сильна воля і твердий, сильний характер“ [4, ІІ, с. 547],  очі великі – „хтось 
занадто цікавий, переважно до чужих справ“ [4, ІІ, с. 598], дурне сало без хліба 
– „нерозумна, обмежена, ні до чого не здатна людина“ [4, ІІ, с. 778], божа пташка 
– „безтурботна людина“ [4, ІІ, с. 716], ранній птах – „невитримана, нетерпляча 
людина, дії якої не завжди продумані“ [4, ІІ, с. 716],  руки неситі – „пожадливі, 
зажерливі люди“ [4, ІІ, с. 770]. Як зазначає М.Ф. Алефіренко, атрибутивна конотація у 
семантичній структурі таких фразеологічних одиниць зазнає впливу категоріальних 
граматичних сем, які співвідносяться з іменними компонентами. Вони обумовлюють 
класифікаційний характер граматичного роду фразеологізмів, тобто стабільність цієї 
категорії та іменний характер її морфологічної природи. Якщо природу граматичного 
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роду іменника визначає синтаксичний характер його значення, то граматичний 
рід у складі фразеологізму обумовлюється ономасіологічними та синтаксичними 
елементами значення граматичного роду фразеологічної одиниці. Для таких 
іменників належність до чоловічого, або жіночого роду не пов’язана із їхньою 
номінативною функцією. У результаті фразеологізації вільних словосполучень 
родова співвіднесеність іменників суплетивного типу стає неможливою [1, с. 121]: 
мокра курка [4, І, c. 406], довбня неотесана [4, І, c. 255], агнець Божий [4, І, c. 16], 
олух царя небесного [5, c. 136], синя панчоха -  „суха, черства жінка, яка позбавлена 
жіночності, чарівності і цілком віддана науковим інтересам, книгам і т. ін.“ [4, ІІ, с. 607], 
несита пелька – „жадібна людина“ [4, ІІ, с. 611], продувна бестія – „дуже ненадійна, 
спритна й нечесна людина; шахрай“ [4, І, с. 26], битий жак (жук) – „бувала, з великим 
життєвим досвідом людина, яку важко перехитрити, обманути“ [4, І, с. 239], сива 
борода – „мудра, з великим життєвим досвідом людина“ [4, І, с. 46], старий сич – „про 
старого, з багатим життєвим досвідом, часто відлюдкуватого чоловіка“ [4, ІІ, с. 807], 
cтара карга – „сварлива жінка“ [5, c. 70].  Такі фразеологізми не мають співвідносної 
форми, оскільки такі обмеження зумовлені семантикою субстантивної лексеми, яка і 
на морфологічному рівні не має корелятивної родової форми (довбня, олух, панчоха, 
пелька, бестія, жук, жак, борода, сич, карга). Корелятивні родові форми на рівні 
фразем можливі, якщо іменний компонент на морфологічному рівні має паралельну 
родову форму, яка не руйнує денотативної співвіднесеності фразеологізму [1, с. 122]:  
ранній птах - рання птиця – „ Невитримана, нетерпляча людина, дії якої не завжди 
продумані“ [4, ІІ, с. 716], потайний собака -  потайна собака – „Підступна людина“ 
[4, ІІ, с. 838], вільний птах - вільна птаха – „Людина, незалежна у своїх вчинках, 
поведінці“ [4, ІІ, с. 715], старий лис - стара лисиця – „1. жарт. Бувала, досвідчена 
людина.  2.  зневажл. Лукава, нещира, хитра і т.  ін. людина“ [4, І, с. 424], підколодна 
гадюка (гадина) - підколодний гад -  „Підступна, зловмисна людина“ [4, І, с. 167].

На відміну від граматичного роду іменників, категорія роду субстантивних 
фразеологічних одиниць характеризується лише частковим синтаксичним 
вираженням, вони не сполучаються із прикметниками. Це пояснюється тим, що 
вони мають у своїй структурі ад’єктивні компоненти, які, втративши лексичну 
самостійність, узгоджуються із субстантивними компонентами [1, с. 122].

Граматична категорія числа фразеологізмів має самостійне граматичне 
значення, бере участь у процесі номінації певних реалій об’єктивної дійсності. Так, 
іменники singularia та pluralia tantum у складі фразем повністю передають їм своє 
числове значення [4, с. 122]: ходяча совість, собачий нюх – „хто-небудь має здатність 
легко схоплювати, підмічати, розуміти щось приховане, таємне“ [4, ІІ, с. 561], коротка 
пам'ять – „хто-небудь має здатність дуже швидко забувати“ [4, ІІ, с. 606], стальні 
(залізні) нерви – „тверда, сильна воля і твердий, сильний характер“ [4, ІІ, с. 547]. 
Як і відповідні іменники, субстантивні компоненти не мають корелятивної форми 
числа. Співвідносні форми однини і множини мають ті компоненти фразеологічних 
одиниць, для яких початковою формою є однина [1, с. 122]. В тих випадках, коли 
початковою формою субстантивного фразеологізму є множина, компоненти у формі 
однини не вживаються [1, с. 124]: руки неситі – „пожадливі, зажерливі люди“ [4, ІІ, с. 
770], очі великі в кого. – „хтось занадто цікавий, переважно до чужих справ“ [4, ІІ, с. 
598]. На функціонування граматичної категорії числа фразеологізмів впливає також 
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і їхня синтаксична структура. Протилежної форми числа не мають субстантивні 
компоненти фразеологізмів із структурою сурядного словосполучення [1, с. 125]. 
Наприклад: ні риба ні м’ясо – „безвольна, безхарактерна людина“ [4, ІІ, с. 735], ні Богу 
свічка, ні чортові кочерга – „нічим не примітна людина“ [5, c, 12].

Більшість субстантивних фразеологізмів на позначення рис характеру людини 
в українській мові  є фразеологічними одиницями з константною залежністю 
компонентів, тобто звороти з компонентами, які неможливо замінити. Наприклад: 
Валаамова ослиця, боже теля, продувна бестія, Лис Микита, жовтороте пташеня та 
ін. Серед субстантивних фразеологізмів на позначення рис характеру людини є також 
і фразеологічні одиниці із константно-варіативною залежністю компонентів, тобто 
звороти, які допускають варіантність компонентів за умов обов’язкового збереження 
однієї лексеми, яка не має варіанту. Така лексема називається лексичним інваріантом 
[2, c. 91]. У субстантивних фразеологічних одиницях розрізняємо такі типи варіантів:

- лексичні варіанти (замінюватися можуть іменники, прикметники, 
прислівники). Наприклад: лихе (погане, зле) око, кишка тонка (слабка), лицар 
печального (сумного) образу, голова на плечах (на в’язах), душа (губа) не з лопуцька, 
душа навстіж (нарозхрист), лиха (бі́сова, вража і т.  ін.) личина, свята наївність 
(простота), порожня (пуста) голова, щира (золота) душа, язик як лопатень (лопата, 
помело, млин),  язик підвішений (прив’язаний, причеплений) добре (непогано), курячий 
(короткий) розум, вітер у голові грає (віє, свище, посвистує). 

- граматичні варіанти. Наприклад, у фразеологізмах спостерігається 
заміна іменника в однині на іменник у множині: заєць (зайці) у голові, заміна 
препозитивного означення, вираженого прикметником на постпозитивне 
означення, виражене прислівником: відкрита душа – душа навстіж (нарозхрист), 
заміна постпозитивного означення, виражене числівником на препозитивне 
означення, виражене прикметником: туман вісімнадцятий – безпросвітний туман, 
заміна постпозитивного додатка, вираженого іменником у родовому відмінку 
на препозитивний додаток, виражений іменником у родовому відмінку: макітра 
розуму – ума палата. 

Серед субстантивних фразеологічних одиниць в українській мові є звороти з 
компонентами, які є повністю переосмисленими, та з частково переосмисленими 
компонентами. Серед субстантивних фразеологічних одиниць із компонентами, 
які є повністю переосмисленими, виділяються звороти із цілісним значенням. 
Такі утворення характеризуються структурною монолітністю. Оскільки ідіоми 
– це фразеологічні одиниці із цілісним значенням [2, с. 101], то субстантивні 
фразеологічні одиниці із константною залежністю компонентів належать до класу 
ідіом. Прикладами субстантивних ідіом в українські мові є:  боже теля, продувна 
бестія, битий козир, базарна баба, стара карга, жовтороте пташеня, Лис Микита, 
пустий вітер, мокра курка. 

Фразеологічні одиниці із константно-варіантною залежністю 
характеризуються роздільно-цілісним значенням. Крім цілісного та роздільно-
цілісного значень для субстантивних фразеологізмів на позначення рис характеру 
людини в українській та німецькій мовах характерним є однолітеральне значення, 
яке є різновидом частково переосмисленого. Це, передусім, фразеологізми з 
компонентами, які мають буквальне значення, тобто не втратили своєї називної 
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функції. Для однолітеральних субстантивних фразеологізмів характерною є 
наявність одного компонента з буквальним значенням, а іншого -  з переосмисленим. 
Компонент з буквальним значенням, яке уточнюється компонентом з переосмисленим 
значенням, є семантичним стрижнем звороту [2, с. 102]. Наприклад: вільний птах, 
розумна голова, мудра голова, необачна голова, щира душа, хвацька душа, добре серце, 
лихе (зле) око.

Типами повного переосмислення субстантивних фразеологізмів є 
метафоричне та метонімічне переосмислення. Процес метафоризації відбувається 
наступним чином: перенесення з предмета на особу: довбня неотесана, твердий 
(міцний) горішок,  перенесення з явищ природи на людину: безпросвітний туман, 
туман вісімнадцятий, пустий вітер перенесення з істоти на особу: боже теля, битий 
собака, вільна птаха, стріляна птиця, стара лисиця, старий сич, підколодний гад, 
агнець Божий, мокра курка, жовтороте пташеня, перенесення з особи на предмет: 
ходячий довідник, ходяча енциклопедія, перенесення з особи на істоту: продувна 
бестія, перенесення з особи на абстрактне поняття: ходяча совість, перенесення з 
біблійної особи на особу: Хома невірний. 

Метонімізми представлені соматичними фразеологізмами: тверда рука, 
сива борода, бита голова, вовчий зуб, осляче вухо, розумна голова, світла голова, 
широка душа, широке серце, гостре око, всевидюще око, очі завидющі, руки загребущі, 
макітра розуму, голова на плечах, голова з вухами, злі язики, лихе (погане, зле око), 
губа не з лопуцька. У цих фразеологізмах частина чогось представляє ціле (частини 
тіла представляють людину (людей), у них квантитативні ознаки виступають як 
домінантні, тому вони – фразеологічні синекдохи.

Отже, субстантивні фразеологічні одиниці на позначення рис характеру 
людини в українській мові характеризуються широким спектром фразеологічних 
моделей та різноманітною семантикою.

Перспективою подальших досліджень може бути аналіз субстантивних 
фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини у зіставному аспекті.
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