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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
 

Парадигмальний простір сучасної лінгвістики, де домінують 
когнітивний і дискурсивний вектори дослідження мови та її 
культурно-семіотичних продуктів, формує нові принципи й 
параметри аналізу мовних явищ. Їхнім підґрунтям послужила 
зміна загальнокультурного поля пізнавальної діяльності людини, 
внаслідок чого мову розглядають як “живий діяльнісний 
організм” у релятивно-синергетичній єдності з іншими 
визначальними й взаємоповʼязаними підсистемами людського 
існування (Н. Арутюнова, Л. Кисельова, О. Кубрякова, Ю. Лотман, 
Ю. Степанов, С. Тогоєва, О. Чередниченко, М. Янценецька, 
S. Coulson, G. Fauconnier, R. Langacker, Ch. Peirce, M. Turner та ін.).  

Вивчаючи питання взаємозвʼязку дійсності з її сприйняттям 
людиною і мовою, науковці роблять висновок про “кодування” 
мовою трьох світів: світу реальності таким, яким він є; 
понятійного світу як віддзеркалення реальної картини світу крізь 
призму понять, сформованих на уявленнях людини, які отримано 
за допомогою органів чуття, і які пройшли через її свідомість; 
світу слова, “пропущеного” крізь свідомість людини й у певний 
спосіб препарованого розумом відповідно до тієї сітки, яку 
накладають на нього мовні категорії (Н. Арутюнова, Ю. Караулов, 
О. Кубрякова, Б. Серебренніков, В. Телія та ін.). Взаємодія цих 
трьох “світів” лежить в основі динаміки будь-якої мови, а її 
вивчення закладає основи когнітивного підходу до дослідження 
неології, науки про засоби й способи мовної фіксації та 
репрезентації нового досвіду пізнання світу сучасною людиною. 
Процеси неологізації, які опосередковано мисленням, творчою 
природою людини, асоціативністю, образністю й 
парадоксальністю її свідомості, слугують одним із найвагоміших 
параметрів самоорганізації синергетичної системи мови: з одного 
боку, вони перешкоджають деструктивним чинникам, а з іншого – 
сприяють збереженню, розвитку й функціонуванню цієї системи. 
Оновлення мови повʼязано з внутрішньою мотивацією процесу 
вербалізації продуктів пізнання, а також з факторами когнітивного 
та дискурсивного характеру, які зумовлюють появу нової одиниці 
завдяки інтелектуальній та емотивно-оцінній діяльності носіїв 
мови. Відтак, разом зі змінами в суспільстві й духовному житті 
народу, з трансформацією наявної картини світу поступово 
перетворено й усвідомлено по-новому концептосферу мови. 

Процес неологізації мови привертав увагу дослідників різних 
часів, які вивчали його в структурно-семантичному, нормативному, 
функціональному, соціолінгвістичному та комунікативно-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 2 

прагматичному аспектах (О. Брагіна, В. Костомаров, Н. Котелова, 
Л. Крисін, В. Лопатін, Р. Намітокова, О. Сенько, С. Тогоєва, 
І. Улуханов, М. Шанський, J. Sablayrolles, J. Pruvot та ін.). Однак 
поява нових лінгвістичних парадигм (когнітивної лінгвістики, 
лінгвокультурології, психолінгвістики, дискурсивного аналізу 
тощо) відкриває перед неологією перспективні напрями, ставить 
складніші завдання, які вимагають нестандартних підходів до 
осмислення й опису механізмів появи нових фактів у системі 
мови й мовлення. Тому особливо актуальними видаються 
дослідження інновацій з позицій когнітивної лінгвістики, яка 
вимагає розгляд явищ неологізації в тісному звʼязку з духовно-
практичною діяльністю людини, мисленням і культурою, тобто з 
тими інтралінгвальними й екстралінгвальними чинниками, які й 
визначають лінгвокогнітивну діяльність людини (М. Алефіренко, 
М. Болдирев, В. Демʼянков, В. Жалай, М. Жинкін, О. Кравченко, 
О. Кубрякова, О. Чередниченко та ін.).  

Одним із проявів поглибленого осмислення або переосмислення 
дійсності, відкриття невідомих раніше властивостей і ознак 
пізнаваних обʼєктів є фразеологізація, яка демонструє креативні 
механізми етносвідомості, а також ускладнення категоризації 
емпіричного й внутрішньорефлексивного досвіду, концептуальне 
переосмислення дійсності, динаміку оцінного, ціннісного й 
культурного її сприйняття. Фразеологічні одиниці (далі – ФО) 
постають як лінгвосеміотичний феномен, який фіксує у своїй 
усталеній формі особливості психоемоційної та раціональної 
дійсності, стереотипи етносвідомості й архетипи колективного 
позасвідомого. Власне через це фразеологія дедалі частіше стає 
предметом поліпарадигмальних досліджень, які вивчають звʼязки 
й відношення ФО з іншими обʼєктами наукового пізнання.  

Такому підходу, звісно, передували різні наукові парадигми, 
кожна з яких зробила певний внесок у загальну теорію фразеології. 
Першою з них був лінгвістичний компаративізм, засобом досягнення 
істини якого було порівняння, а принципом дослідження – історизм. 
Її основним доробком стала багатоознакова класифікація ФО, а 
також вивчення компаративної фразеології (О. Бабкін, О. Біріх, 
Б. Ларин, В. Мокієнко, М. Палевська, Р. Попов, R. Eckert, Ž. Fink 
та ін.). Метою другої системно-структурної парадигми було 
виявлення узагальненого звʼязку ФО з одиницями лексичного, 
морфологічного й синтаксичного рівнів. Поклавши в основу своїх 
досліджень принцип цілісності й системності, науковці розглядали 
фразеологію з погляду опозицій мова/мовлення, парадигматика/ 
синтагматика, синхронія/діахронія (Н. Амосова, В. Гак, В. Жуков, 
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О. Молотков, А. Назарян, Л. Ройзензон, М. Шанський, W. Chlebda, 
В. Fraser, С. Hockett, А. Makkai, J. Mateżić, S. Skorupka та ін.). 
Головним недоліком такого підходу визнано відсторонення людини, 
усунути який вдалося третій комунікативно-прагматичній парадигмі. 
Поєднавши теорію номінації, теорію референції і теорію мовленнєвих 
актів, дослідники вивчають комунікативні й прагматичні ознаки 
ФО, доводять своєрідність фразеологічної номінації, започатковують 
її ґрунтовне текстоцентричне вивчення (М. Алєксєєнко, О. Добриднєва, 
Ю. Жлуктенко, В. Заботкіна, Ю. Зацний, Н. Клименко, О. Кунін, 
О. Мелерович, О. Панова, Т. Черданцева, A. Cowie, P. Fiala, 
I. González Rey, G. Gréciano, G. Gross, F. Hausmann, Th. Herbst, 
B. Lamiroy, S. Mejri, І. Mel’čuk, R. Moon, M. Svensson, H. Walter, 
A. Wray та ін.). Сьогодні спостерігаємо становлення вже 
четвертої парадигми – лінгвокогнітивної, яку відкрили 
дослідження М. Алефіренка, O. Бабушкіна, Л. Золотих, В. Телія, 
Г. Токарева, H. Burger, G. Lakoff, H. Pfandl, A. Spaginski-Pruszak 
та ін. Порушуючи питання звʼязку номінативної діяльності 
людини з когнітивною, а також форм представлення знань про 
дійсність у її свідомості, лінгвісти розглядають фразеологію як 
“свята святих” національної мови, в якій закладено дух і своєрідність 
лінгвокультурної спільноти, характерні для неї світобачення, 
світосприйняття і світорозуміння, накопичені впродовж століть 
знання про навколишнє середовище.   

Звернення до неофразеології з когнітивного погляду уможливлює 
вивчення шляхів і засобів найефективнішої репрезентації нового 
знання, когнітивних засад породження неофразеологізмів (далі – 
НФО), специфіки обʼєктивованої в них інформації, а також дозволяє 
установити механізми співвідношення мовних і когнітивних 
структур. Зафіксовані на конкретному часовому зрізі НФО 
відображають іманентні процеси динамічного розвитку мовної 
системи, унаслідок чого потребують залучення різних лінгвістичних 
теорій і відкривають безмежне поле для наукових розвідок.  

Отже, актуальність дослідження зумовлено, насамперед, 
інтересом сучасної лінгвістики до вивчення когнітивної системи 
людини, особливостей її формування, когнітивних засад 
розумово-мовленнєвої діяльності, з одного боку, а також 
закономірностей процесу неологізації мови, результатом якого є 
поява нових різнорівневих одиниць, – з іншого. Актуальна на часі 
розробка нових методик когнітивного аналізу безперервного 
оновлення ціннісно-смислового простору мови, які б розширили 
межі традиційного розуміння мовних явищ, зокрема НФО. 
Затребуваність роботи викликана також відсутністю в сучасній 
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лінгвістиці наукових праць, які б надали цілісне й несуперечливе 
бачення шляхів і способів розширення фразеологічного масиву 
на матеріалі французької мови за останні 20 років, а також 
пояснили б зміни в загальних домінантах номінативних процесів.   

Мета дослідження полягає у встановленні й описі 
лінгвокогнітивних засад і розумово-мовленнєвих механізмів 
первинної і вторинної фразеологізації сучасної французької мови, 
а також мотиваційних основ породження НФО, які відображають 
особливості менталітету сучасного суспільства Франції, що 
закладає підґрунтя нового напрямку когнітивної неофразеології.  

Поставлена мета передбачає виконання таких конкретних 
завдань:  

1) охарактеризувати мовознавчі напрями й підходи до 
вивчення фразеологічного масиву мови, а також розкрити 
проблему термінування обʼєкта фразеології; 

2) висвітлити наукові парадигми дослідження неофразеології 
та визначити перспективи розвитку когнітивної неофразеології;  

3) розробити методологію ідентифікації НФО як мовних 
одиниць та вивчення когнітивних засад їхнього породження; 

4) розкрити сутність фразеологічної номінації та її 
когнітивного моделювання;  

5) охарактеризувати поетапний процес інтеграції НФО в мову; 
6) зʼясувати психокогнітивні передумови й когнітивно-

прагматичні стимули появи НФО сучасної французької мови;    
7) виявити лінгвокогнітивні механізми породження нового 

концептуального значення у процесі первинної і вторинної 
фразеологізації сучасної французької мови;  

8) описати ономасіологічні принципи й когнітивні схеми 
породження різних типів НФО французької мови;  

9) визначити лінгвопсихокогнітивні основи фразеологічної 
мотивації;  

10) розкрити роль оцінного компонента у формуванні нового 
фразеологічного значення, а також визначити аксіологічні 
домінанти формування національного менталітету французького 
суспільства.  

Обʼєктом дослідження є НФО сучасної французької мови, 
які виявлено в центральних французьких періодичних виданнях 
за останні 20 років.  

Предмет дослідження – лінгвокогнітивні засади й розумово-
мовленнєві механізми первинної і вторинної фразеологізації, які 
детермінують розвиток фразеологічної системи, а також 
мотиваційні основи породження НФО сучасної французької мови.  
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Матеріал дослідження. Запропоноване дослідження здійснено 
на матеріалі авторської картотеки НФО (2200 одиниць), яку 
представлено в другій частині монографії як “Французько-
український словник неофразеологізмів” (Чернівці, 2018). 
Фактичний матеріал являє собою результати суцільної вибірки з 
центральних періодичних друкованих та електронних засобів 
масової інформації (газети, журнали, інтернет-сайти) за останні 20 
років, які найоперативніше відображають зміни, що відбуваються 
в усіх сферах життя сучасного французького суспільства і 
слугують певним “полігоном” для апробації, “перевірки на 
життєздатність” НФО. Для підтвердження статусу НФО частково 
залучено художні твори сучасних французьких письменників.  

Методи дослідження. Поставлені в дослідженні мета й завдання 
зумовили використання комплексу традиційних і новітніх методів. 
Метод неофразеологічного опису застосовано для відбору й 
ідентифікації НФО шляхом аналізу контекстуального оточення та 
комплексного аналізу їхньої параметральності, а також для 
систематизації і класифікації різних структурно-семантичних груп 
НФО сучасної французької мови, відібраних методом суцільної 
вибірки з центральних періодичних видань. За допомогою аналізу 
контекстуального оточення виявлено також інноваційні зсуви в 
дискурсивно-смисловому змісті НФО, характер взаємодії 
фразеологічних компонентів, а також встановлено ступінь закріпленості 
складу й структури НФО. Методом когнітивного аналізу 
змодельовано процес породження нового концептуального значення 
шляхом побудови інтегрованого простору (далі – ІП), визначено 
лінгвокогнітивні механізми первинної і вторинної фразеологізації, 
описано основні ономасіологічні принципи й когнітивні моделі, які 
визначають характер взаємозвʼязку між вихідними ментальними 
просторами (далі – МП), виявлено мотиваційні основи формування 
нефразеологічного значення в сучасній французькій мові; елементи 
компонентного та етимологічного аналізів уможливили обʼєктивне 
представлення образів МП фразеологічних компонентів; кількісні 
підрахунки залучено для практичного підтвердження висловлених 
у роботі теоретичних положень.      

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, 
що вперше запропоновано цілісну концепцію когнітивної 
неофразеології на матеріалі французької мови: реалізовано 
лінгвокогнітивний підхід до вивчення процесів первинної і 
вторинної фразеологізації; описано лінгвокогнітивні засади, 
розумово-мовленнєві механізми та мотиваційні основи породження 
НФО сучасної французької мови; проаналізовано психокогнітивні 
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передумови та когнітивно-прагматичні стимули їхньої появи. 
Вперше шляхом багатоаспектного неофразеологічного аналізу 
доведено ступеневий характер усталеності НФО, який, з одного 
боку, визначає їхню мовно-мовленнєву природу, а з іншого – 
надає їм відокремленого статусу в мовній системі. Новаторським 
також є використання нової методики когнітивного аналізу, 
заснованої на положеннях теорії концептуальної інтеграції, 
стосовно мовного матеріалу – неофразеології, що уможливило 
нове розуміння фразеологічного значення як нової когнітивної 
структури, заснованої на переосмисленні раніше отриманої 
інформації, набутого досвіду і вражень про дійсність.  

На захист виносяться такі положення:  
1. Зміна вектора дослідницького пошуку від системно-

структурного до когнітивного й від семасіологічного до 
ономасіологічного в царині фразеології та неології, а також 
інтеграція їхніх основних положень дозволяють чітко усвідомити, 
як сформовано нові мовні структури представлення знань; дією 
яких факторів (лінгвокогнітивних стимулів і умов розумово-
мовленнєвого пошуку) зумовлено появу НФО; як співвіднесено 
мовні й когнітивні процеси первинної і вторинної фразеологізації; 
у чому полягає сутність змін у фразеологічному корпусі сучасної 
французької мови і який ступінь їхньої інтенсивності й функціональної 
доцільності; які задіяно когнітивні засоби на позначення і нової 
інтерпретації фактів та явищ зовнішнього й внутрішнього світу 
людини; які класифікаційні мережі утворено у свідомості 
представників франкомовного суспільства для упорядкування 
інформації, що надходила за різними напрямами їхньої діяльності 
за останні 20 років. Саме такий підхід закладає основи розвитку 
нового напряму фразеології – когнітивної неофразеології.  

2. Неофразеологізація постає як комплексний динамічний 
лінгвокогнітивний процес, спрямований на оновлення 
фразеологічної системи мови відповідно до перетворень мовної 
свідомості народу, змін його ціннісних орієнтирів. Як один із 
різновидів вторинної номінації, її зумовлено когнітивно-
прагматичними чинниками зовнішнього (розвиток об’єктивного 
світу й технічний прогрес, вплив моди, міжмовні контакти) та 
внутрішнього (мовна економія, розвиток полісемії, синонімії та 
антонімії, тенденція до диференціації значення, номінативний 
потенціал форми, когнітивний потенціал значення) характеру, а 
також детерміновано психоментальними особливостями людини 
(здатність до категоризації і перекатегоризації, памʼять, 
асоціативність людського мислення).  
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3. Мовний статус НФО визначено інтеграцією параметрів, 
властивих ФО та неологізмам, серед яких: полілексичність як 
формальна ознака новотвору; ступенева усталеність лексико-
семантичного, граматичного й структурного порядку; відтворюваність 
інновації як готової цілісної одиниці; маркер новизни, повʼязаний 
із хронологічною ознакою, яка вказує на появу НФО за останні 20 
років, і її можливою лексикографічною фіксацією у словниках 
нових виразів. Відтак, фразеологічний масив французької мови 
представлено як певний континуум: від ідіом як абсолютно 
некомпозиційних непрозорих усталених одиниць до колокацій як 
композиційних прозорих усталених одиниць з частково 
переосмисленою семантикою.  

4. Модель творення НФО передбачає шість етапів: 1) наочно-
чуттєве сприйняття об’єкта номінації, визначене комунікативними 
намірами номінатора; 2) формування уявлення про об’єкт номінації, 
в якому беруть участь процеси абстрагування й узагальнення 
певних ознак чуттєвих образів, а також їх усвідомлення як 
особливих змістів думки; 3) внутрішнє програмування, сутність 
якого полягає в пошуку схеми майбутнього висловлення та його 
певного типу відповідно до комунікативно-прагматичної потреби 
індивіда; 4) селекція номінативних засобів серед наявних у 
ментальному лексиконі індивіда, яку супроводжують аналіз змісту 
номінативних одиниць і вибір когнітивної бази найменування; 
5) побудова ІП з образів, спроектованих із вихідних МП і 
породжувального простору (далі – ПП); 6) вербальне оформлення 
вторинної або третинної номінації, яке супроводжують процеси 
лексикалізації, семантизації та граматикалізації.  

5. Когнітивною основою породження нового концептуального 
значення є переосмислення образів МП компонентів майбутньої 
ФО, результатом якого є поява нової інтегрованої структури, яка 
відображає основні процедури мислення людини під час 
фразеологічної номінації, а також досвід, отриманий нею в життєвій 
і мовленнєвій практиках. НФО постають як нові одиниці 
фразеологічної системи мови, які породжено під час розумово-
мовленнєвої діяльності представників певної мовної спільноти, 
спрямованої на неоконцептуалізацію і перекатегоризацію дійсності. 
Вони чітко відображають хід класифікаційно-пізнавальної 
діяльності людини, яка є результатом роботи свідомості з 
встановлення звʼязків і відношень між предметами й явищами 
навколишнього середовища за допомогою мовних засобів.  

6. До механізмів первинної фразеологізації зараховано метонімізацію 
(забезпечення ментального доступу однієї концептуальної сутності 
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до іншої на основі суміжності в межах однієї концептосфери), 
метафоризацію (осмислення однієї концептосфери через понятійні 
структури, сформовані на основі отриманого досвіду в інших 
сферах), порівняння (виявлення подібності між різними об’єктами 
дійсності, звʼязок між якими забезпечено вербальним коннектором 
comme), метафтонімізацію (переосмислення значення на основі 
одночасного поєднання метафоричних і метонімічних звʼязків між 
зіставлюваними об’єктами). Перевага метонімічного переосмислення 
доводить раціоналістичний, логічний напрям мислення у процесах 
сприйняття і номінації навколишнього середовища французами.       

7. До механізмів вторинної фразеологізації належать: 
ампліфікація (заміна одного або кількох МП узуальної ФО на 
інший з подальшим утворенням НФО з відмінним значенням), 
неосемантизація (семантичне оновлення концептуального значення 
узуальної ФО шляхом “висвічування” або “згасання” певних 
образів вихідних МП), доповнення та елімінація (збагачення 
концептуального значення або позбавлення ним образів унаслідок 
введення або виведення одного або кількох МП), калькування 
(буквальний переклад фразеологічно повʼязаних компонентів 
іншомовних усталених виразів), граматична трансформація 
(“висвічування” інших образів МП узуальних ФО), контамінація 
(суміщення МП двох або більше узуальних ФО, внаслідок чого 
зʼявляється ІП із новим концептуальним значенням).  

8. Однією з основних характеристик людини, яка вирізняє її 
з-поміж інших видів живих істот, є бікомпонентна форма 
мислення і сприйняття світу. Побудову нових смислів на основі 
існуючих засновано на певних ономасіологічних принципах, які 
спрацьовують під час вибору концептосфер для виконання 
відповідних ролей ДЖЕРЕЛА і ЦІЛІ, а також відображають 
різновекторність мислення людини. Ономасіологічними 
принципами в утворенні нового концептуального значення НФО 
сучасної французької мови на основі зіставлення двох або більше 
концептосфер є різні типи морфізму. Саме вони виявляють 
особливості сприйняття навколишнього середовища 
представниками сучасного суспільства Франції, а також зсув у 
домінантах номінативних процесів: від людини, як мірила всього 
сущого, – до обʼєктів, які її оточують. Логіко-семантичні 
відношення суміжності представлено партитивним, атрибутивним, 
каузальним, темпоральним і локативним типами звʼязку.  

9.  У процесі творення НФО сучасної французької мови 
номінацію об’єктів і явищ дійсності та комбінаторику їхніх 
концептуальних властивостей здійснено з урахуванням їхньої 
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важливості для життя французького суспільства. Відтак, породження 
НФО зумовлено яскраво вираженою пізнавальною діяльністю 
людини, спрямованої не лише на адекватне відображення нових 
або існуючих об’єктів і явищ, які вона осмислила або переосмислила, 
а й на пізнання самої себе, власного внутрішнього світу, а також 
свого місця в навколишньому середовищі. Спрямованість переважної 
більшості НФО сучасної французької мови на позначення 
концептосфери ЛЮДИНА у порівнянні з іншими – АРТЕФАКТ, 
РЕЧОВИНА, ЧАС, ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ, ОРГАНІЗАЦІЯ, 
ПРИРОДА, КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ, РОСЛИНА, ІСТОТА – 
доводить значущість, надану особистості, її діяльності, інтересам, 
проблемам, цінностям у франкомовному суспільстві.     

10. Розуміння семантики НФО як інтегрованої цілісності, яку 
складено під час взаємодії фразеологічно повʼязаних елементів, 
уможливлює їхній розгляд як мотивованих одиниць, які опосередковують 
звʼязок між мовою і досвідом, набутим чуттєво-емпіричним 
шляхом, внутрішньою розумовою рефлексією при взаємодії з 
позасвідомими процесами. Мотивацію в цьому контексті визначено 
як одну із когнітивних операцій семіозису, яка полягає у виборі 
мотиватора з фрагмента знань про позначуване, кінцевим 
результатом якого є формування ономасіологічної структури НФО. 
В основі породження НФО сучасної французької мови лежить три 
типи мотивації, а саме: 1) асоціативна, когнітивним підґрунтям 
якої є здатність людини сприймати й розуміти одну концептуальну 
сферу в термінах іншої, а також образне мислення, яке дозволяє їй 
творчо сприймати незнайому оточуючу дійсність; ідентифікацію 
обʼєктів здійснено шляхом виявлення схожості або суміжності між 
зіставлюваними ментальними сутностями на основі сенсорних 
відчуттів, культурно значущих образів, професійних сфер людської 
діяльності та логічних звʼязків; 2) парадоксальна, в основі якої 
лежать парадоксальні за способом семантичної узгодженості ознаки, 
що належать до вигаданого або ірраціонального світу; 
3) внутрішньомовна, яку детерміновано синергетичним характером 
самої мови, якій властива наявність певних синтаксичних моделей. 
Вивчення мотиваційних основ і принципів творення НФО з 
когнітивно-ономасіологічної точки зору пояснює характер 
відображення людиною навколишнього середовища, особливості 
його сприйняття та подальшої фіксації його ознак.  

11. Антропоцентричність НФО тісно повʼязана з аксіологічністю, 
яка разом із когнітивно зумовленою семантикою створює певну 
матрицю, що відображає різні почуття/ставлення індивіда до об’єкта 
номінації. Ураховуючи взаємодію мотиваційних процесів з 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 10 

розумовою і психічною діяльністю людини, НФО сучасної мови 
Франції властива 1) раціонально-етична оцінка, яку співвіднесено 
з мисленням і засновано на життєвому досвіді індивіда та його 
цінностях, або 2) сенсорно-емоційна оцінка, яку сформовано на 
основі сенсорних чуттів і психічних станів людини. Переважна 
більшість НФО з негативною оцінкою вказує не лише на сформовану 
у франкомовній культурі систему понять і особливості мовної 
концептуалізації світу, а й на раціональну й психологічну реакції 
франкомовного суспільства на невластиві йому ненормовані явища. 
Відображаючи у своїй ономасіологічній структурі осмислені 
етносом відношення між різними фрагментами дійсності й 
функціями свідомості, НФО фіксують і транслюють з покоління в 
покоління концептуальний і культурний “генотип” народу, його 
морально-етичні, естетичні настанови і норми, ціннісні орієнтації 
і пріоритети, що становить специфіку французького менталітету.      

Теоретичне значення роботи полягає у тому, що закладений 
у її основі інтегрований підхід відкриває новий напрям у річищі 
когнітивної фразеології – когнітивну неофразеологію, зокрема, на 
матеріалі французької лінгвокультури. Запропоноване дослідження 
розкриває специфіку мислення сучасного суспільства Франції і 
особливості репрезентації вербалізованих знань, наявних у 
внутрішньому лексиконі його представників. Висловлені в роботі 
міркування доповнюють теорію фразеології новими критеріями 
входження НФО до мовної системи, висвітленням механізмів і 
принципів їхнього породження та модифікацій, а також 
розширюють обʼєкт її вивчення усталеними одиницями з різним 
ступенем усталеності. Соціолінгвістика отримує уточнення 
екстралінгвальних чинників, які, поряд з внутрішньомовними, 
впливають на інноваційні процеси сучасної французької мови.  

Практичне значення дослідження визначено можливістю 
використання викладених у ньому результатів у нормативних та 
спеціальних курсах лексикології, стилістики, історії французької 
мови, лінгвокраїнознавства, когнітивної лінгвістики, сучасної 
неології, неофразеології французької мови, соціолінгвістики. Висновки 
й положення дисертації можуть бути використані в підготовці 
курсів за вибором (“Неологія французької мови”, “Актуальні 
проблеми фразеології”), у написанні методичних розробок, 
посібників і підручників, у лексикографічній практиці, а також у 
науково-дослідній роботі студентів, здобувачів і аспірантів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 
темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі романської 
філології Інституту філології Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка в межах наукової теми, що 
розробляється на кафедрі, та є складовою частиною наукової 
теми Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка “Мови та літератури народів світу: 
взаємодія і самобутність”, затвердженої Міністерством освіти і 
науки України (код 11 БФ 044-01). 

Апробація дослідження. Основні теоретичні положення 
роботи висвітлено в щорічних звітах на кафедрі романської 
філології Інституту філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, а також у доповідях на всеукраїнських: 
“Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми 
сучасного романського мовознавства” (Чернівці, жовтень 2008, 
жовтень 2017; Одеса, вересень 2010; Дніпропетровськ, жовтень 
2013); “Лінгвістичні й методологічні основи філологічної підготовки 
викладача-романіста” (Дніпропетровськ, жовтень 2015); та 
міжнародних конференціях: “Франція та Україна, науково-
практичний досвід у контексті діалогу національних культур” 
(Дніпропетровськ, квітень 2009, квітень 2010); “Загальні проблеми 
фразеології” (Горлівка, жовтень 2009); “Лінгвістичні проблеми 
та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих 
навчальних закладах” (Львів, вересень 2010); “Лінгвокогнітологія 
і мовні структури” (Дніпропетровськ, лютий 2013); “Международная 
конференция, посвященная проблемам общественных наук” 
(Москва, січень 2013); “Наука в информационном обществе” 
(Донецьк, липень 2013); “Романська філологія та сучасний 
освітній простір” (Горлівка, грудень 2013); “Мови професійної 
комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 
перекладознавчий та методичний аспекти” (Київ, квітень 2014); 
“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 
лютий 2014); “Сучасна філологія: тенденції та пріоритети 
розвитку” (Одеса, липень 2014, листопад 2014); “Сучасні 
дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної 
комунікації” (Івано-Франківськ, лютий 2015, лютий 2017); 
“Langues, sciences et pratiques” (Київ, жовтень, 2017).  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 29 
наукових праць загальним обсягом 53,67 д. а. (з них 53,18 д. а. 
належать особисто автору): 1 одноосібна монографія (36,24 д. а.); 
28 наукових статей (17,43 д. а., з них 16,94 д. а. – авторські), з 
яких 18 – у фахових виданнях (3 статті у виданнях, які входять до 
наукометричних баз даних), 6 – у вітчизняних наукових виданнях, 
4 – в іноземних наукових періодичних виданнях, а також 1 
одноосібну лексикографічну працю обсягом 2,93 д. а. Результати 
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дослідження апробовано на 20 міжнародних і всеукраїнських 
науково-практичних конференціях з подальшим опублікуванням 
тез доповідей.  

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 
пʼятьох розділів, висновків до кожного із них, загальних 
висновків, списку використаних теоретичних і лексикографічних 
джерел, списку фактологічних джерел, додатків. Обсяг тексту 
дисертації становить 347 сторінок, загальний обсяг праці разом зі 
списком використаних джерел і додатками – 464 сторінки. Список 
використаних джерел включає 611 позицій, у тому числі 207 
іноземними мовами та 33 найменування лексикографічних 
джерел. Список фактологічних джерел містить 112 найменувань 
сайтів і 18 позицій художньої літератури.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми та доцільність 
подібних досліджень, вказано на її зв’язок з науковими програмами, 
сформульовано мету й основні завдання роботи, визначено об’єкт, 
предмет, методи й прийоми дослідження, розкрито її наукову 
новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів, 
викладено основні положення, що виносяться на захист, наведено 
дані про апробацію роботи й основні публікації автора, визначено 
структуру й обсяг дослідження.  

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження фразеологічних 
одиниць у мовознавстві” охарактеризовано становлення 
фразеологічної науки як самостійної лінгвістичної дисципліни та 
її термінологічного апарату, представлено основні парадигми 
вивчення ФО, окреслено стан вивчення НФО у сучасній лінгвістиці.  

У підрозділі 1.1 “Проблема термінування об’єкта фразеології 
як лінгвістичної науки” порушено питання термінування обʼєкта 
фразеології, зумовлене зарахуванням до неї гетерогенних із 
семантичної та структурно-синтаксичної точок зору мовних 
одиниць. Вивчення процесу становлення у французькій лінгвістиці 
найуживаніших із них (unité phraséologique, locution/phrase (toute) 
faite, expression idiomatique, idiome/idiotisme, collocation) у порівнянні з 
їхніми відповідниками в англомовній та словʼянській традиціях 
виявляє складність самого явища усталеності, властивого цьому 
класу одиниць, а також неможливість їх описати з одного погляду.  

Підрозділ 1.2 “Функціонально-семантична парадигма вивчення 
фразеологізмів” присвячено детальному аналізу наявних у лінгвістиці 
підходів до вивчення ФО із функціонально-семантичної точки 
зору. Її підґрунтям стала концепція Ш. Баллі, який протиставив 
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вільні словосполучення усталеним і розкласифікував останні на 
фразеологічні одиниці та фразеологічні серії, констатуючи при 
цьому існування проміжних категорій, яким властива відносна 
усталеність. На основі його міркувань зароджено різні підходи до 
вивчення ФО, які визначають особливості розвитку словʼянської 
та західноєвропейської традицій, зокрема семантичний (Н. Амосова, 
О. Бабкин, В. Виноградов, В. Жуков, Н. Котелова, Б. Ларин, 
В. Мокієнко, А. Молотков, С. Гаврин, О. Кунін, І. Чернишова, 
М. Шанський, W. Chlebda, F. Grossmann, G. Haßler, F. Hausmann, 
P. Howarth, Ch. Hümmer, Ch. Manning, I. Mel’čuk, H. Schütze, 
B. Sychta, A. Tutin та ін.) та синтаксичний (В. Архангельський, 
А. Назарян, О. Шахматов, G. Corpas Pastor, L. Depecker, G. Francis, 
R. Gläser, Ch. Gledhill, M. Halliday, C. Hockett, J. Klein, B. Lamiroy, 
D. Legallois, N. Nesselhauf та ін.) підходи.   

У підрозділі 1.3 “Частотно-орієнтований підхід до вивчення 
фразеологізмів” охарактеризовано особливості дослідження ФО, 
заснованого на ідіоматичному принципі. Увагу науковців зосереджено 
загалом на вивченні колокацій, рекурентних синтагматичних 
комбінаціях, компоненти яких пов’язані лексично, семантично та/ 
або синтаксично (В. Захаров, Л. Іорданська, М. Хохлова, C. Bolly, 
K. Church, S. Evert, Ch. Manning, M. Pecman, H. Schütze, J. Sinclair, 
M. Stubbs, E. Tognini-Bonelli, G. Williams та ін.).  

У підрозділі 1.4 “Комунікативно-прагматична парадигма 
фразеологічних досліджень” висвітлено основні положення 
сучасних підходів до вивчення фразеології, в основі яких лежить 
урахування антропоцентричного характеру мови та її явищ, 
зокрема: дискурсивного (С. Коновець, О. Кунін, H. Andersen, P. Fiala, 
I. González Rey, B. Lamiroy, R. Moon, M. Pecman, A. Wray та ін.), 
когнітивного (Н. Арутюнова, В. Жалай, В. Заботкіна, О. Кубрякова, 
М. Полюжин, A. Barcelona, G. Fauconnier, G. Gréciano, F. Hausmann, 
M. Johnson, J. Klein, J. Lakoff, S. Mejri, M. Peguret, М. Svensson, 
M. Turner та ін.), лінгвокультурологічного (М. Алефіренко, 
В. Бурбело, Є. Верещагін, М. Ковшова, Л. Лебедєва, О. Левченко, 
О. Опаріна, Ю. Солодуб, В. Телія, Ch. Schapira та ін.).  

У підрозділі 1.5 “Наукові парадигми вивчення неофразеології” 
заявлено про зародження нової мовознавчої дисципліни – 
неофразеології, розробники якої до основних постулатів загальної 
фразеології додають теоретичні принципи неології. Її підґрунтям 
стають як традиційні доробки з вивчення структурно-семантичних 
ознак неологізмів, їхнього функціонування і соціолінгвістичного 
статусу (М. Бєлозьоров, О. Брагина, Н. Джеус, Є. Карпіловська, 
Л. Кислюк, Н. Клименко, О. Клименко, Н. Котелова, О. Кубрякова, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 14 

Р. Намітокова, З. Попова, J. Alarcos, B. Gardin, L. Guіlbert, P. Guiraud, 
G. Matoré, J. Sableyrolles та ін.), так і сучасні розробки прагматичного 
(В. Заботкіна, О. Косович, Г. Крючков, І. Нефляшева, О. Чередниченко, 
M. Cabre, L. Yzaguine та ін.), психолінгвістичного (О. Залевська, 
О. Позднякова, С. Тогоєва, G. Lefèvre, C. Marcellesi та ін.), когнітивного 
(М. Алефіренко, С. Єнікєєва, Р. Помірко, P. Arnaud, P. Drouin, 
J. Palacios та ін.), лінгвокультурологічного (І. Андрусяк, Ю. Зацний, 
О. Розен, M. Paveau, E. Quillot, M. Vilar та ін.) спрямування.  

У другому розділі “Методологічні принципи вивчення 
неофразеологізмів та когнітивних засад їхнього породження” 
представлено методологію ідентифікації НФО, а також дослідження 
лінгвокогнітивних засад, розумово-мовленнєвих механізмів і 
мотиваційних основ породження НФО сучасної французької мови.  

У підрозділі 2.1 “Метод неофразеологічного опису” висвітлено 
алгоритм неофразеологічного опису, який засновано переважно 
на традиційних методах фразеологічного вивчення.  

Його основними етапами є: 1) відбір одиниць первинної і 
вторинної фразеологізації з мас-медійних видань, який покладено 
на аналіз контекстуального оточення новотвору; 2) ідентифікація 
НФО шляхом комплексного аналізу їхньої параметральності 
(полілексичність; усталеність різного ступеню; маркованість 
новизною, повʼязана з фактором часу і можливою лексикографічною 
закріпленістю у словниках нових виразів; відтворюваність); 
3) систематизація і класифікація НФО за двома критеріями, а 
саме: за ознакою різноаспектної і ступеневої усталеності їх поділено 
на ідіоми, як абсолютно некомпозиційні, негнучкі, закриті 
парадигматично й синтагматично, та колокації, як частково 
композиційні або композиційні із семантичним збагаченням, 
(частково) гнучкі, частково відкриті парадигматично й синтагматично; 
за структурно-синтаксичною ознакою їх поділено на частково 
предикативні (вербальні, субстантивні, адʼєктивні, адвербіальні) 
та цілісно предикативні (реченнєві конструкції, паремії).  

З огляду на виокремлені параметри, неофразеологізм постає 
як відтворюване усталене словосполучення або речення, нове за 
значенням або за формою і значенням, сформоване за структурно-
синтаксичними моделями досліджуваної мови, або запозичене з 
іншої мови за потреб спілкування, або модифіковане на основі 
узуальної ФО, або активоване, або детермінологізоване впродовж 
останніх 20 років відносно періоду їх дослідження з можливою 
фіксацією у словниках нових виразів.   

У підрозділі 2.2 “Метод когнітивного аналізу у вивченні 
неофразеологізмів” представлено когнітивний аналіз, підґрунтям 
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якого слугують принципи теорії МП (Н. Козлова, А. Колмогорова, 
P. Bourdieu, G. Fauconnier), концептуальної інтеграції (G. Fauconnier, 
M. Turner), концептуальної метафори (О. Опарина, G. Fauconnier, 
M. Johnson, G. Lakoff, M. Turner), а також елементи когнітивно-
ономасіологічного аналізу (Л. Жаналіна, O. Залевська, О. Кубрякова, 
У. Найссер, О. Селіванова та ін.).  

Його основними етапами є: 1) когнітивне моделювання 
процесу породження фразеологічного значення, яке передбачає 
дві послідовні процедури: побудову МП компонентів НФО та 
побудову ІП, в якому сформовано нове концептуальне значення. 
Під ментальним простором розуміємо модифікований 
когнітивний конструкт, який побудовано в ході дискурсивної 
діяльності й збережено в оперативній памʼяті мовців. Його 
побудовано з трьох сфер: сакральної, яка містить образи самої 
людини та її розумової діяльності, образи соціальних і духовних 
сутностей; профанної, сформованої з образів, узятих зі світу 
неусвідомлюваної практики й заснованих на певній практичній 
вірі, яка відображає результат взаємодії людини з реальною 
дійсністю; метафоричної, образи якої повʼязано із функціонуванням 
мовної одиниці й засновано на поєднанні образів її сакральної і 
профанної сфер. ІП побудовано шляхом проектування у нього з 
ПП спільних образів вихідних МП компонентів НФО, а також 
розвитку в ньому нових образів, що виникають у певний момент 
мовлення;  2) визначення лінгвокогнітивних механізмів породження 
НФО: шляхом аналізу характеру когнітивних зв’язків між 
вихідними МП визначено процеси первинної фразеологізації 
(метонімізація, метафоризація, порівняння, метафтонімізація); 
завдяки встановленню типу маніпуляцій з ІП узуальної ФО 
визначено процеси вторинної фразеологізації (ампліфікація, 
доповнення, елімінація, калькування, граматична трансформація, 
контамінація); 3) встановлення ономасіологічних схем породження 
фразеологічного значення, а також типів морфізму, які 
відображають когнітивно-семантичні моделі творення НФО; 
4) опис мотиваційних основ формування фразеологічного значення, 
який ураховує когнітивну та психонетичну діяльності людини; на 
цьому етапі виокремлено різні типи мотивації та оцінки, які 
лежать в основі формування фразеологічного значення.   

У третьому розділі “Фразеологічна номінація як вияв 
вторинної семіотизації” розглянуто сутність фразеологічної 
номінації та повʼязані із нею процеси.  

У підрозділі 3.1 “Поняття номінації в сучасній лінгвістиці” 
доведено, що взаємозвʼязок мови, мислення і людської діяльності 
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відображено в знаковому співвідношенні найменування, в якому 
поєднано зміст (понятійна форма мислення), імʼя (мовна форма) та 
дійсність (означувані позамовні предмети, явища, події). Поряд із 
цим, мова не лише репрезентує дійсність, а й виражає нові смисли, 
нове розуміння пізнаних обʼєктів, відкриває нові відношення між 
їхніми елементами, нові властивості й ознаки. 

У підрозділі 3.2 “Типологія номінативних процесів” висвітлено 
погляди мовознавців на питання класифікації процесів номінації, 
основними критеріями яких слугують структура номінації, її 
призначення і роль у комунікації, характер позначуваного обʼєкта, 
їхня вмотивованість, джерело появи (О. Балигіна, В. Гак, В. Даниленко, 
Т. Журавльова, Н. Мігіріна, І. Нестеренко, Л. Телєгін, А. Уфімцева, 
М. Федорова та ін.). Найбільшої поширеності набуває типологія 
за способом творення найменування (Ж. Вардзелашвілі, О. Кубрякова, 
Б. Серебренніков, В. Телія, О. Шаповал та ін.), згідно з якою 
виокремлено первинну, яка відображає первісне позначення дійсності 
мовним знаком, та вторинну, яку здійснено шляхом переосмислення 
наявних мовних одиниць, що виступають у вторинній для них 
функції. Одним зі способів другого типу номінації є семантична 
транспозиція, яка залежно від характеру відображення дійсності 
може бути прямою і непрямою. Формування значення одиниць 
вторинної непрямої номінації здійснено за рахунок комбінаторно-
синтезувальної діяльності людської свідомості й мовної практики, 
результатом якої є породження НФО.  

У підрозділі 3.3 “Лінгвокогнітивна сутність фразеологічної 
номінації та її моделювання” зосереджено увагу на моделюванні 
номінативного процесу. Детальне вивчення наявних у сучасній 
лінгвістиці когнітивних моделей та принципів їхньої побудови 
(М. Алефіренко, О. Кубрякова, О. Селіванова, І. Торопцев, N. Ellis, 
L. Ferrand, G. Humphreys, W. Levelt, J. Morton, M. Riddoch, M. Vitkovitch 
та ін.), а також урахування процесів, які відбуваються у свідомості 
людини на довербальному й вербальному рівнях, розроблено 
модель творення ФО, основними етапами якої визнано 1) наочно-
чуттєве сприйняття об’єкта номінації, зумовлене комунікативними 
намірами номінатора; 2) формування уявлення про об’єкт номінації, 
у якому беруть участь процеси абстрагування і узагальнення певних 
ознак чуттєвих образів, а також їх усвідомлення як особливих 
змістів думки; 3) внутрішнє програмування, тобто пошук схеми 
майбутнього висловлення відповідно до комунікативних потреб 
індивіда; 4) селекція номінативних засобів серед наявних у ментальному 
лексиконі індивіда, яку супроводжують аналіз змісту інновації і 
вибір когнітивної бази найменування; 5) побудова ІП; 6) вербальне 
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оформлення НФО, яке супроводжують процеси лексикалізації, 
семантизації та граматикалізації.      

У підрозділі 3.4 “Процес інтеграції неофразеологізму в мову” 
розкрито процес інтеграції НФО в мову, який повʼязано з процесами 
соціалізації, лексикалізації та конвенціоналізації. Урахування цих 
процесів, а також факту перетворення думки на знаки вторинної 
номінації на довербально-розумовому рівні дозволило виробити 
поетапну схему процесу інтеграції НФО в загальнолітературну мову.  

У підрозділі 3.5 “Психокогнітивні передумови виникнення 
неофразеологізму” розглянуто засади породження НФО, до яких 
зараховано відображальну діяльність і асоціативність мислення 
людини, її здатність до категоризації і перекатегоризації, памʼять, 
наявність ментального лексикону.  

У підрозділі 3.6 “Когнітивно-прагматичні стимули творення 
одиниць фразеологічної номінації” зʼясовано, що появу НФО 
визначено особливостями, пов’язаними з отриманням, опрацюванням, 
збереженням і передачею інформації, а також індивідуальним 
характером комунікативної діяльності людини. При цьому процес 
їхнього породження зумовлено низкою екстралінгвальних (розвиток 
об’єктивного світу й технічний прогрес, вплив моди, міжмовні 
контакти, соціальні й комунікативні чинники) та інтралінгвальних 
(мовна економія, надлишковість мовних засобів, номінативний 
потенціал форми, когнітивний потенціал значення) чинників.   

У четвертому розділі “Лінгвокогнітивні механізми первинної 
та вторинної фразеологізації в сучасній французькій мові” 
змодельовано лінгвокогнітивні механізми первинної і вторинної 
фразеологізації, а також визначено основні ономасіологічні схеми 
й когнітивні моделі породження НФО сучасної французької мови.  

Підрозділ 4.1 “Переосмислення як основний ментальний процес 
фразеологізації” присвячено фразеологічному значенню, як особливій 
ментальній структурі, яка поєднує значення фразеологічних 
компонентів і досвід, отриманий представниками мовної спільноти 
в життєвій і мовленнєвій практиках. Дослідження формування 
фразеологічного значення шляхом когнітивного моделювання ІП 
показало, що його представлено послідовним розгортанням і злиттям 
МП компонентів майбутньої НФО, їх взаємодією і закріпленням 
у свідомості у вигляді ментальних образів обʼєкта номінації. 
Залежно від кількості переосмислених під час смислопородження 
компонентів, виокремлено два типи НФО, а саме:  

1) некомпозиційні НФО, концептуальний зміст яких сформовано 
із спроектованих з вихідних МП і ПП образів, які повністю 
переосмислено в ІП (рис. 1–2);  
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Рис. 1. Моделювання ІП НФО vendre sa vigne “видати заміж дочку” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Моделювання ІП НФО sucer le pneu “сидіти на хвості (про машину)” 
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2) частково композиційні НФО, концептуальний зміст яких 
сформовано із спроектованих із вихідних МП і ПП образів, які 
частково переосмислено в ІП (рис. 3–4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Моделювання ІП НФО costaud comme un buffalo “сильний, витривалий”  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 4. Моделювання ІП НФО perdre la main “втратити здатність працювати” 
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84,6 %) та 2) вторинну (342 НФО – 15,4 %) фразеологізації, кожній 
з яких властивий комплекс лінгвокогнітивних механізмів.   

У підрозділі 4.2 “Неокомпаративеми як найпростіший засіб 
вербалізації ментального процесу порівняння” змодельовано процес 
творення неокомпаративем сучасної французької мови, які 
являють собою вербальне вираження операційної діяльності з 
виявлення подібностей і відмінностей між об’єктами дійсності, а 
їхнє значення – результат інтеграції вихідних МП, звʼязок між 
якими забезпечено вербальним коннектором comme (див. рис. 3). 
Певний образ-еталон, вибраний індивідом для здійснення порівняння 
з обʼєктом номінації, визначає ономасіологічні принципи й когнітивні 
схеми побудови нового фразеологічного значення.  

Номінацію за допомогою неокомпаративем (162 НФО – 7,4 %) 
спрямовано на три сфери ЦІЛІ, а саме:  

- ЛЮДИНА (148 НФО – 91,4 %): номінацію фізичних і 
моральних якостей людини, її зовнішнього вигляду, особливостей 
поведінки, психічного й фізичного станів реалізовано на основі 
кількох ономасіологічних принципів, основними з яких є 
зооморфізм (épais comme un boeuf “сильний”), антропоморфізм 
(maquillée comme la reine de Saba “яскраво нафарбована”), 
хрематоморфізм (avoir la tronсhe comme une cornemuse 
“страждати від головного болю”), речовиноморфізм (retourner 
comme une crêpe “маніпулювати”), флороморфізм (fripé comme 
une vieille figue “зморщений”);  

- АРТЕФАКТ (13 НФО – 8 %): вербалізацію параметральності 
предметів матеріальної культури, їхніх властивостей та ознак 
здійснено на основі ономасіологічного принципу антропоморфізму 
(gros comme mon bras “дуже товстий”), хрематоморфізму (laisser 
tomber comme une savate “залишити”), флороморфізму (illuminé 
comme un arbre de Noël “яскраво освітлений”);  

- ПРИРОДА (1 НФО – 0,6 %): для позначення особливостей 
природного явища задіяний принцип антропоморфізму (tomber 
comme à Gravelotte “сильно дощити”).   

У підрозділі 4.3. “Метафоризація як когнітивний механізм 
переосмислення значення” детально розглянуто процес метафоризації, 
який витлумачено як когнітивну операцію з осмислення однієї 
концептосфери через понятійні структури, сформовані на основі 
отриманого досвіду в інших сферах (див. рис. 1).  

У процесі породження метафоричних НФО (549 НФО – 25 %) 
в центрі уваги номінаторів постають обʼєкти пʼятьох концептосфер:   

- ЛЮДИНА (505 НФО – 91,9 %): номінацію самої людини, 
частин її тіла, зовнішності, моральних якостей, характеру, інтелекту, 
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фізичного й психічного станів, сфер її діяльності й соціального 
статусу, здійснено на основі таких принципів, як хрематоморфізм 
(аérodrome à mouches “лисина”), зооморфізм (chat écorché “худа, 
безформна людина”), речовиноморфізм (fromage blanc “француз 
знатного роду”), флороморфізм (sentir le sapin “бути при смерті”), 
натуроморфізм (terrain glissant “делікатна тема розмови”);  

- АРТЕФАКТ (29 НФО – 5,3 %): у номінації предметів побуту 
й матеріальної культури, їхніх властивостей і походження беруть 
участь ономасіологічний принцип антропоморфізму (déchausser 
une basket “проколоти шину”), речовиноморфізму (faire miel de 
qqch “скористатися чимось”), зооморфізму (peau de zèbre “ніщо; 
нічого ефективного”);  

- РЕЧОВИНА (12 НФО – 2,2 %): під час номінації речовин, 
їхніх властивостей і якості задіяно принцип зооморфізму (à faire 
pisser un chat par la patte “мати кислий присмак (про напої)”), 
хрематоморфізму (un demi sans faux-col “келих пива без пінки”);  

- ПРИРОДА (2 НФО – 0,4 %): позначення природних явищ 
здійснено на основі принципу речовиноморфізму (lâcher la 
mousseline “сніжити”), хрематоморфізму (vent à décorner le boeuf 
“сильний вітер”); 

- КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ (1 НФО – 0,2 %): номінацію обʼєктів 
засновано на принципі антропоморфізму (beau blond “сонце”).  

У підрозділі 4.4 “Метонімічне переосмислення у процесі 
фразеологізації” детально вивчено когнітивний процес метонімізації, 
який полягає у забезпеченні ментального доступу однієї 
концептуальної сутності до іншої у межах однієї концептосфери 
й базується на логіко-семантичних звʼязках суміжності між двома 
ментальними сутностями (див. рис. 4).  

Аналіз метонімічних НФО (1020 НФО – 46,4 %) дозволив 
виокремити пʼять типів перенесення, кожний з яких задіює різні 
концептосфери й когнітивні моделі, а саме:  

- партитивність (656 НФО – 64 %): здійснюючи номінацію 
обʼєктів концептосфер ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, ОРГАНІЗАЦІЯ, 
РЕЧОВИНА, номінатор використовує різні когнітивні моделі 
партитивного відношення, основними з яких є “частина → ціле” 
(défoncer la gueule “бити”), “ціле → частина” (travailler la porte 
“зламувати замок”), “спосіб дії → дія” (vol à main armée 
“озброєне пограбування”), “дія → мета” (taper sur la table 
“заставити себе слухати”), “одяг → людина” (coller aux baskets 
“переслідувати”), “виконавець дії → дія” (faire son Jean-Claude 
“розповідати історії”), “контейнер → вміст” (lâcher la bouteille 
“припинити зловживання алкоголем”);  
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- атрибутивність (256 НФО – 25 %): номінацію в площині 
концептосфер ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, РЕЧОВИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ 
здійснено за такими когнітивними моделями атрибутивного 
переосмислення, як: “частина тіла → ознака/стан людини” 
(malade du pouce “лінивий”, avoir la tête dans le cul “бути хворим; 
погано себе почувати”), “ознака → людина” (prêcher un sourd 
“даремно переконувати”), “ознака → діяльність” (proxénétisme 
casse-croûte “сутенерство, яке полягає в продажі своєї жінки 
заради поповнення сімейного бюджету”), “походження → ознака 
артефакту” (C’est du belge! “Це добре! (про якість предмета)”), 
“марка товару → ознака людини” (génération Kleenex “покоління, 
яке звикло до одноразового використання речей”), “одяг → стан 
людини” (mouiller son froc “бути збентеженим”), “організація → 
ознака” (conversation du Café du Commerce “банальна бесіда”);  

- каузальність (77 НФО – 8 %): у площині концептосфер 
ЛЮДИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕЧОВИНА каузальне переосмислення 
представлене двома протилежними когнітивними моделями 
“причина → наслідок” і “наслідок → причина” (parler dans le vide 
“марно говорити; говорити до незацікавленої публіки; залишитися 
непочутим”, tenir la baraque “брати активну участь в успіхові 
колективної роботи”);    

- темпоральність (18 НФО – 2 %): темпоральне переосмислення 
реалізовано в концептосферах ЧАС і ЛЮДИНА, де спрацьовують 
когнітивні моделі “проміжок часу → час” (faire en cinq secondes 
“швидко зробити”), “час дії → дія” (en faire son quatre heures 
“їсти”);  

- локативність (13 НФО – 1 %): локативне переосмислення 
обʼєктів концептосфер ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ, РОСЛИНА, 
ЛЮДИНА відбувається за такими когнітивними моделями, як: 
“житель → ознака місцевості” (ravitaillé par les corbeaux “глухе, 
віддалене місце”), “місцевість → стан” (être dans les vignes du 
Seigneur “бути пʼяним”), “місце знаходження → ознака людини” 
(être à la rue “бути дурним, нічого не розуміти”).  

У підрозділі 4.5 “Метафтонімія як амальгамний спосіб 
переосмислення значення у процесі фразеологізації” досліджено 
когнітивний механізм метафтонімізації, який виявляє одночасну 
дію метафоричних і метонімічних звʼязків між образами МП 
компонентів НФО. Завдяки проектуванню вихідних образів на 
основі подібності обʼєкт номінації отримує пояснення через інші 
понятійні структури, а шляхом вербалізації суміжних понять 
активізовано його найважливішу ознаку в певній комунікативній 
ситуації (див. рис. 2).  
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В основі творення метафтонімічних НФО (127 НФО – 5,8 %) 
лежать два типи когнітивно-семантичних відношень суміжності, 
які задіюють різні концептосфери і різні ономасіологічні принципи:  

- партитивність (108 НФО – 85 %): її реалізовано в концептосфері 
ЛЮДИНА, у номінації якої виявлено ономасіологічні принципи 
хрематоморфізму (chevillé au corps “нерозлучний”), речовиноморфізму 
(chauffer le sang “підбадьорювати; викликати чутливість”), зооморфізму 
(s’essuyer les pieds sur la couenne de qqn “зневажати, погано 
ставитися до когось”), натуроморфізму (cailloux dans les chaussures 
“те, що постійно заважає”), флороморфізму (geler les noix “мерзнути”); 
АРТЕФАКТ, у номінації якої беруть участь принципи антропоморфізму 
(mettre le moteur au point mort “зупинити машину”), речовиноморфізму 
(sucer le pneu “сидіти на хвості (про машину)”), натуроморфізму 
(piocher dans la caisse “поцупити гроші з каси”);  

- атрибутивність (19 НФО – 15 %): вона слугує основою для 
номінації обʼєктів концептосфери ЛЮДИНА, для чого задіяно 
принципи речовиноморфізму (se graisser les jambes du baume de 
paresse “бути лінивим”), флороморфізму (avoir les pieds en cosse de 
melon “бути лінивим”), хрематоморфізму (avoir la cafétière qui bout 
“бути знервованим”), космоморфізму (un gobeur de soleil “ледар”), 
зооморфізму (au poil et à la plume “бісексуал”); РЕЧОВИНА, в 
процесі номінації якої вербалізовано принцип хрономорфізму (être 
long en bouche “мати післясмак (про вино)”).  

У підрозділі 4.6 “Поняття вторинної фразеологізації в сучасній 
лінгвістиці” розкрито сутність вторинної фразеологізації крізь 
призму породжувальної функції. Її відмежування від фразеологічної 
варіативності, фразеологічної синонімії, оказіонального вживання, 
дефразеологізації уможливило її розгляд як когнітивного процесу, 
результатом якого є породження НФО з новим значенням або з 
новим значенням і новою формою на основі узуальних ФО.  

Урахування структурного й змістового аспектів породження 
НФО дозволило виокремити чотири типи вторинної фразеологізації: 
1) одноразова лінійна, при якій узуальна ФО стає дериватом 
однієї НФО (colère noire “сильний гнів” → oeil noir “погляд, що 
виражає сильний гнів”); 2) багаторазова лінійна, за якої від узуальної 
ФО породжено спочатку одну НФО, яка, в свою чергу, стає 
дериватом для другої НФО (bouche à oreille “чутки” → de bouche 
à oreille “пошепки; потайки” → transmettre de bouche à oreille 
“поширювати чутки”); 3) одноразова обʼємна, при якій від 
узуальної ФО одночасно утворено кілька НФО, кожна з яких апелює 
до різних образів (monter une pièce “поставити пʼєсу” → monter 
une histoire “вигадати вишукану брехню”, monter une patate “обманювати 
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з інсценуванням”, monter un bateau “влучно збрехати”); 
4) багаторазова обʼємна, коли узуальна ФО слугує джерелом 
появи однієї або кількох НФО, які, в свою чергу, стають твірними 
для наступних НФО (mettre un coup de poing “побити” → mettre 
une patate “відлупцювати” → mettre la patate “робити зусилля, 
робити якомога краще”, mettre la carotte “застосувати насилля; 
заставити себе поважати”).     

У підрозділі 4.7 “Лінгвокогнітивні механізми вторинної 
фразеологізації” детально вивчено процеси, в результаті яких 
породжено фразеологічні деривати. Ураховуючи зміни в значенні 
та/або в структурі узуальної ФО, виокремлено структурно-
семантичні, в основі яких лежить модифікація структури узуальної 
ФО та її семантики, та семантичні механізми вторинної 
фразеологізації, результатом яких є породження нового значення 
без порушень їхньої структури.  

До першого типу механізмів належать:  
- ампліфікація (117 НФО – 5,3 %) – заміна одного або більше 

МП узуальної ФО на інший, повʼязаний із ними асоціативно. 
Залежно від типу взаємозвʼязку вихідних і введених МП, 
виокремлюємо метонімічну (passer à tabac “відлупцювати” → 
passage à tabac “жорстка санкція; фізичне насилля”), метафоричну 
(se prendre une tête “ускладнювати собі життя” → prendre un 
melon “сердитися”), іншомовну (faire sa vie “влаштовувати життя” → 
faire sa life “влаштовувати приватне життя”) ампліфікації; 

- доповнення (76 НФО – 3,4 %) – введення до структури 
узуальної ФО додаткового МП, унаслідок чого в ІП зʼявляється 
новий образ виконуваної дії або стану (les sentiers battus 
“проторений шлях” → s’écarter des sentiers battus “відхилитися 
від спільного рішення”), образ ознаки обʼєкта номінації (chair à 
pâté “фарш” → haché comme chair à pâté “побитий; важко 
поранений”), образ нового сценарію (Qui cherche trouve “Хто 
шукає, той знайде” →  Qui cherche trouve et qui trouve supporte 
“Ініціативу карають”), образ виконавця дії (pain de fesse “виторг 
сутенера” → profiteur de pain de fesse “сутенер”);  

- елімінація (20 НФО – 0,9 %) – виведення одного або більше 
МП зі структури узуальної ФО, що зумовлює два шляхи розвитку 
концептуального змісту: категорійна трансформація (tuer la poule 
aux oeufs d’or “вбити курку, яка несе золоті яйця” → poule aux oeufs 
d’or “постійне джерело доходів”); зміна значення в напрямку 
“конкретне значення → узагальнене значення” (Tout est bien qui 
finit bien “Все добре, що добре закінчується” → Tout est bien qui 
finit “Все добре, що закінчується”); 
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- калькування (19 НФО – 0,8 %) – буквальний переклад 
компонентів іншомовних ФО і подальше їх комбінування за законами 
мови-позичальниці; цей процес супроводжується перенесенням 
образів МП іншомовних компонентів, які їм близькі або 
ідентичні за значенням, або запозиченням їхньої синтаксичної 
структури; виокремлюємо семантичні (англ. conventional 
weapons → armement conventionnel “неядерна класична зброя”), 
семантико-синтаксичні (англ. pole position → pole position “вигідне, 
виграшне положення”) та формальні (англ. Z movie → film de série 
Z “фільм з низьким бюджетом і поганої якості”) кальки; 

- граматична трансформація (18 НФО – 0,8 %) – процес 
“висвічування” інших образів МП узуальних ФО шляхом зміни 
категорійних ознак дієслівного (peindre en jaune “обманювати; 
зраджувати” → être peint en jaune “бути обманутим, зрадженим”) 
або іменникового (faire des misères “набридати; створювати 
неприємності” → faire la misère “погано ставитися”) компонентів; 

- контамінація (9 НФО – 0,4 %) – суміщення двох узуальних 
ФО в одній НФО з новою структурою, новим смислом і новою 
образністю, яке здійснено за трьома когнітивними моделями: 
перехрещення, за якого в контамінаційний процес вступають дві 
ФО зі спільною семантикою і структурою; при цьому відбувається 
елімінація одного з МП компонентів вихідних ФО (retour de 
manivelle “удар у відповідь” + tour de bâton “незаконний дохід” → 
retour de bâton “непередбачений вчинок у відповідь”); приєднання, 
під час якого ІП породжуваної НФО містить образи, спроектовані 
з усіх МП компонентів вихідних ФО; при цьому перерозподілено 
структурно-синтаксичні звʼязки між компонентами (avoir raison 
“мати рацію” + pas pour (un) deux sous “зовсім” → ne pas avoir pour 
deux sous de raison “бути абсолютно неправим”); поширення, при 
якому одна базова ФО поширює свою структуру одним із компонентів 
іншої (en avoir dans l’aile “бути в скрутній ситуації” + boire un coup 
“хильнути” → avoir un coup dans l’aile “бути напідпитку”).  

До суто семантичних механізмів належить неосемантизація 
(83 НФО – 3,8 %) – когнітивна операція із семантичного оновлення 
концептуального значення узуальної ФО шляхом “висвічування” 
або “згасання” певних образів вихідних МП. Породження таких 
НФО здійснено на основі когнітивних моделей, які відображають: 
зміну вихідного концептуального значення з метонімічним (prendre 
une prune “пропустити стаканчик (алкоголю)” → “порушити закон”) 
або метафоричним (un délit de sale gueule “порушення прав людини 
через те, що вона іммігрант” → “знущання або зневага до тварини 
через її зовнішній вигляд або наявні в суспільстві забобони”) 
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переосмисленням; узагальнення вихідного концептуального значення 
(ne pas avoir les yeux en face des trous “погано почувати себе зранку 
після випитого багато вчора” → “прокинутися в поганому настрої”); 
звуження вихідного концептуального значення (atomes crochus 
“спільні уподобання, які повʼязують людей” → “чинник дружби, 
загадковий фактор взаємної симпатії”); актуалізацію застарілого 
образу і його подальше семантичне оновлення (arrivé par le coche 
“новоприбулий” → “наївний; селюк”); розвиток антонімічного 
значення (faire le lit “прокласти шлях” → “діяти проти інтересів”).  

У пʼятому розділі “Мотиваційні основи творення 
неофразеологізмів у сучасній французькій мові” представлено 
типологію мотиваційних процесів творення французьких НФО, а 
також зʼясовано роль оцінного компонента у формуванні 
фразеологічного значення.   

У підрозділі 5.1 “Лінгвопсихокогнітивні засади мотиваційного 
процесу первинної і вторинної фразеологізації” розглянуто сутність 
фразеологічної мотивації, яка полягає у виборі мотиватора з 
фрагмента знань про позначуване (для первинної фразеологізації) 
або з ментального лексикону (для вторинної фразеологізації), і 
кінцевим результатом якого є формування ономасіологічної 
структури НФО. Мотиватор при цьому постає як важливий 
компонент семантичної структури НФО, що забезпечує смислову 
єдність її компонентів, виокремлює важливі ознаки обʼєкта 
номінації на тлі інших менш важливих для даної ситуації ознак, 
встановлює його звʼязок з іншими обʼєктами дійсності, визначає 
характер відображення цього обʼєкта і структури його найменування 
в свідомості людини (М. Алефіренко, С. Денисенко, О. Кубрякова, 
О. Левченко, F. Grossmann, A. Tutin та ін.).   

Вибір мотиватора може бути детермінованим визначальними 
ознаками прототипного образу (faire des abdos “робити вправи 
для преса”); частково детермінованим потенційними ознаками 
прототипного образу (se tricoter un bas de laine “економити”); 
довільним через зумовленість субʼєктивними з боку номінатора 
ознаками прототипного образу (habiller la mariée “прикрашати 
правду для її кращого сприйняття”).  

У підрозділі 5.2 “Типологія мотиваційних основ творення 
неофразеологізмів” детально розглянуто мотиваційні принципи, за 
якими породжено одиниці первинної і вторинної фразеологізації.  

Ураховуючи когнітивну та психонетичну діяльності людини, 
виокремлено три типи мотивації у творенні НФО. Когнітивним 
підґрунтям найбільш поширеної асоціативної мотивації 
(1998 НФО – 91 %) є здатність людини сприймати й розуміти 
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одну концептосферу в термінах іншої, а також образне мислення, 
яке дозволяє їй творчо сприймати незнайому оточуючу дійсність. 
Залежно від природи асоціацій, які лежать в її основі, розрізняємо:  

- сенсорну мотивацію (1122 НФО – 57 %): номінацію обʼєктів 
мотивовано двома явищами, а саме: симіляцією (1076 НФО – 
96 %), яку зумовлено екстероцептивними (en goutte d’huile “людина 
з розширеною до низу фігурою”, aérodrome à mouches “лисина”, 
faire de la mousse “шуміти”, sec comme une tranche de jambon 
périmé “дуже сухий”, taper du saladier “мати неприємний подих”), 
пропріоцептивними (se faire la main “займатися ручною працею”, 
en être au même point “залишатися на місці, не прогресувати”), 
інтероцептивними (avoir l’escalope dans les talons “хотіти їсти”) 
відчуттями, а також сприйняттям часу (se tenir à midi moins le 
quart “погано вчинити; бути нечесним”); синестезією (46 НФО – 
4 %), яку зумовлено синтезом різних чуттєвих асоціацій типу 
зорові + кінестетичні (faire pâle figure “бути байдужим”), дотикові + 
слухові (tranchant comme un rasoir “різкий (про голос)”), смакові + 
одоративні (avoir du fromage dans la bouche “мати неприємний подих”);  

- культурно зумовлену мотивацію (417 НФО – 20 %), яка 
відображає особливості формування і вираження в мові менталітету 
французького соціуму; її представлено такими підтипами, як: 
стереотипна мотивація (120 НФО – 29 %), яка базується на зооморфних 
(s’accrocher comme un morpion “причепитися”), професійних (un 
vieux routier “професіонал; досвідчена особа”) та етнічних (faire 
l’Américain “вдавати із себе багатія”) асоціаціях; прецедентна мотивація 
(104 НФО – 25 %), за якої мотиваторами слугують прецедентні 
тексти (les yeux de Chimère “закоханий погляд”, comme au coup de 
baguette magique “раптово”); прецедентні імена (C’est Zola “Цілковита 
мізерність, убогість”, comme du gruyère “дірявий, драний”); 
прецедентні висловлювання (taillable et corvéable à merci “трудяга, 
якого експлуатують за власним бажанням”); прецедентні ситуації 
(trempé comme un jour de Song Kran “дуже мокрий”); іншомовна 
мотивація (65 НФО – 15,5 %), яку представлено альтернативним 
(en faire tout un cake “ускладнити ситуацію”), фрагментарним (être 
justifié “мати докази”) і комплексним (weeding blues “післявесільна 
депресія”) типами; символьна мотивація (65 НФО – 15,5 %), яку 
засновано на хрематоморфних (avoir le pot bordé de médailles “мати 
успіх”), речовиноморфних (le vin entre et la raison sort “втратити 
контроль над собою у стані спʼяніння”), антропоморфних (faire des 
nattes “ускладнювати, заплутувати справи”), флороморфних (être 
raisin “бути пʼяним”) асоціаціях; арготична субкультурна мотивація 
(63 НФО – 15 %), яку виражено в переосмисленні узуальних (être 
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une bonne poire “бути дурним”) або в утворенні нових лексем (avoir 
le trouillomètre à zéro “мати сильний страх”);  

- раціонально-мисленнєва мотивація (235 НФО – 12 %), яка 
відображає реальний звʼязок між обʼєктами навколишньої дійсності; 
логічні звʼязки реалізовано завдяки партитивним (numéroter ses os 
“жорстоко побити”), атрибутивним (en pleine bourre “на повну 
силу”), каузальним (ne pas en mener large “бути стомленим”), 
епістемологічним (L’argent ne fait pas le bonheur mais y contribue 
“Не в грошах щастя, а в їх кількості”) асоціаціям; 

- професійно зумовлена мотивація (224 НФО – 11 %), яка 
відображає асоціативні звʼязки з різними професійними сферами 
людської діяльності, зокрема: транспортом (pousser sur les bielles 
“швидко просуватися”), спортом (faire de la glisse “приховати 
інформацію”), військовою та морською справами (but de la manoeuvre 
“мета, ціль”, avoir les hublots ensablés “не виспатися”), біологічними 
науками (avoir les narines en stéréo “нюхати кокаїн спочатку 
однією, потім другою ніздрею”), соціальними іграми (excité comme 
un vol de criquets “збуджений (про підлітка)”), слюсарською справою 
(sortir les barbelés “утерти носа”), інформаційними технологіями 
(Google est ton ami! “Пошукай в Гуглі!”);    

Другим типом мотивації є парадоксальна (113 НФО – 5 %), в 
основі якої лежать парадоксальні за способом семантичної 
узгодженості ознаки, що належать до вигаданого або ірраціонального 
світу. НФО цього типу відображають парадоксальність виконуваної 
дії (bicher comme un pou “радіти; бути задоволеним”), ознаки 
обʼєкта номінації (mener une politique d’autruche “відмовлятися 
бачити можливі труднощі”) або цілої ситуації (passer le lendemain 
du jour de la distribution de la chance “бути нещасним”).  

Внутрішньомовну мотивацію детерміновано синергетичним 
характером самої мови, якій властива наявність певних синтаксичних 
моделей (89 НФО – 4 %). Серед мотиваторів цього типу виокремлено 
еліптичні структури (41 НФО – 30,5 %): en avoir deux “бути 
сміливим”, Trop bon, trop con “Чим добріший, тим дурніший”; 
редуплікативні структури (27 НФО – 23,5 %): la crème de la crème 
“дуже приємна особа”, dire ça comme ça “сказати, не думаючи 
про це серйозно”; бінарні структури (21 НФО – 46 %): clair et net 
“впевнений, безапеляційний”, au poil et à la plume “бісексуальний”, 
gnagnagna et gnagnagna “нескінчена й банальна розмова”.  

У підрозділі 5.3 “Роль оцінного компонента при утворенні 
неофразеологізмів” визнано невідʼємним компонентом фразеологічного 
значення оцінку, яка в поєднанні з когнітивно зумовленою семантикою 
спрямована на аксіологізацію навколишнього середовища.  
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Ураховуючи взаємодію мотиваційних процесів із розумовою і 
психічною діяльністю людини, французьким НФО властива:  

- раціонально-етична оцінка (1408 НФО – 68 %), співвіднесена 
з мисленням і засновану на життєвому досвіді індивіда та його 
цінностях; мотиваторами негативної оцінки (1032 НФО – 50 %) 
слугують:  практична та інтелектуальна діяльність індивіда (mettre le 
doigt dans l’oeil jusquʼau coude “сильно помилитися, jouer avec des 
moufles “погано грати (про музику)”); невідповідність морально-
етичним нормам і цінностям (souteneur à la mie de pain “дрібний 
сутенер”, faire du macaroni “зраджувати”); належність субʼєкта 
номінації до нижчого суспільного прошарку (né au cul des vaches 
“селюк”); негативні риси характеру (becqueter à la mangeoire 
“користатися прихильністю”, se la parler “вихвалятися”); натомість 
позитивну оцінку (376 НФО – 18 %) мотивують: практична та 
інтелектуальна діяльність індивіда, яку характеризують поміркованість 
і раціональність (d’un pas de retraité “спокійно”, suivre le train “бути 
розсудливим”); відповідність моральним нормам французького 
суспільства (rompre le cordon ombilical “стати незалежним від 
батьків”); позитивні риси характеру (se donner du tonnage “стати 
сміливішим”, ne pas y aller par quatre chemins “відверто говорити”); 

- сенсорно-емоційна оцінка (666 НФО – 32%), зумовлена 
сенсорними чуттями й психічними станами людини; негативну 
оцінку (511 НФО – 25 %) мотивують: екстероцептивні відчуття (avoir 
la ligne haricot vert “бути дуже худим”, haleine de poisson “неприємний 
подих”); інтероцептивні відчуття (avoir la tête dans l’estomac “бути 
голодним”, avoir les cils cassés “хотіти спати”); негативні емоції 
(excité comme un diable “схвильований”, avoir les chocottes “боятися”); 
позитивну оцінку (155 НФО – 7 %) мотивують: сенсорні відчуття 
(habillé comme un seigneur “елегантно одягнутий”, être pour la paix 
des ménages “бути мирним”); позитивні емоції (bicher comme un pou 
“радіти”, boire du lait “бути щасливим”).  

 
ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставлених у роботі завдань, її основна мета 
полягала у встановленні й описі лінгвокогнітивних засад і розумово-
мовленнєвих механізмів первинної та вторинної фразеологізації 
французької мови, а також мотиваційних основ породження НФО, 
які відображають особливості менталітету сучасного суспільства 
Франції, що закладає основи нового напрямку когнітивної 
неофразеології.  

Реалізація окресленої мети передбачала, насамперед, зʼясування 
загальнотеоретичних мовознавчих проблем, серед яких центральне 
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місце посідає визначення об’єкта фразеологічної науки. Обравши 
своїм завданням зʼясувати мовну природу усталених одиниць, 
встановити спільні й відмінні ознаки ФО зі словом і змінним 
словосполученням, розробити критерії їхньої класифікації, науковці 
щоразу були змушені констатувати складність самого явища 
усталеності, а також неможливість описати ФО з однієї точки 
зору. Наслідком цього стала поява великої кількості термінів на 
позначення цього класу мовних одиниць, а також зародження 
різноманітних теорій і підходів до їх вивчення. Теоретичним 
підґрунтям сучасної фразеологічної науки визнано концепцію 
Ш. Баллі, який уперше запропонував класифікацію усталених 
словосполучень, але при цьому констатував наявність проміжних 
категорій, яким властива відносна усталеність. На основі його 
міркувань зароджено, насамперед, функціонально-семантичний 
підхід до вивчення ФО, по-різному розвинутий у словʼянській та 
західноєвропейській традиціях. Так, у межах першої фразеологізми 
витлумачували як лексичні комплекси з особливою семантичною 
своєрідністю, на основі чого до їх класу зараховували фразеологічні 
зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. 
Але, залучаючи інші категорійні ознаки, лінгвісти часом розширювали 
або, навпаки, звужували коло своїх досліджень. У західноєвропейських 
працях увагу науковців сконцентровано на зʼясуванні мінімальної 
межі усталеності, завдяки чому вони протиставили усталені 
словосполучення змінним, з одного боку, та ідіоми – колокаціям, 
з іншого. На противагу зазначеному підходу, який став 
традиційним у фразеологічній науці, лексико-граматичний підхід 
вивчає синтаксичну природу та принципи сполучуваності 
компонентів ФО, в результаті чого висловлено думку про те, що 
кожну граматичну структуру детерміновано лексичною парадигмою. 
У працях частотно-орієнтованого напрямку висвітлено частотність 
уживання ФО в корпусах текстів. Із розвитком антропоцентрично 
спрямованих досліджень зароджено комунікативно-прагматичну 
парадигму вивчення фразеологічного масиву, основними векторами 
якої є дискурсивний, когнітивний і лінгвокультурологічний. Кожний 
з них досліджує усталені одиниці з різних точок зору: як одиниці, 
що беруть участь у формуванні й організації висловлення; як 
заздалегідь заготовлені й відтворювані в мовленні когнітивні 
структури, в яких відбито результати категоризації і концептуалізації 
світу; як усталені вислови, в яких закодовано лінгвокультурну 
інформацію певної мовної спільноти. Останнім часом спостерігаємо 
становлення нової мовознавчої дисципліни – неофразеології, яка 
поєднує наукові доробки із загальної фразеології та неології. На її 
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теренах неофразеологізми досліджено з прагматичної, психологічної, 
когнітивної, лінгвокультурологічної точок зору й витлумачено як 
новоутворені усталені одиниці, які відбивають зміни в 
навколишньому середовищі, з одного боку, та формують неологічну 
картину світу – з іншого.           

В основу методології дослідження НФО французької мови 
покладено розроблені нами два основні методи: метод 
неофразеологічного опису та метод когнітивного аналізу. Завдяки 
першому відібрано НФО з мас-медійних видань за останні 20 
років шляхом аналізу контекстуального оточення новоутвореної 
одиниці, здійснено ідентифікацію НФО завдяки комплексному 
аналізові їхньої параметральності, систематизовано й розкласифіковано 
НФО за ознакою різноаспектної та різноступеневої усталеності 
(ідіоми та колокації), за структурно-синтаксичною ознакою (частково 
предикативні та цілісно предикативні ФО). Метод когнітивного 
аналізу засновано на теорії концептуальної інтеграції як однієї з 
найзагальніших когнітивних операцій, під час якої образи вихідних 
МП компонентів майбутньої ФО породжують ІП – нову структуру, 
що розвивається за своїми законами. На цій основі змодельовано 
процес формування неофразеологічного значення, визначено 
лінгвокогнітивні механізми первинної і вторинної фразеологізації, 
зʼясовано ономасіологічні принципи, когнітивні схеми та 
мотиваційні основи породження нового концептуального значення.   

Звʼязок мовної номінації з мисленням людини та її діяльністю 
зумовлює існування первинної (яка репрезентує дійсність) та 
вторинної (у процесі якої виражено нові смисли, нове розуміння 
пізнаних обʼєктів, відкрито нові відношення між її елементами, 
їхні нові властивості й ознаки) номінацій. Одним із результатів 
такого творчого освоєння світу є фразеологічна номінація. 
Урахування процесів, які відбуваються у свідомості людини на 
довербальному і вербальному рівнях, уможливило поетапне 
моделювання процесу породження НФО, якому сприяють такі 
когнітивні чинники, як відображальна діяльність мислення людини, 
її здатність до категоризації і перекатегоризації, памʼять. Значну 
роль у цьому процесі відіграють фактори екстралінгвального та 
інтралінгвального характеру. Інтеграція фразеологічної інновації 
в загальнолітературну мову супроводжується стадіями соціалізації, 
лексикалізації та конвенціоналізації.  

Основним когнітивним процесом у породженні нового 
концептуального значення є переосмислення образів МП компонентів 
майбутньої ФО, яке відображає основні процедури мислення людини 
під час фразеологічної номінації. З огляду на це, фразеологічне 
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значення постає як особлива ментальна структура, яка поєднує 
значення фразеологічних компонентів і досвід, отриманий 
мовною спільнотою у життєвій і мовленнєвій практиках. Залежно 
від характеру переосмислення компонентів (повного або часткового), 
виокремлено некомпозиційні та частково композиційні НФО, 
концептуальний зміст яких сформовано із спроектованих з вихідних 
МП і ПП образів, які повністю або частково переосмислено в ІП. 
Залежно від природи поєднання компонентів, на основі якого 
породжено НФО, визначено первинну (1858 НФО – 84,6 %) та 
вторинну (342 НФО – 15,4 %) фразеологізації, кожній з яких 
властивий комплекс лінгвокогнітивних механізмів.  

Найпоширенішим процесом первинної фразеологізації є 
метонімізація (1020 НФО – 46,4 %), операція із забезпечення 
ментального доступу однієї концептуальної сутності до іншої на 
основі суміжності в межах однієї концептосфери. Партитивний, 
атрибутивний, каузальний, темпоральний і локативний пипи 
метонімічного перенесення здійснено в концептосферах ЛЮДИНА, 
АРТЕФАКТ, ОРГАНІЗАЦІЯ, РЕЧОВИНА, ПРИРОДА, РОСЛИНА, 
ГЕОГРАФІЧНИЙ ОБʼЄКТ. Метафоризація, як операція з осмислення 
однієї концептосфери через понятійні структури, сформовані на 
основі отриманого досвіду в інших сферах, посідає друге місце: 
549 НФО – 25 %. Номінацію обʼєктів концептосфер ЛЮДИНА, 
АРТЕФАКТ, РЕЧОВИНА, ПРИРОДА, КОСМІЧНИЙ ОБʼЄКТ 
реалізовано за принципом хрематоморфізму, антропоморфізму, 
зооморфізму, міфоморфізму, речовиноморфізму, флороморфізму, 
натуроморфізму, хрономорфізму, космоморфізму. Когнітивна операція 
порівняння, сутність якої полягає у виявленні подібностей між 
різними об’єктами дійсності, посідає третє місце: 162 НФО – 
7,4 %. Обраний номінаторами образ-еталон визначає ономасіологічну 
схему й когнітивний принцип побудови нового фразеологічного 
значення. Аналіз фактичного матеріалу виявив три сфери ЦІЛІ, а 
саме: ЛЮДИНА, АРТЕФАКТ, ПРИРОДА, номінацію яких здійснено 
на основі різних принципів морфізму. Найменш поширена 
метафтонімізація – операція з переосмислення значення на основі 
поєднання метафоричних і метонімічних звʼязків між зіставлюваними 
обʼєктами (127 НФО – 5,8 %). В основі творення таких НФО 
лежать два типи когнітивно-семантчних відношень суміжності: 
партитивність та атрибутивність, які реалізовано за допомогою 
ономасіологічних принципів різного типу морфізму.  

Щодо лінгвокогнітивних механізмів вторинної фразеологізації, 
то залежно від змін, що відбуваються зі значенням та/або зі 
структурою узуальної ФО, виокремлено структурно-семантичні 
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та семантичні механізми. До першого типу належать ампліфікація – 
заміна одного або кількох МП узуальної ФО на інший з відмінним 
значенням, якій властивий метонімічний, метафоричний та 
іншомовний тип модифікації (117 НФО – 5,3 %); доповнення та 
елімінація, за яких концептуальне значення НФО збагачується 
або позбавляється образів внаслідок введення (76 НФО – 3,4 %) 
або виведення (20 НФО – 0,9 %) одного або кількох МП; 
калькування – породження НФО шляхом буквального перекладу 
компонентів іншомовних усталених виразів, зумовлене семантичним, 
семантико-синтаксичним або формальним характером модифікації 
(19 НФО – 0,8 %); граматична трансформація, завдяки якій 
відбувається “висвічування” інших образів МП узуальної ФО з 
порушенням категорійних ознак фразеологічних компонентів (18 
НФО – 0,8 %); контамінація, під час якої на основі суміщення 
двох узуальних ФО породжено нову одиницю (9 НФО – 0,4 %), її 
різновидами є перехрещення, приєднання та поширення. До суто 
семантичних механізмів зараховуємо неосемантизацію – когнітивну 
операцію із семантичного оновлення концептуального значення 
узуальної ФО шляхом “висвічування” або “згасання” певних образів 
вихідних МП (83 НФО – 3,8 %). Зміна вихідного концептуального 
значення відбувається на основі когнітивних моделей метонімічного 
або метафоричного переосмислення, узагальнення або звуження 
вихідного концептуального значення, актуалізації застарілого образу, 
розвитку антонімічного значення. Детальний аналіз ономасіологічних 
принципів і когнітивних схем творення НФО уможливив встановлення 
явищ і понять, найактуальніших на даний момент розвитку 
сучасного суспільства Франції.  

У семантичній структурі НФО відображено важливі ознаки 
позначуваного на тлі інших його менш важливих ознак, а також 
представлено взаємозумовленість характеру відображення реалій у 
свідомості людини, що визначає мотиваційні основи породження 
цих мовних одиниць. Ураховуючи вплив законів мовної системи, 
стереотипів етносвідомості, архетипів колективного несвідомого, 
культурних і комунікативних чинників на вибір мотиватора, вважаємо, 
що він має різноступеневий характер довільності й може бути 
детермінованим визначальними ознаками прототипного образу, 
частково детермінованим потенційними ознаками прототипного 
образу та довільним.  

Аналіз фактичного матеріалу крізь призму когнітивної та 
психонетичної діяльності людини дозволив виокремити три типи 
мотивації. Найпоширеніша з них асоціативна мотивація (1998 
НФО – 91 %), яку представлено сенсорним типом (1122 НФО – 
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57 %), що постає як результат дії явища симіляції, мотиваторами 
якого є різні типи відчуттів людини, та явища синестезії, 
викликаного синтезом різних асоціацій; культурно зумовленим 
типом (417 НФО – 20 %), який представлено стереотипними, 
прецедентними, іншомовними, символьними та арготичними 
субкультурними асоціаціями; раціонально-мисленнєвим типом 
(235 НФО – 12 %), який реалізовано на партитивних, атрибутивних, 
каузальних, епістемологічних відношеннях; професійно зумовленим 
типом (224 НФО – 11 %), який відображає асоціативні звʼязки з 
різними професійними сферами людської діяльності. В основі 
другого типу мотивації – парадоксальної (113 НФО – 5 %) лежать 
парадоксальні за способом семантичної узгодженості ознаки 
(парадоксальність виконуваної дії та її ознаки, парадоксальність 
ознак обʼєкта номінації), що належать до вигаданого або 
ірраціонального світу. Внутрішньомовну мотивацію (89 НФО – 
4 %) визначено синергетичним характером самої мови й 
вербалізовано через еліптичні, редуплікативні та бінарні структури.  

Невідʼємним компонентом фразеологічного значення є 
оцінка, яка в поєднанні з когнітивно зумовленою семантикою 
відображає різні почуття/ставлення індивіда до об’єкта номінації. 
Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити властиву 
НФО раціонально-етичну (1408 НФО – 68 %) та сенсорно-
емоційну (666 НФО – 32 %) оцінки, мотивовані негативною або 
позитивною реакцією індивіда на навколишнє середовище.   

Отже, неофразеологізація постає як один із дієвих шляхів 
поповнення й удосконалення фразеологічного складу мови, 
вивчення якого виявляє особливості розвитку фразеологічної системи 
мови, розкриває її внутрішні звʼязки, пояснює закономірності 
формування одиниць первинної і вторинної фразеологізації, а 
також відображає специфіку когнітивної діяльності індивіда. Саме 
незадоволення людини наявними мовними засобами, неможливість 
вибору з них тих, що найбільше відповідає певному контексту 
або ситуації, змушує її створювати НФО. Відтак, фразеологічна 
номінація постає як означування нової для соціального досвіду 
(або індивідуального досвіду носія мови) реалії або поняття, 
виявляючи в такий спосіб тісний звʼязок пізнавально-розумової 
діяльності homo loquens з мовою, яка забезпечує об’єктивацію й 
адекватну передачу усвідомлених та переосмислених понять.  

Перспективою дослідження порушених у роботі питань може 
бути порівняльний аналіз шляхів і способів розширення 
фразеологічного масиву, а також визначення домінант номінативного 
процесу на матеріалі сучасних європейських мов.   
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АНОТАЦІЯ  

Гладка В.А. Лінгвокогнітивні засади творення 
неофразеології французької мови. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних 
наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.   

Дисертацію присвячено встановленню лінгвокогнітивних засад 
і розумово-мовленнєвих механізмів первинної і вторинної 
фразеологізації, а також мотиваційних основ породження 
неофразеологізмів, які відображають особливості менталітету 
сучасного суспільства Франції, що закладає підґрунтя нового 
напрямку когнітивної неофразеології. У роботі вперше реалізовано 
лінгвокогнітивний підхід до вивчення процесів неофразеологізації; 
описано розумово-мовленнєві механізми та мотиваційні основи 
породження неофразеологізмів сучасної французької мови; 
проаналізовано психокогнітивні передумови та когнітивно-прагматичні 
стимули їхньої появи. Вперше шляхом багатоаспектного 
неофразеологічного аналізу доведено ступеневий характер 
усталеності неофразеологізмів. Використання нової методики 
когнітивного аналізу, заснованої на положеннях теорії концептуальної 
інтеграції, уможливило нове розуміння фразеологічного значення 
як когнітивної структури, заснованої на переосмисленні наявної 
інформації, набутого досвіду і вражень про дійсність.  

Ключові слова: неофразеологізм, концептуальна інтеграція, 
неофразеологізація, мотиваційні основи, фразеологічне значення, 
розумово-мовленнєві механізми, французька мова.      
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АННОТАЦИЯ  
Гладкая В.А. Лингвокогнитивные основы образования 

неофразеологии французского языка. – На правах рукописи.  
Диссертация на соискание ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.05 – романские 
языки. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченка, Киев, 2018.   

Диссертация посвящена определению лингвокогнитивных 
принципов и мыслительно-речевых механизмов первичной и 
вторичной фразеологизации, а также мотивационных основ 
порождения неофразеологизмов, которые отражают особенности 
менталитета современного общества Франции, зарождая тем 
самым новое направление когнитивной неофразеологии. В работе 
впервые применен лингвокогнитивный подход к изучению процессов 
неофразеологизации; описаны мыслительно-речевые механизмы и 
мотивационные основы порождения неофразеологизмов современного 
французского языка; проанализированы психокогнитивные 
предпосылки и когнитивно-прагматические стимулы их появления. 
Впервые путем многоаспектного неофразеологического анализа 
доказан ступенчатый характер устойчивости неофразеологизмов. 
Использование новой методики когнитивного анализа, основанной 
на теории концептуальной интеграции, обеспечило новое понимание 
фразеологического значения как когнитивной структуры, в 
основе которой переосмысление имеющейся информации, 
приобретенного опыта и впечатлений о действительности. 

Ключевые слова: неофразеологизм, концептуальная интеграция, 
неофразеологизация, фразеологическое значение, мотивационные 
основы, мыслительно-речевые механизмы, французский язык. 

 
ABSTRACT 

Gladka V.A. Linguo-Cognitive Basis of Formation of 
Neophraseology in French. – Manuscript.  

Thesis for a Doctor of Philological Sciences degree by specialty 
10.02.05 – romance languages. – Taras Shevchenko National University 
of Kyiv, Kyiv, 2018.  

The Thesis is dedicated to the establishment and description of the 
linguistic and cognitive foundations, the mental and speech mechanisms 
of the primary and secondary phraseologization of the French language, 
as well as the motivational foundations of the generation of 
neophraseologisms that reflect the peculiarities of the mentality of 
modern society in France, laying the foundations for a new direction 
of cognitive neophraseology. 
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Definition of the object of phraseology and its terminology, a detailed 
review of various approaches to the study of phraseologisms occupy 
the central place among the general theoretical problems. The author 
pointed out the emergence of a new linguistic discipline – neophraseology.  

The basis of the methodology of the presented research is the method 
of the neophraseological description. By conducting the analysis of the 
contextual environment, the author has selected neophraseologisms from 
the mass media editions of the last 20 years, has identified the 
neophraseologisms due to the complex analysis of their parametrals, 
has systematized and classified the studied units on the basis of multi-
dimensional and multi-stage fixedness, structurally and syntactically, 
as well as the method of cognitive analysis, on the basis of which the 
process of the formation of neophraseological meaning is modeled, 
lingual and cognitive mechanisms of primary and secondary phraseology 
have been defined, the onomaseological principles, cognitive schemes 
and motivational foundations of the generation of a new conceptual 
meaning have been determined. 

Taking into account the close connection of the language nomination 
with thinking and human activity allowed the author to postulate the 
existence of the primary nomination representing reality as well as the 
secondary, in the process of which new meanings and a new understanding 
of already known objects are expressed, a new relationship between its 
elements, their new properties and attributes are revealed. One of the 
results of such creative development of the world is a phraseological 
nomination. Generation of neophraseologisms is fostered by cognitive 
factors, among which the author distinguishes reflective activity of 
human thinking, memory, a person ability to categorize and recategorize. 
It has been established that extralingual and intralingual  factors play a 
significant role in this process.  

One of the standpoints of the Thesis is that the main cognitive 
process in generating a new conceptual meaning reconsidering images 
of mental spaces of components of future phraseologism, which in its 
turn reflects the basic procedures of human thinking during the 
phraseological nomination. The phraseological significance appears as 
a special mental structure that combines the significance of the language 
sign-components of phraseologism and the experience gained by 
representatives of the linguistic community in life and speech practices. 
Depending on the nature of reassessment of the components, the author 
distinguishes between non-composite and partly composite neophraseologisms, 
the conceptual content of which is formed from projected from the 
original mental spaces and generating space of images, which are fully 
or partially reconsidered in the integrated space. Depending on the 
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nature of the combination of components, the main mechanisms of 
primary (metonymization, metaphorization, comparison, metaphtonymization) 
and secondary (amplification, addition, elimination, calque, grammatical 
transformation, contamination, neosemantization) phraseologisations 
are identified. Each of them is characterized by a complex of 
linguocognitive mechanisms. The analysis of onomasiological principles 
and cognitive schemes of the creation of neophraseologisms has revealed 
the patterns of comparison between different conceptual domains or 
different concepts within a single conceptual domain, which allowed 
the author to clarify the phenomena and concepts that are most urgent 
at the present moment of the development of modern society in France. 

Given the integrated nature of the semantics of neophraseologisms 
the author interprets them as motivated units that mediate the connection 
between language and experience acquired sensually-empirically by 
internal mental reflection in the interaction with unconscious processes. 
A detailed analysis of the actual material through the prism of cognitive 
and psychoactive human activity allowed the selection of three types 
of motivation, namely: associative motivation, which is represented by 
sensory, culturally determined, rational-minded, professionally 
motivations; paradoxical motivation, inter-language motivation. An 
integral component of phraseological meaning is an assessment, which, 
in combination with cognitively determined semantics, reflects different 
feelings/attitudes of the individual to the object of the nomination. The 
author distinguishes between rational-ethical and sensory-emotional 
evaluations peculiar to neophraseologisms, which reflect both the 
positive and the negative attitude of a person towards the object of the 
nomination in the process of the generation of neophraseologisms. 

In conclusion, the author defines neophraseologization as one of 
the effective ways of replenishing and improving the phraseological 
composition of the language, the study of which reveals, on the one hand, 
the peculiarities of the development of the phraseological system of 
language, its internal phraseological links, explains the patterns of 
formation of units of primary and secondary phraseology, illuminates 
the connections of phraseologisms with units of other levels, and also 
reflects the specifics of the cognitive activity of the individual. It emerges 
as a sign of a new social/individual experience of the nominees of reality 
or concept, thus manifesting the close connection of a person’s cognitive-
intellectual activity with a language, which ensures the objectification 
and adequate transmission of conscious and redefined concepts. 

Key words: neophraseologism, phraseological meaning, new conceptual 
meaning, neophraseologization, neophraseologization, mental and 
speech mechanisms, motivation, mentality, modern French language.  
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