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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертаційну роботу присвячено висвітленню ролі лексем на позначення 

назв людини за родом занять у структурі внутрішньої форми фразеологічних 

одиниць української, англійської та німецької мов.  

Найменування людини за родом занять виділяються з усієї кількості 

позначень осіб тим, що називають людину за значущою соціальною ознакою – 

її місцем у системі тих суспільних відносин, які забезпечують існування і 

функціонування суспільства, оскільки вони пов’язані з діяльністю його членів. 

Суспільна значущість позначуваних реалій, багатство пов’язаного з ними 

смислового змісту, зокрема соціо-етнічних та культурно-історичних конотацій, 

забезпечують цим одиницям потужний смислопороджувальний потенціал, який 

вони виявляють, функціонуючи як складники фразеологізмів, слугуючи для 

вираження різноманітних за характером фразеологічних значень. Відповідні 

ідіоми становлять істотну частину фразеологічного фонду української, 

англійської та німецької мов, вони також характеризуються високою 

активністю функціонування в художньому і розмовному мовленні, 

семантичною і структурно-граматичною різноманітністю, значним 

конотативним потенціалом.  

Актуальність дослідження зумовлена тим, що серед напрямів, що 

активно розробляються нині у фразеології, поряд із вивченням фразем із 

певним спільним цілісним значенням, велика увага також приділяється 

фразеологічним одиницям, які містять лексеми певного спільного семантичного 

класу. Цій останній проблематиці присвячено низку робіт, в яких предметом 

розгляду є: на матеріалі української мови – ідіоми з антропонімічним 

(Т. В. Малюх), анімалістичним (В. М. Бойко; В. Д. Ужченко), соматичним 

(І. В.Тимченко, О. В. Омельяненко), антонімічним (Н. М. Бобух) 

компонентами, фразеологізми з компонентами «душа» (О. М. Каракуця), «хата» 

(Ю. М. Лебеденко); на матеріалі німецької мови – фразеологізми з 

топонімічним (Ю. А. Фірсова), ономастичним (Н. С. Лалаян), кінесичним 

(О. В. Харчук) компонентами; на матеріалі декількох мов – німецької та 

англійської – фраземи з компонентом «кольороназва» (Л. А. Ковбасюк); 

англійської, французької та української – ідіоми з компонентом «назва квітки» 

(Т. О. Алексахіна) тощо. 

Важливість дослідження фразеологічних одиниць, що містять назви 

людини за родом занять, підтверджується також і загальною спрямованістю 

сучасних лінгвістичних студій на опрацювання проблеми універсального та 

ідіоетнічного в мовних системах з урахуванням когнітивних процесів і 

психологічних механізмів, а також і соціокультурних чинників, задіяних у 

формуванні і функціонуванні мовних одиниць. У зв’язку з цим фраземи з 

означеним компонентом становлять особливий інтерес для 

лінгвокультурологічних досліджень, що зумовлено специфікою фразеологізмів 

цього типу як культурно маркованих мовних одиниць. Істотне значення має і 
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використання свідчень фразеологічної семантики для повнішого і глибшого 

з’ясування змісту їх лексичних компонентів та реалізованих ними концептів.   

Назви людини за родом занять досліджували в різних аспектах: 

словотворчому (Н. В. Буторина, Е. М. Ляпкова, Т. С. Давидова, 

Ю. Ф. Барнацька, В. В. Горбань, Н. В. Кожанова), структурно-семантичному 

(С. С. Риженко, Л. О. Шкатова, О. І. Мойсеєв, О. Ю. Новікова), експресивно-

стилістичному (О. Й. Голованова, О. В. Душкін, С. А. Чеканова). Однак у 

внутрішньофразеологічному контексті ці назви ще не були предметом 

лінгвістичних досліджень у рамках загального мовознавства.  

Метою дисертаційної роботи є висвітлення ролі лексем на позначення 

назв людини за родом занять у структурі внутрішньої форми фразеологічних 

одиниць української, англійської та німецької мов.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

1) виділити та інвентаризувати корпуси фразеологічних одиниць із 

лексемами на позначення назв людини за родом занять в обраних мовах з 

метою їх подальшого комплексного аналізу; 

2) виявити та дослідити внутрішні структурно-семантичні та формально-

структурні властивості відповідних фразем;  

3) встановити загальні схеми мотиваційних процесів творення 

фразеологізмів з компонентом на позначення назв людини за родом занять; 

4) дослідити смислотворчу роль зазначеного компонента у складі 

внутрішньої форми фразем, встановити загальні тенденції семантичної 

еволюції цієї лексики у внутрішньофразеологічному контексті; 

5) встановити роль, що її відіграють асоціативно-конотативні компоненти 

сигніфікативного значення ключових лексем на позначення назв осіб за родом 

занять у формуванні цілісного значення фраземи; 

6) з’ясувати роль культурологічної інформації, закладеної у внутрішній 

формі фразеологічних одиниць з лексемами на позначення назв людини за 

родом занять, у формуванні фразеологічного значення.  

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці трьох мов, англійської, 

німецької та української, із лексемами на позначення назв людини за родом 

занять. 

Предметом аналізу є функціонування  лексем, що називають людину за 

родом занять, у внутрішньофразеологічному контексті, зокрема трансформація 

їхньої семантики і їхня роль у мотивації цілісного змісту фразем. 

Матеріалом дослідження виступають українські, англійські та німецькі 

фразеологічні одиниці з відповідними лексемами, вилучені шляхом суцільної 

вибірки з лексикографічних джерел. Загальна кількість проаналізованих 

фразеологізмів становить 1875 одиниць: українських – 860, англійських – 689, 

німецьких – 326. 

Джерельну базу дисертації становлять тлумачні, фразеологічні та 

пареміологічні словники, як одномовні так і перекладні,                    

(фразеолого-)етимологічні, лінгвокраїнознавчі словники та довідники. Як 

ілюстративний матеріал використані мова преси, телебачення, мережі Інтернет 

і художні твори українських, британських, американських та німецьких авторів.  
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Методи дослідження. У дослідженні застосовувались описовий та 

зіставний методи, які реалізовувались у конкретних дослідницьких методиках і 

процедурах, таких як: компонентний аналіз – для дослідження семантики 

лексем на позначення людей за родом занять; аналіз словникових дефініцій – 

для висвітлення семантичної структури фахових позначень; семантична 

ідентифікація та диференціація – для встановлення семантичних відношень між 

фразеологізмами, таких як синонімія, антонімія тощо; структурно-семантичний 

аналіз внутрішньої форми фразем – для з’ясування мотиваційного механізму і 

тієї ролі, яку в ньому відіграють лексеми на позначення роду занять; 

лінгвокультурний аналіз – для виявлення культурно-історичного тла 

аналізованих одиниць; принагідно також і кількісні підрахунки різних груп 

досліджуваного матеріалу.   

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній вперше 

здійснено, в контексті дослідження загальнотеоретичної проблеми 

взаємовідношень лексико-семантичної та лексико-фразеологічної систем мови, 

спробу комплексного висвітлення особливостей функціонування англійських, 

німецьких та українських назв людини за родом занять у складі фразеологізмів. 

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його висновки і 

положення сприятимуть подальшому опрацюванню актуальних проблем 

загальної теорії фразеології, когнітивної і культурологічної лінгвістики, а також 

конкретних питань структурно-семантичного і когнітивно-лінгвістичного 

дослідження фразеології і лексики  української, англійської та німецької мов.  

Практичне значення результатів роботи полягає в можливості 

використання її основних теоретичних положень і висновків у навчальному 

процесі при викладанні курсів загального мовознавства, лексикології і 

фразеології української, англійської, німецької мов, спецкурсах, у практиці 

перекладу, при написанні методичних рекомендацій. Опрацьований фактичний 

матеріал дослідження може стати корисним у лексикографічній практиці при 

укладанні фразеологічних і перекладних словників або словників, що містять 

лінгвокультурологічну інформацію. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження отримані 

дисертанткою особисто, усі статті написані одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

оприлюднено в наукових доповідях на 14 міжнародних конференціях: «Мова в 

професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» (Харків, 2014), 

«Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 

2014, 2015); «Пріоритети  германського та романського мовознавства» (Луцьк, 

2015), «Мова та література у полікультурному просторі» (м. Львів, 2016), 

славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського (Київ, 2016), 

«Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування» (Умань, 

2016), «Actual Problems of Science and Education – APSE 2017» (Будапешт, 

2017), «Иностранные языки и современный мир» (Брест, 2017), «Сучасні 

проблеми германського та романського мовознавства» (Рівне, 2017), 

«Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий 

контекст» (Умань, 2017), «Мовнокультурна ідентичність у контексті 
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філологічних студій» (Київ, 2017), «Світ мови – світ у мові» (Київ, 2017), 

«Inspiring Professional Excellence in Teaching Languages» (Бєльці, 2018); 

3 всеукраїнських: «Мова як засіб міжкультурної комунікації», (Херсон, 2016), 

«Розвиток національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти: 

надбання, реалії, перспективи» (Умань, 2016), «Теоретико-методичні засади 

вивчення англійської мови (партнерство школи й університету)» (Умань, 2018); 

Інтернет конференції «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики 

викладання мови і літератури» (Житомир, 2016); 3 всеукраїнських науково-

практичних вебінарах: «Викладання іноземних мов для студентів немовних 

спеціальностей: стан, проблеми, перспективи» (Житомир, 2015), «Професійна 

комунікація: мова і культура» (м. Житомир 23 листопада 2016 р.); «Мова і світ: 

сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі» (м. Житомир, 

2017); 2 всеукраїнських науково-методичних семінарах «Формування мовної 

особистості в контексті багатоступеневої національної освіти» (Умань, 2016, 

2017). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження 

відображено в 21 публікації, 7 з яких вийшли друком у фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 1 – у закордонному науковому виданні, яке входить 

до наукометричної бази даних Index Copernicus International (Республіка Польща). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками, загальних висновків, 

списку використаної літератури (274 позиції), лексикографічних джерел та 

довідкової літератури (93 позиції), двох додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 268 сторінок, з них основний текст – 224 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, відзначено ступінь її 

дослідженості, сформульовано мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, 

матеріал дослідження, описано методи дослідження, окреслено наукову 

новизну роботи, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, 

наведено відомості про апробацію та структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

фразеологізмів із ключовими компонентами, приналежними до певної 

лексико-семантичної групи» подано стислу характеристику стану справ у 

сучасній теорії фразеології, з одного боку, а також у дослідженні фразем із 

компонентами певних семантичних класів, з іншого; розглянуто деякі підходи 

до вивчення фразеологічних одиниць, а саме: ідеографічний, системний, 

лінгвокультурний та ґендерний, які використовуються як вихідні в нашому 

дослідженні; представлено короткий огляд лінгвістичних студій, об’єктом яких 

виступають лексичні одиниці на позначення людей за родом занять, та 

застосований у роботі теоретико-методологічний апарат.  

У дисертації поняття фразеологічної одиниці розглядаємо як загальну 

назву семантично пов’язаних сполучень слів і речень, які, на відміну від схожих 
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на них за формою синтаксичних структур, не відтворюються відповідно до 

загальних закономірностей вибору і комбінації слів при оформленні 

висловлювання, а відтворюються в мовленні у фіксованому співвідношенні 

семантичної структури і визначеного лексико-граматичного складу. Услід за 

В. М. Ярцевою, М. Ф. Алефіренком, В. Л. Архангельським, О. М. Гвоздєвим, 

Л. П. Козирєвою, Л. Г. Скрипник, М. М. Шанським, Т. Є. Набережнєвою, 

Н. М. Амосовою та іншими притримуємося широкого розуміння 

фразеологізмів, яке охоплює також прислів’я, приказки, стійкі порівняння. 

У дослідженнях фразем, які містять лексеми певного семантичного класу, 

основний акцент ставиться на розкритті вмотивованості цілісного значення цих 

одиниць значеннями їх компонентів, зокрема важливою в цьому процесі є роль 

власне ключової досліджуваної лексеми, що входить до складу ідіоматичного 

виразу. Існування зв’язку між значенням компонентів та виразу в цілому у 

своїх роботах також підтверджують науковці А. М. Мелерович, В. П. Жуков, 

А. І. Альохіна, Б. М. Ажнюк, Я. А. Баран, В. М. Білоноженко, В. М. Мокієнко, 

Г. І. Неруш, Д. М. Шмельов та інші. Відповідно, вмотивованість фразеологічної 

одиниці схематично можна представити таким чином: «значення компонента 

ФО» → «цілісне значення ФО». 

Методологічною основою роботи визначено комплексний підхід до 

дослідження фразеологічних одиниць, що поєднує як загальнонаукові, так і 

суто лінгвістичні методи. Застосована методика передбачає використання 

описового і зіставного методів, що реалізовуються в таких методиках і 

процедурах, як: компонентний аналіз (який полягає у розкладанні лексичного 

значення (сигніфікату) на елементарні смислові одиниці), аналіз словникових 

дефініцій, семантична ідентифікація та диференціація фразеологізмів, які дають 

можливість зіставити смислову структуру назв людини за родом занять з 

ідеографічною побудовою об’єкта дослідження, структурно-семантичний 

аналіз внутрішньої форми фразем та лінгвокультурний аналіз, що дозволяють 

виявити співвідношення внутрішньої форми як елемента фразеологічної 

семантики з екстралінгвальними витоками формування фразеологічних 

одиниць, кількісні підрахунки різних груп досліджуваного матеріалу, прийом 

внутрішньо- та міжмовного перекладу, метод фразеологічної аплікації. 

Подекуди застосовано методику експлікації фразеологічної дифузії, розроблену 

М. Ф. Алефіренко, під якою розуміється взаємовплив і взаємопроникнення 

лексичних і граматичних смислових компонентів (сем) у процесі формування 

фразеологічної семантики. На кожному з етапів дослідження становлять інтерес 

насамперед лексичні компоненти-назви людини за родом занять, однак 

важливими є значення й інших як лексичних, так і граматичних компонентів, 

для отримання достовірних результатів повного комплексного аналізу 

семантичного розвитку фразеологічної одиниці. 

У другому розділі «Назви людини за родом занять як складник 

лексико-семантичної системи і як ключовий компонент фразеологізмів» 

визначено склад і структуру семантичної категорії (поля) назв людини за родом 

діяльності в лексико-семантичній системі мови; простежено відношення 

ґендерної ознаки до семантики фахової назви; встановлено корпуси тих 
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одиниць цього лексичного поля, що виступають у складі аналізованих 

фразеологічних одиниць української, англійської та німецької мов; 

розкласифіковано досліджувані фраземи за структурно-семантичними та 

функціонально-стилістичними типами; подано ідеографічну характеристику 

зазначених лексичних компонентів та оцінено їх фразеотвірну активність; 

простежено кореляції між певними ідеографічними розрядами назв людей за 

родом занять, з одного боку, і певними типами фразем, із іншого.  

У дослідженні під родом занять розуміємо будь-який вид діяльності, 

який пов’язаний зі створенням певного продукту, а також і з отриманням 

доходу чи засобів існування. Через це розглядаємо категорію відповідних назв 

людей у широкому розумінні, включаючи до неї назви за професією, посадою, 

спеціальністю, ремеслом, за тимчасовим чи аматорським заняттям, позначення 

окультистів, злочинні спеціалізації тощо. Поряд із назвами людей за родом 

занять беремо до уваги і самі назви цих родів занять: шевство, кравецтво, а 

також і ад’єктивні похідні від цих слів, наприклад: укр. ковальський, шевський, 

мірошницький. Крім того, враховані і такі лексичні одиниці, які мають 

неоднозначний, комплексний категоріальний характер, стосуючись, приміром, і 

соціального статусу, і того різновиду (різновидів) діяльності, які цей 

соціальний статус передбачає (пор.: укр. дворянин, шляхтич, англ. lord, duke, 

нім. Edelmann, Sklave та інші), а також назви за сімейною спорідненістю 

відносно певного фахівця, похідні від відповідних фахових найменувань (пор.: 

укр. бондарівна, попадя, англ. princess, tailor`s wife, нім. Pastorin, Pfarrertochter 

тощо). Нарешті, беремо до уваги і ті фахові імена, для яких це значення є 

первинним (як англ. sailor), і ті, для яких воно вторинне (пор. іменник англ. 

Jack «фамільярна форма імені Джон; матрос; людина, що займається фізичною 

працею» і фразему jack of all trades). 

Таким чином, категорія назв осіб за родом занять постає як системне 

мовне утворення, що є структурованим, зокрема, за ознакою більшої чи меншої 

узагальненості / конкретності, тобто серед іншого також і ідеографічно; воно 

також включає одиниці двоїстої чи взагалі комплексної семантики, належні 

водночас більш ніж до одного поля. Крім того, діяльність, що відображається у 

відповідних фахових іменах, коливається від продуктивності до 

непродуктивності (у тому числі до свідомого і цілеспрямованого, чи навпаки, 

вимушеного утримання від будь-якої корисної діяльності), від найвищого рівня 

кваліфікованості до його відсутності або ж до стадії набуття певної 

кваліфікації. 

За типами співвідношень ґендерної ознаки до семантики фахової назви 

виділено 3 групи назв людини за родом занять: 1) найменування, семантика 

яких містить пресупозиції відносно того, що професія чи рід занять є (суто чи 

переважно) чоловічими (напр.: укр. мірошник; англ. cobbler; нім. Jäger) чи, 

навпаки, суто жіночими (укр. коровайниця; англ. washerwoman; нім. Amme);     

2) парні іменники-назви людей за родом занять (напр.: укр. лікар – лікарка; 

англ. servant – maid; нім. Diener – Mamsell, Mädchen); 3) найменування, 

«фахова» семантика яких пресупонує, що позначувані ними професія чи рід 

занять можуть бути (за характером чи суто історично) як чоловічими, так і 
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жіночими (напр.: укр. вчитель; англ. doctor; нім. Advokat). Необхідно 

відзначити, що на межі першої і другої груп знаходяться парні найменування, 

що можуть позначати  чоловіка та дружину, які мають спільний рід занять 

(напр.: укр. господар – господиня; англ. king – queen; нім. Prinz – Prinzessin). 

Переважання чоловічих професій над жіночими у фразеології трьох 

досліджуваних мов зумовлене екстралінгвістично, а саме, соціально-

економічними умовами виникнення цих назв. Це, перш за все, стосується назв 

людей, що займалися старовинними ремеслами, специфіка яких робила їх явно чи 

лише історично чоловічими, напр.: укр. коваль, гончар; англ. tinker, carpenter; 

нім. Faßbinder, Zimmermann тощо.  

Структурно-семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом-

назвою людини за родом занять засвідчує такі результати (див. табл.1): 

 

Таблиця 1 

Структурно-семантичні типи ФО 

 Ідіоматич-

ні фраземи 

Компаратив-

ні звороти 

Усталені мов- 

ні формули 

Паремійні 

утворення 

Крилаті 

вирази 

Укр. ФО 75  8% 53 6% 14 2% 711 83% 7 1% 

Англ. ФО 294 43% 39 6% 8 1% 317 46% 31 4% 

Нім. ФО 78 24% 21 7% 14 4% 199 61% 14 4% 

 

Таким чином можна констатувати, що в усіх досліджуваних мовах 

переважають паремійні утворення, однак у різному відсотковому відношенні 

стосовно інших типів сполучень. Також слід відзначити, що низькі відсотки 

складають компаративні звороти (приблизно однакові показники), крилаті 

вирази (еквівалентні в англійській та німецькій, але чисельніші порівняно з 

українською), усталені мовні формули (найнижчий відсоток в англійській).   

Аналіз досліджуваних фразеологічних одиниць за їх номінативною чи 

предикативною функцією та з погляду стилістичної маркованості і фукнційно-

стильової віднесеності засвідчив, що суто номінативних виразів значно менше, 

ніж образно-експресивних. Стилістично нейтральні ідіоматичні фраземи з 

компонентом-назвою людини за родом занять мають здебільшого 

номінативний характер, предикативних одиниць лише декілька в англійській 

мові.   

Виходячи з різноманітних класифікаційних схем професійної діяльності 

та пристосовуючи їх до аналізованого мовного матеріалу, розроблено власну 

класифікацію назв осіб за родом занять, що виступають як компоненти у складі 

фразеологічних одиниць. Ця класифікація базується на розподілі професій за 

ознакою приналежності до різних сфер діяльності, тож виокремлено: 

1) промислові професії і ремісництво; 2) сільськогосподарські професії; 

3) лісове господарство, мисливство, рибальство; 4) заняття торгівлею; 5) сфера 

управління, чиновництво, канцелярські працівники; 6) медицина; 7) кулінарна 

діяльність; 8) освіта; 9) юриспруденція / правочинство; 10) мистецтво; 

11) мореплавання; 12) наука; 13) медіа; 14) сфера послуг (охорона, прибирання, 
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догляд, обслуговування у сфері харчування, транспорт, підтримання 

правопорядку, перукарські послуги тощо), також прислуга; 15) військо. Варто 

зазначити, що віднесення тих чи інших назв до тієї чи іншої групи є досить 

умовним, адже, є й такі позначення, які можна вважати одночасно 

приналежними до декількох категорій. 

Фразеологічні одиниці досліджуваних мов, окрім професійних назв, 

містять також назви людей за родом занять, які, строго кажучи, не є 

«виробничими» професіями. Сюди відносимо: 1) релігійних діячів як 

служителів Господа; 2) людей, що навчаються; 3)  осіб, що перебувають поза 

структурою суспільних відносин (злочинні спеціалізації); 4) людей, які 

займаються відьмацтвом, чаклунством і знаходяться, можна сказати, на межі 

між реальним світом і світом потойбічним у його негативній іпостасі; 5) тих, 

хто жебракують. Осіб, які взагалі не мають занять, тобто ухиляються від будь-

якої діяльності, спрямованої на підтримання життєдіяльності, ми відносимо до 

антонімічної підгрупи у складі загальної групи позначень за родом діяльності. 

У фразеології всіх досліджуваних мов широко представлені промислові 

професії і ремісництво, торгівля, чиновництво, військо та професії сфери 

послуг. Слід також відзначити, що кожна група має різну кількість своїх 

представників в означених мовах. Сільськогосподарських професій значно 

більше у фразеології української мови – 15 лексем, тоді як в англійській – 10, в 

німецькій – 5. Англійська фразеологія у порівнянні з двома іншими мовами 

більш багата торговими – 15 лексем (в укр. – 7, нім. – 4) та морськими 

професіями – 6 лексем (в укр. – 2,  нім. – 2).  Натомість назви професій деяких 

галузей господарства наявні лише у складі фразеологізмів однієї мови: сфера 

медіа має своїх представників лише в англійській. 

Відсутньою є тенденція тяжіння певних ідеографічних розрядів фахових 

імен до певних структурно-семантичних типів фразем. Єдиною виявленою 

закономірністю у цьому плані на матеріалі української мови є представлення 

майже половини виокремлених груп лише пареміями з компонентом-назвою 

людини за родом занять, а саме: сфер торгівлі, медицини, кулінарії, 

юриспруденції, мистецтва, науки, медіа, сфера послуг, лісового господарства, 

мисливства, рибальства.   

У третьому розділі «Аналіз фразем із лексичним компонентом на 

позначення людей за родом занять на рівні їхньої цілісної семантики» 

досліджувані фразеологічні одиниці розкласифіковано за тематичними групами на 

основі їх цілісного значення, базуючись на ідеографічному аспекті; простежено, 

що власне виражають окремі структурні типи, загальні риси їхнього значення; 

виявлено наявні в корпусі досліджуваних одиниць типи системних відношень; 

визначено фактори, що впливають на розвиток полісемії; здійснено зіставний 

аналіз фразеологічної варіантності і фразеологічної синонімії: наведено 

синонімічні ряди, подано їх структурну та семантичну характеристику та 

розглянуто різні типи видозмін внутрішньої форми (охоплені явищем 

варіативності). 

Встановлено, що фразеологічні одиниці з лексемами на позначення назв 

людини за родом занять мають широкий семантичний діапазон цілісних 
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значень. Серед аналізованих фразем ми можемо виокремити семантичні групи, 

співвідносні з такими загальними категоріями: 1) людина як така 

(характеристика людської натури, опис станів та фізіологічних відчуттів, 

зовнішності людини, характеристика міжособистісних стосунків, оцінка 

соціальних явищ, трудова діяльність людини, навчання тощо); 2) назви хвороб; 

3) предмети і явища дійсності, серед яких наявні як антропогенні  артефакти, так і 

фізіогенні об’єкти і явища (одяг, головні убори, взуття; їжа, посуд; приміщення та 

меблі; одиниці (та предмети) вимірювання; явища природи, погода); 

4) географічні об’єкти; 5) астрономічні об’єкти; 6) звірі та птахи; 7) рослини; 

8) міфічні створіння; 9) узагальнені, абстрактні смисли (своєчасність, 

недоречність, непевність тощо). 

Аналіз особливостей прояву системних відношень у фразеології 

досліджуваних мов на матеріалі фразем, які містять назву людини за родом 

занять, дав підстави констатувати, що поширеними є явища синонімії та 

полісемії. На розвиток полісемії впливають такі фактори, як метафоричний або 

метонімічний зсув цілісного значення фразеологічної одиниці (напр., укр. 

майстер на всі руки «людина, яка все вміє робити, вправна, тямуща у будь-якій 

справі» може набувати протилежного іронічного значення «людина, яка за все 

береться, але робить невправно, неякісно і т. ін.»), повторне використання 

вихідного мотивування (напр., англ. the devil among the tailors: первісно – назви 

гри, далі – позначення скандалу, спершу спричиненого людьми саме 

кравецького ремесла, потім і будь-якого іншого), звуження або розширення 

цілісного змісту (приміром, генералізація цілісного змісту простежується у 

виразі нім. ein ruhiger Beamter: «1) чиновник, чинуша; 2) флегматична людина; 

3) непримітна особа»).  

При розгляді явища синонімії, особливу увагу зосереджено на проблемі 

розмежування синонімічних виразів і варіантів однієї і тієї ж фразеологічної 

одиниці. Найважливішою ознакою, яка дозволяє відмежувати фразеологічні 

варіанти від фразеологічних синонімів, встановлено єдність образу та 

внутрішньої форми фразем. Якщо при заміні одного компонента іншим 

істотним чином змінюється внутрішня форма (наприклад: укр. баглаї напали і 

баглаї бити («нічого не робити, ледарювати»), англ. tailor`s dummy і 

hairdressers` dummy («вилощений молодий чоловік»), hot-air artist і hot-air 

merchant («базіка, балакун»), нім. Meister Fips і Meister Zwirn («кравець»), der 

Fürst dieser Welt і der Fürst der Finsternis («диявол, чорт»)), то перед нами 

синоніми, і, навпаки, якщо заміна компонентів не порушує цілісної семантики 

фразеологізму, ані призводить до зміни образної уяви (внутрішньої форми), то в 

таких випадках спостерігаємо варіантність фразеологізму (із можливістю 

перехідних випадків), наприклад: укр. лицар печального образу і лицар сумного, 

англ. bad sailor і poor sailor, нім. unter uns Pastorentöchtern і unter uns 

Pfarrertöchtern. Явище варіантності властиве переважно таким фразеологізмам, до 

складу яких входять компоненти, що перебувають між собою у відношенні 

синонімії, пор. укр. печальний – сумний, англ. bad – poor, нім. Pastorentochter – 

Pfarrertochter є  семантично  подібними, належать до однієї і тієї ж частини мови і 

є лексичними синонімами.  
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Проаналізований матеріал дозволяє встановити випадки як 

внутрішньомовної, так і міжмовної синонімії. На базі фактичного матеріалу 

виявлено ряди синонімів з кількістю членів від 2 до 8 в межах однієї мови 

(найдовші ряди представлені в англійській фразеології), і до 17 одиниць – в 

рамках трьох досліджуваних мов, найчисельніші з яких утворюють паремії. 

Антонімічні фразеологічні одиниці з компонентом-назвою людини за 

родом занять поділяються на ті, які частково збігаються за складом, але мають 

компоненти, протилежні за значенням, і ті, що повністю різняться за своїм 

складом і, відповідно, внутрішньою формою з властивим їй образом. До першої 

групи відносяться: укр. з царем в голові – без царя в голові (протиставлення 

«розумний – дурний»); англ. good sailor – bad sailor («людина, що добре – 

погано переносить морську качку»); нім. über sich Herr sein – nicht (mehr) Herr 

über sich selbst sein («тримати себе в руках – не мати влади над собою») тощо. 

Компоненти, які надають таким одиницям протилежне значення, у багатьох 

випадках є лексичними антонімами, наприклад, українські сполучники з – без, 

англійські прикметники good – bad. Крім того, заперечні частки (напр., нім. 

nicht) та заперечні префікси також можуть вносити протилежне значення у 

зміст фразем. У деяких випадках лексеми можуть отримувати протилежний 

смисл саме у складі фразем, і це стосується, перш за все, назв людини за родом 

занять, наприклад, в англомовній картині світу суддя, пастор – капелюшник, 

ткач (пор. вище (as) sober as a judge (або a parson) – (as) mad as a hatter / as a 

weaver) як втілення здравомислячих і божевільних людей відповідно. 

До другої групи антонімічних пар, які практично не збігаються за 

компонентним складом і, відповідно, образною внутрішньою формою, 

належать: укр. молотники із миски – не косарі ви («завзятий – нікудишній 

їдець»); англ. (as) fit as a pudding for a friar`s mouth – as much use for it as the Queen 

has for a yeld-hook («те, що треба – щось непотрібне»); нім. leicht wie ein Schneider 

sein – hatte sich ein Ränzlein angemäst`t als wie der Doktor Luther («худий – 

повненький») тощо. 

Явище фразеологічної варіативності зумовлюють: 1) редукція або 

нарощення образу, що є основою стійких словосполучень; 2) поява у складі 

фразем нових лексичних одиниць і одночасне функціонування архаїзмів (пор. 

укр. халіф (або каліф) на годину, яко (як) тать [в нощі (в ночі)]); 

3) метонімічні взаємозаміни лексем у їх складі; 4) вживання редукованих форм 

поряд з повними; 5) одночасне функціонування різних граматичних форм 

приналежних категоріям відмінка, роду, числа, означеності / неозначеності, 

часу, виду, особи, суб’єктивної оцінки; 6) зміна порядку розташування 

компонентів у стійкому висловлюванні. 

У міжмовному плані фразеологічна варіативність постає у вигляді 

наявності міжмовних паралелей, котрі можуть розглядатись як варіанти 

втілення певного абстрактного інваріанта. Наявність паралелізму може бути 

поясненою спільним походженням, наприклад, як засвідчив матеріал, 

біблійним. До виникнення паралелей також призводять запозичення з однієї 

мови в іншу. Так, деякі вирази, які мають еквіваленти в інших досліджуваних 
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мовах, походять з латинської, французької та іспанської. І, звісно ж, може мати 

місце й незалежна фразеологічна конвергенція. 

У четвертому розділі «Структурно-семантичні особливості 

внутрішньої форми фразем із лексичним компонентом-назвою людини за 

родом занять» проаналізовано внутрішню форму досліджуваних фразем; 

визначено, яким є той семантичний «внесок», що його робить найменування 

людини за родом занять, як теж і інші компоненти фраземи, у формування 

глобального змісту виразу; розкрито конотативні значення фахових назв у 

внутрішньофразеологічному контексті, пов’язані з якостями, характерними для 

тієї чи іншої професійної особистості; встановлено місце професій на ціннісній 

шкалі, наявній у колективній свідомості народів-носіїв досліджуваних мов; 

з’ясовано роль лінгвокультурної інформації, закладеної в назвах людини за 

родом занять як компонентах внутрішньої форми фразем в утворенні цілісного 

фразеологічного значення. 

Співвіднесення складників цілісного значення фраземи з відповідними 

лексичними одиницями у її складі у більшості випадків (за умови більш-менш 

прозорої внутрішньої форми) дало можливість простежити певні закономірності 

функціонування найменувань людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті, зокрема констатувати наявність у цих 

лексем певного семантичного розвитку або, навпаки, його відсутність, тобто 

незмінність семантики. 

У своєму первинному значенні назви людини за родом занять можуть 

виступати у пареміях та компаративних зворотах, позначаючи власне людей за 

професією, посадою, спеціальністю, ремеслом, за тимчасовим чи аматорським 

заняттям, напр.: укр. Два когути, два дими, дві господині ніколи не погодяться; 

зобрався, як швець на торг; англ. A long thread, a lazy tailor; to live like a prince; 

нім. Er ist kein Kaufmann, er bietet die Hälfe; Richter sollen zwei geduldige Ohren 

haben тощо. Низка назв людини за родом занять мають вторинні похідні 

значення, які не породжуються внутрішньофразеологічним контекстом, а 

реалізуються у ньому. Приміром, у вторинному значенні «той, хто має владу 

над ким-, чим-небудь, розпоряджається кимсь, чимсь; володар» можуть 

виступати українські лексеми пан (пор. пан або пропав; На готовий крам 

найдеться пан); хазяїн (сам собі хазяїн; В своїм добрі всяк хазяїн) та господар 

(господар становища; Не той господар землі, що по ній бродить, а той, хто по 

ній за плугом ходить); англійські іменники master та mistress (пор. to be master 

of one`s time; lord and master; mistress of the Adriatic); німецькі лексеми Herr і 

Meister (пор. Herr der Lage sein; Meister über etwas werden).  

Спільними фразеопохідними значеннями для досліджуваних назв людини 

за родом занять є такі: 1) «робітник», або діяч, тобто людина яка виконує якусь 

певну роботу, не обов’язково ту, на яку вказує найменування фаху; часто у 

таких виразах простежується узагальнююча метафора (напр., укр. У ледачих 

ковалів не буває мозолів; англ. A bad shearer never had a good sickle тощо); 

2) «соціальний статус» або ж «позиція за значимістю», коли акцент зміщується 

з виду діяльності на репутацію, здобуту її виконавцем, а відповідно більшу чи 

меншу важливість для суспільства (напр.: укр. Побраталася свиня з пастухом; 
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нім. Der Herren Sünde, der Bauern Buße); 3) «певний тип особистості», який 

здебільшого має негативний характер, напр.: «невдаха» (укр. От тобі й    швець – 

коли не хотіла доброго чоловіка мати! – швець означає «нікудишній, невдалий 

вибір супутника життя»; англ. A beggar`s purse is bottomless – під старцем мається 

на увазі «бідак, обідранець»), «зла, підла людина» (укр. Попів гудьмо, а попами 

будьмо), «непримітна людина» (нім. Meister Fips – презирливе позначення 

незначної особистості, відповідно «майстер-щиглик» і постає позначенням 

професії кравця як маловагомої у суспільстві) тощо. 

Внутрішню форму аналізованих фразеологічних одиниць можна розглядати 

як засіб вираження мовного образу людей відповідного фаху. Для значної 

кількості фразеологічних одиниць характерною є така внутрішня форма, яка є 

відображенням певної реальної, хоч й образно, ситуації, здебільшого пов’язаної з 

професійною діяльність фахівця, а інколи також з результативністю праці.  

Смислотворчу роль у внутрішньофразеологічному контексті також 

відіграють: 1) назви засобів праці, інструментів, які доволі часто виступають у 

внутрішній формі фразем єдиним цілим із майстром, якому вони належать;      

2) назви предметів, речей, понять, з якими люди певного роду занять мають 

справу (напр., «музикант» – «скрипка», «моряк» – «щогла», «кавалерист» – 

«кінь», «кравець» – «манекен» тошо); 3) одяг, який асоціюється з людьми 

певного роду занять (напр., «пан» – «комір, халяви, жупан», «монах» – «ряса, 

клобук» тощо); 4) вчинки, дії чи поведінка реальних осіб, які мали певний рід 

занять, у результаті чого їхні імена у комбінації з фахом стають компонентами 

відповідних виразів; 5) походження чи місце діяльності цих людей тощо.  

Виявлена картина сприйняття типових представників тих чи інших 

професій дозволяє зробити висновок про наявність ціннісної шкали у 

колективній свідомості певного народу. Позитивну оцінну інтерпретацію в 

українській фразеології отримують професійні образи хлібороба, лісничого; в 

англійській – пастуха, попа та кравця (відносно позитивну); в німецькій – 

муляра, молотника, скрипаля. Більшість назв людей за родом занять, які 

виступають у фраземах, мають там негативні оцінні асоціації. Найбільша 

кількість оцінних інтерпретацій негативного характеру пов’язана з 

осмисленням образів: в українській фразеології – попа, трубача, астронома; в 

англійській – мідника, капелюшника, скрипаля, повара, моряка; німецьких – 

кравця, щіткаря. Спільними для трьох мов в негативному висвітленні є образи 

шевця, лікаря, торговця; для двох – української та англійської – рибака, монаха; 

для англійської і німецької – візника. 

Аналіз досліджуваних фразем у культурно-історичній перспективі, 

демонструє, що внутрішня форма цих одиниць відтворює умови життя людей в 

той чи інший час (напр., в українській фразеології помітний слід залишили часи 

козацтва, кріпацтва, поміщицтва тощо), певні історичні події, державний устрій 

(напр., для англійської мови характерною є значна кількість ідіом, що містять 

позначення монархів), традиції і вірування певного народу. Низка крилатих 

виразів з компонентом-назвою людини за родом занять з’явилися на основі 

літератури, є іменами літературних персонажів або їх висловлюваннями, які 

набули символічного значення. Так, наприклад, значний вплив на розвиток 



13 
 

 

фразеологічного фонду англійської мови мала творчість Шекспіра. Крім того, у 

фразеології української мови виявлені прикмети з компонентом-назвою роду 

занять, що мають форму порад щодо господарської діяльності людини та є 

пов’язаними з певними датами, особливо святами.  

 

ВИСНОВКИ 
 

Проведене комплексне дослідження українських, англійських та 

німецьких фразеологізмів із лексикою на позначення назв людини за родом 

занять з погляду смислових особливостей означених компонентів дозволило 

зробити такі висновки.  

Визначивши склад і структуру семантичної категорії назв людини за 

родом діяльності у лексико-семантичній системі мови, ми можемо 

стверджувати, що ця група лексем складна і багаторівнева, ядром якої 

виступають професійні назви.  

Здійснивши структурно-семантичний аналіз корпусів фразем, до складу 

яких входять досліджувані фахові лексеми, ми можемо констатувати, що в усіх 

досліджуваних мовах паремійні утворення переважають над іншими типами 

сполучень. Проаналізувавши досліджувані фразеологічні одиниці за їх 

номінативною чи предикативною функцією та з погляду стилістичної 

маркованості, ми дійшли висновку, що назви людей за родом занять переважно 

зустрічаються у складі образно-експресивних фразеологічних одиниць, аніж 

функціонують у суто номінативних виразах. Завдяки смисловому розвиткові 

цілісного значення фразем і, отже, появі у них вторинних семантем, зокрема 

образно-експресивних, можливими є також випадки, коли фраземи, виступаючи 

у різних своїх значеннях, належать до різних фразеологічних типів. 

Ідеографічна та квантативна характеристики досліджуваних одиниць 

засвідчили, що різні сфери діяльності представлені у досліджуваних мовах в 

різному обсязі за кількістю своїх представників. Найбільш широко 

представлені у фразеології усіх досліджуваних мов промислові професії і 

ремісництво, торгівля, чиновництво, військо та професії сфери послуг. 

Найвищу фразеотвірну активність мають такі компоненти: в українській  мові – 

пан, піп, козак, хазяїн, цар, швець, злодій, господар, лікар; в англійській – king / 

queen, doctor, knight, thief, master, beggar, lord, tailor, tinker; в німецькій – Arzt, 

Herr, Meister, König, Dieb, Doktor, Schneider, Prophet, Bauer.  

Здійснений нами аналіз фразем із лексемами на позначення людей за 

родом занять на рівні їхнього цілісного значення підтвердив загальну 

закономірність, згідно з якою сучасна фразеологія з точки зору ідеографічної 

класифікації має суттєво виражений та домінуючий антропоцентричний 

характер. Особливо чисельною виявилася група, яка позначає трудову 

діяльність, адже її категоріальна семантика є безпосереднім відображенням 

семантики відповідного фразеологічного компонента – назви людини за родом 

занять. І лише поодинокі фразеологізми називають предмети одягу, явища 

природи, географічні чи астрономічні об’єкти тощо. При цьому у 

фразеологізмах переважає негативна конотація, що проявляється у 
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характеристиці людської натури, міжособистісних стосунків, соціальних явищ. 

Як засвідчує здійснений аналіз прояву системних відношень фразем із 

фаховою назвою,  досліджувані одиниці найчастіше вступають в синонімічні, 

рідше в антонімічні відношення. Синонімічні ряди групуються довкола певних 

семантичних рубрик, найчастіше виражаючи характеристику особистості, 

морально-етичні і соціальні цінності, характерні для національного характеру 

українців, англійців та німців. Слід також підкреслити, що у поле зору 

паремійних синонімів потрапляють і відношення між зовнішніми та 

внутрішніми рисами і характеристиками людей. Багатозначні фразеологізми в 

усіх трьох мовах представлені різною мірою (полісемія найбільше властива 

англійській мові), а явище омонімії взагалі не спостерігається. Явища полісемії, 

синонімії та антонімії тісно взаємопов’язані: у разі наявності кількох значень в 

однієї фраземи, вона може одночасно належати до різних синонімічних рядів та 

антонімічних пар. 

У внутрішньофразеологічному контексті назви людини за родом занять 

можуть виступати у своїх первинних значеннях (здебільшого у пареміях та 

компаративних зворотах), вторинних похідних значеннях, які не породжуються 

цим контекстом, а реалізуються у ньому, та фразеопохідних значеннях. Слід 

зауважити, що серед фразем, де назви людей за родом занять виступають у 

своєму первинному значенні, наявні й такі вирази, у яких ці найменування 

виражають змішану характеристику – соціоекономічну у поєднанні, приміром, 

із культурно-оцінною. 

Особливості функціонування назв людини за родом занять у складі 

фразеологізмів зумовлені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. У 

внутрішньомовному плані семантична еволюція цих слів відбувається в 

контексті образного переосмислення  зафіксованої у внутрішній формі фраземи 

конкретної ситуації, у структурі якої фігурує особа певного роду занять, або ж у 

контексті описового позначення особи, якій є реально властивою одна з рис, що 

асоціюються з представниками певної професії. У зовнішньомовному плані 

використання найменувань людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті є прагматично детермінованим, 

утілюючи в собі суто людське бачення призначення професій, їхню суть та 

характеристики людей, що задіяні у відповідній сфері виробництва, послуг 

тощо. Таким чином, ономасіологічним підґрунтям образних експресивних 

фразем стають реальні життєві ситуації і сценарії, пов’язані з виробничим 

процесом чи іншою професійною діяльністю. Інтерпретація значень та оцінки 

професій часто спричинена національно-культурною специфікою, адже 

внутрішня форма фразеологічних одиниць відтворює умови життя людей в той 

чи інший час, певні історичні події, державний устрій, традиції і вірування того 

чи іншого народу.  

Здійснений аналіз фразеологічних одиниць, що містять назву людини за 

родом занять, дозволяє навести широкий спектр характерних рис, властивих 

людям певного фаху, які виявлені нами у вторинних семантемах цих позначень 

як складників фразем. Це, у свою чергу, доводить, що хоч ці риси у 

словникових дефініціях фахових назв як самостійних лексем можуть і не 
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зазначатись, але вони виступають у вторинних значеннях цих слів. Це дозволяє 

уточнити або ж доповнити визначення лексем на позначення людини за родом 

занять, наведені у лексикографічних джерелах. 

Дослідження ґендерного аспекту функціонування назв людини за родом 

занять у внутрішньофразеологічному контексті дозволило констатувати, що 

ґендерна приуроченість лексеми може зберігатися або ж втрачатися нею лише 

як компонентом фразеологізму, який зазнає відповідного узагальненого 

переосмислення. 

Аналіз національно-культурної специфіки досліджуваних фразем 

засвідчив, що у їхній семантиці своїстим чином виявляються мовно-

стереотипні уявлення та пресупозиції, пов’язані з їхніми денотатами, які є 

часом специфічні для певного етносу, а інколи спільні для носіїв усіх трьох 

проаналізованих мов. 

Отже, проведене дослідження того, як функціонують назви людини за 

родом занять на лексико-фразеологічному рівні й у 

внутрішньофразеологічному контексті, засвідчило істотність їхньої ролі у 

формуванні цілісного значення фразем, а також у творенні мовної картини 

світу. Матеріали дисертації достатньою мірою свідчать про важливість 

проблематики лексично-фразеологічних взаємовідношень. 

Перспективами подальших досліджень є вивчення функціонування назв 

людини за родом занять у внутрішньофразеологічному контексті інших мов для 

зіставлення отриманих даних, а також аналіз фразем із компонентами інших 

семантичних класів.   
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принципами классификации, дана количественная оценка их репрезентации 

средствами украинской, английской и немецкой фразеологии; 

проанализированы структурные, семантические и стилистические особенности 

соответствующих фразем; выявлены имеющиеся в корпусе исследуемых 

единиц типы семантических отношений; проанализирована внутренняя форма 

исследуемых фразеологических единиц; отслежена роль профессионального 

названия в формировании целостного содержания фразеологизма; раскрыты 

осмысление и оценка профессий с точки зрения этноязыкового коллектива; 

проведен межъязыковый сравнительный анализ. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена тем, что 

наименования человека по значущему социальному признаку – его месту в 

системе общественных отношений – составляют существенную часть словаря 

любого языка, в них представлена специфика общественных ролей, 
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соответствующие ценности и взгляды различных этносоциумов на разных 

этапах их развития. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, пословица, 

поговорка, название человека по роду занятий, профессия, внутренняя форма, 

структурно-семантические особенности, функционально-стилистические типы 

фразем, оценочные характеристики, семантические отношения. 

 

SUMMARY 

Ponomarova O. A. The sense-forming role of occupational names in 

phraseme-internal context (with reference to Ukrainian, English and German). – 

Manuscript. 

Thesis submitted for Candidate Degree in Philology, speciality 10.02.15 – 
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The thesis is a complex study of Ukrainian, English and German 

phraseological units with occupational names.  It is a first dissertation that elucidates 

the role of these names in the inner form of phraseological units within the general 

linguistics framework of studying the problem of interrelations between the lexical-

semantic and lexical-phraseological system. The author describes semantic groups of 

key lexemes, which she classified in accordance with various principles as well as 

assessing their occurrence within Ukrainian, English and German phraseological 

items and analysing the latters’ structural, semantic and stylistic peculiarities; reveals 

the types of systemic semantic relations existing within the sets of phrasemes with 

trade names, the most common of which being synonymy and polysemy; analyses the 

inner form of idioms; traces the role of professional name in the formation of overall 

phrase meaning; discloses the interpretation and evaluation of professions from the 

viewpoint of an ethnolinguistic group; carries out cross-linguistic comparative 

analysis. 

The topicality of the thesis is determined by the fact that designations of people 

with respect to their place within the social relationship network as their important 

social feature make up an important part of any language lexis, reflecting the specific 

character of various social roles as well as relevant values and views of ethnical and 

social communities at various periods of their history. 

The semantic analysis of phrasemes with occupational names has shown them 

to confirm to a general rule according to which phraseology seen from the viewpoint 

of ideographic classification is essentially and predominantly anthropocentric. The 

group of phrasemes denoting labour activity is especially numerous, their categorial 

semantics directly reflecting the meaning of their respective lexical components (i. e. 

trade names), only few phraseological  items denoting garments, natural phenomena, 

geographic or astronomical objects, etc. Also, most numerous are phrasemes with 

negative connotations, manifested in their characterization of human nature, 

interpersonal relations, or social phenomena. 

It has been shown by the author that the way trade names function within the 

structure of phraseological units is conditioned by both internal and external factors. 

From the intralinguistic perspective, the semantic evolution of these words takes 
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place in the context of figurative reinterpretation of an inner form describing a 

specific situation and including a designation of a person by his/her occupation, or in 

the context of a descriptive designation of a person who actually has one of the traits 

that is associated with representatives of a particular profession. From the 

extralinguistic perspective, the use of trade names in the inner phraseological context 

is pragmatically determined, reflecting notions concerning the purpose of professions, 

their nature and characteristics of people involved in relevant spheres of production, 

services etc. Thus, the onomasiological basis of figurative-expressive set phrases is 

real life situations and scenarios related to production processes or other professional 

activities. The interpretation of meanings and evaluation of professions is often 

ethnically and culturally specific, as the inner form of corresponding phraseological 

units reflects the conditions of people's lives and activities at certain periods of 

history or during certain historical events as well as state systems they lived under, 

their traditions and beliefs etc. 

The author establishes a wide range of traits of people of certain occupation 

that have been reflected in, and so identified with the help of, derivative meanings of 

corresponding trade names used as components of set phrases. This proves that even 

though these features may not be explicitly present in vocabulary definitions of 

professional names as independent lexemes, they are manifested in phraseo-

derivative meanings of these words. Correspondingly, it allows one to amend or 

make more precise definitions of these lexemes as given in lexicographical sources. 

The present research of how trade names function at the lexical-phraseological 

level and within the inner phraseological context shows the importance of their role 

in the formation of phraseological meaning as well as in the creation of a linguistic 

picture of the world. 

Key words: phraseology, phraseological item, proverb, saying, occupational 

name, profession, inner form, structural-semantic peculiarities, functional-stylistic 

types of phrasemes, value features, semantic relationships. 

 


