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ВСТУП 

Мова відкриває картину світу, сповнену глибинною логікою, 

продиктованою життєвим досвідом багатьох поколінь. Вона не тільки 

зображує дійсність, але й інтерпретує її, створюючи особливу реальність,   у 

якій живе людина. Відтак мова – знаряддя пізнання і комунікації, а також код 

нації.  

Фразеологізми – одна з універсалій мовлення. У них знаходимо 

висвітлення історії народу, своєрідність його культури та побуту. 

У фразотворенні величезну роль відіграє людський фактор, тому що 

переважна більшість фразеологізмів пов’язана з людиною, з різними сферами 

її діяльності. Ґендерна маркованість українських ідіом служить важливим 

доказом того, що фразеологізми є культурно маркованими знаками, вивчення 

яких допоможе розкрити глибинні структури гендерної парадигми. 

Фразеологія найкраще репрезентує національну специфіку мови, є носієм 

елементів, що досить різноманітно і повно характеризують етнічну картину 

буття. 

Формування гендерного стереотипу відбувається на різних рівнях 

і під впливом таких чинників, як соціально-економічні умови в даній 

спільності, психобіологічні особливості людини (соціальна стать базується 

у першу чергу на біологічному), ціннісні орієнтири, рівень культурного 

розвитку суспільства. Головним засобом вираження гендерних стереотипів 

стає мова: називаючи те чи інше явище, пов'язане зі статтю, мова в той же 

час визначає ряд характерних рис, якими «повинен» володіти представник 

даної статі апріорно. 

Актуальність роботи. На сучасному етапі вивчення мовознавства 

неабиякого інтересу зазнають гендерні студії. Актуальність теми 

визначається загальним спрямуванням галузі мовознавства на встановлення 

особливостей мовної й мовленнєвої поведінки людини взагалі, 

та її гендерних особливостей, відображених у різних формах української 

мови. Вивчення гендерних розбіжностей у фразеологізмах є актуальним, 
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оскільки дозволяє простежити, як мовна характеристика персонажів 

відображає комунікативні стереотипи [39]. 

 Велика кількість закордонних та вітчизняних вчених досліджували  

гендерну проблематику, яка активно впливає на розвиток лінгвокультурної 

спільноти. Наприклад, тему ґендерних особливостей на матеріалі української 

мови вивчали такі вчені, як: Сукаленко Т. [39], [40], Гапон Н. [9],  

Ставицька Л. [37], [38], Гамулець Д. [6], Марчишина А. [23], Гапєєва І., 

Коваль О. [8], Мороз О. [26]. Також ми дослідили праці закордонних вчених, 

які вивчали ґендерні питання у різних мовах, а саме:  у російській мові Коатс 

Дж. [18], Агеев В. [1], у німецькій мові – Капак Ю. [15], в англійській – 

Павленко Н. [28], Куриш Г [20]. 

Фразеологія – це наука, яка буде існувати, доки існуватиме мова, 

оскільки фразеологічний фонд – це відкрита система, яка постійно 

поповнюється за рахунок відомих афоризмів громадських діячів, митців, 

літераторів та науковців. Фразеологічні одиниці української мови гендерно 

марковані й відображають принципи мовної спільноти загалом. 

Питання про необхідність дослідження природи та функцій 

фразеологічних одиниць порушували вчені протягом десятиліть. 

Фразеологію досліджували багато вчених зокрема: Багаутдинова Г. [3], 

Майборода О. [22], Медведєв Ф. [24], Мельник Л. [25], Прадід Ю. [30], 

Селіванова О. [32], Скрипник Л. [34], Амосов Н. [2] тощо. 

Об’єкт дослідження – українські фразеологічні одиниці.  

Предмет дослідження – засоби відображення ґендерних стереотипів 

у фразеологізмах української мови. 

Джерельна база – «Нема приповідки без правди» [1], «Народ скаже як 

зав’яже» [2], «Словник українських ідіом» [3], «Фразеологічний словник 

української мови» Ужченка [4], «Усі прислів’я, скоромовки та приказки» [5], 

«Фразеологічний словник» [6], «Фразеологічний словник української мови» 

(книга 1 [7], книга 2 [8]). 
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Мета роботи – дослідити та описати засоби вираження ґендерних 

стереотипів в українських фразеологізмах.  

Завданням роботи є: 

- дослідити наукову літературу для з’ясування понять «ґендер», 

«ґендерні стереотипи», «фразеологія»; 

- опрацювати словники українських фразеологізмів з метою 

виявити в ньому ґендерні стереотипи; 

- осистематизувати та проаналізувати отримані матеріали; 

- класифікувати ґендерні стереотипи виявлені в українській 

фразеології, за такими групами: фразеологічні конотації чоловічих та 

жіночих особових імен; характеристика зовнішнього вигляду; 

характеристика розумових здібностей; характеристика родинних стосунків; 

характеристика моральних цінностей; номінації за статевими ознаками; 

міфологе ми як спосіб характеристики осіб. 

Теоретичне значення роботи полягає у поглибленні інформації про 

гендер у фразеології, пов’язаної з вивченням мовної картини світу 

та лінгвокультурної концепції. 

Практичне значення роботи – дослідницька робота може слугувати 

цінним матеріалом для ознайомлення з темою ґендерних стереотипів 

та вивчення фразеологічних одиниць школярами, ліцеїстами, студентами, 

учнями інших навчальних організацій, а також для написання рефератів, 

статей, наукових та дипломних робіт.  

Новизна цієї роботи полягає в тому, що вияв ґендерних особливостей 

в українських фразеологізмах досі не був достатньо схарактеризований.  

Фразеологія національної мови зберігає для нас незамінний матеріал 

рідної історії та звичаїв. Тому це джерело є чудовим тлом для дослідження 

ґендерних особливостей української мови.  

Методи дослідження – аналіз та синтез матеріалу за допомогою 

структурного та описового методів. 

 



5 
 

 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

1.1. Поняття ґендера 

У лінгвістиці кінця XX ст. актуалізується функціональне мовознавство, 

яке в його різних виявах спостерігаємо в комунікативно-мовленнєвих 

дослідженнях. Проходячи крізь різні форми і методи пізнання, лінгвістика 

зазнає вдосконалення. Аналіз сучасного теоретичного матеріалу дає підстави 

стверджувати, що серед важливих парадигмальних рис мовознавства 21 ст. 

чільне місце посідає антропоцентричний  принцип. 

Антропоцентричний підхід у мовознавстві полягає у тому, 

що дослідники акцентують увагу  на питанні «як функціонує мова», а не  «як 

влаштована мова». Як наслідок, виникла необхідність у формуванні 

та розвитку нового підходу до аналізу та інтерпретації мовного матеріалу. 

Лінгвістична ґендерологія співвідносить мову з особистістю за ознакою 

соціальної статі. На думку Л. Ставицької, «сучасна лінгвістика переживає 

своєрідний «ґендерний бум», а тому можна і слід говорити про накопичені 

ідеї, напрями пошуків та експериментів, маючи на оці становлення 

української лінгвістичної ґендерології, бо гендер як ніяке інше 

соціолінгвістичне поняття, закорінений в умови життя, реалії, норми 

і традиції певної культури» [37, с. 30]. 

Спроби виокремити гендерний фактор, відображений у мові, призвели 

до появи такого напрямку в мовознавстві, як гендерна лінгвістика, яка 

сьогодні визнана особливою соціолінгвістичною та соціокультурною 

дисципліною. 

 Ґендерна лінгвістика спонукала до вивчення  багатьох дослідників. 

Так, наприклад, Сукаленко Т. у своїй статті ««Ґендер» як соціолінгвістичне 

поняття» [39] досліджувала об’єкт уваги в ґендерологічних студіях, 

вважаючи його питанням відмінностей, подібностей та особливостей 

репрезентації осіб чоловічої та жіночої статі в мові. Філософсько-

психологічний аналіз гендеру у гуманітарному дискурсі вивчав Гапон Н. [9].  
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 Ставицька Л. у своїй монографії детально дослідила актуальні 

проблеми сучасної української гендерної лінгвістики [38]. У праці вперше на 

українському матеріалі описано різнотипні стратегії і тактики невербальної 

комунікації в гендерному аспекті. Роботу присвячено питанню 

концептуалізації статі в українській фразеології та мовній свідомості 

українців, досліджено гендерно релевантні комунікативні стратегії та 

особливості слововживання.  

Першим важливим закордонним дослідженням мовної презентації 

чоловіків і жінок стала праця Робін Лакоф «Мова та місце жінки» (1975), у 

якій авторка говорить про мовний андроцентризм і неповноцінність образу 

жінки в мовній картині світу. Мовна картина світу створена чоловіками, 

продовжує думку інша дослідниця, Дейл Спендер у відомій праці «Мова 

створена чоловіком» (1980). Вона говорить про безпосередній зв’язок між 

патріархальним суспільством та англійською мовою. На думку Дейл 

Спендер, чоловіки, що мають «лише часткове уявлення про світ, 

перебувають у позиції, яка дозволяє їм стверджувати, що їхні погляди та 

цінності є «справжніми» та єдиними цінностями; і вони мають змогу 

нав’язувати ці погляди іншим людям, які не поділяють їхньої думки». Дейл 

Спендер стверджує, що англійську мову створили чоловіки, а жінкам 

доводиться лише користуватися мовою, яка відбиває цінності чоловіків та 

особливості «чоловічого» світобачення. Попри певну категоричність 

поглядів Дейл Спендер, її праця мала неабияке значення для посилення 

інтересу до вивчення ґендерної проблематики на матеріалі різних мов. 

Уперше термін «ґендер» увів у науковий обіг американський 

психоаналітик Роберт Столлер у праці «Стать і ґендер: про розвиток 

мужності та жіночності» (1968). «Ґендер» він розглядав як поняття, що 

виражає психологічні, соціальні, культурні особливості, не обумовлені 

біологічною статтю.  

«Ґендер (від англ. «gender» – рід, стать) – соціокультурна, символічна 

конструкція статі, що покликана визначати конкретний асоціативний зв’язок, 
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забезпечувати повноцінну комунікацію та підтримувати соціальний порядок. 

Іншими словами, ґендер – це змодельована суспільством та підтримувана 

соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої 

й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та стосунків 

жінок і чоловіків» [35]. 

Сучасна соціальна наука розрізняє поняття стать і ґендер. Ґендер 

відрізняється від поняття стать, яка виражає природні, біологічно задані 

відмінності між чоловіком і жінкою. Якщо стать задається природно, то 

ґендер конструюється соціально та зумовлений культурою суспільства в 

конкретний історичний період. 

Отже, об’єктом уваги в ґендерологічних студіях стали питання 

відмінностей, подібностей та особливостей репрезентації осіб чоловічої та 

жіночої статі в мові.  

Передумовою конструювання гендеру та гендерної поведінки є 

гендерні стереотипи – уявлення про якості і норми поведінки чоловіків і 

жінок [14]. Розуміння гендерного стереотипу надзвичайно важливо, оскільки 

кожна людина, незалежно від його ген-дерної приналежності, є 

індивідуальністю, зі своїм набором психологічних якостей і властивостей, 

співвідношенням маскулінності і фемінності у психіці, дозволить кожній 

індивідуальності і суспільству в цілому стати більш продуктивним, 

розвиваючимся і гармонійним в будь-якій сфері діяльності. 

Російська дослідниця І. С. Клецина [17, с. 189-201] виокремлює кілька 

груп ґендерних стереотипів, а саме: 

- стереотипи маскулінності-фемінності; 

- стереотипи уявленнь про розподіл сімейних і професійних ролей між 

чоловіками і жінками; 

- стереотипи за специфікою змісту праці. 

Гендерні стереотипи функціонують як на рівні індивіда, так і на рівні 

суспільства. Умовно, можна виділити два рівні впливу гендерних 

стереотипів: гендерна ідентичність та гендерні ролі. Гендерні стереотипи 
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формуються, як вважають дослідники, починаючи з раннього дитячого віку 

у процесі так званої соціалізації – засвоєння пануючих в даному культурному 

середовищі уявлення про правильну поведінку, розподіл здібностей 

і обов’язків тощо. Підсумком соціалізації є освоєння певної соціальної ролі  

 Гендерні стереотипи часто діють як соціальні норми. Нормативний 

та інформаційний тиск змушує нас підкорятися гендерних нормам. Дія 

нормативного тиску полягає в тому, що ми намагаємося відповідати 

гендерним ролям, щоб отримати соціальне схвалення і уникнути соціального 

несхвалення. Про інформаційний тиск можна говорити, коли ми починаємо 

вважати гендерні норми правильними, тому що перебуваємо під впливом 

соціальної інформації. Ми живемо в культурі, де чоловіки зазвичай 

займаються одними речами, а жінки – іншими, де гендерні відмінності 

вважаються природними, а тому ми приймаємо гендерні ролі і підкоряємося 

їм. 

Ґендерні ознаки мовної картини світу – це сутнісні вияви пізнання світу 

крізь призму чоловічої і жіночої оптики бачення. Вони висвітлюють загальні 

й національно специфічні ознаки, виявляють особливості номінативної 

і комунікативної діяльності обох статей, а також визначені статтю 

особливості мовної діяльності й мовної поведінки. Власне 

соціолінгвістичний аспект спрямований на дослідження дискурсивної 

діяльності обох статей в її усному та писемному виявах. 

 «Безперечно, жінки й чоловіки неоднаково зображені в різних мовах 

світу, так само як неоднаковим є їхнє становище в різних країнах. Проте 

численні дослідження на матеріалі різних мов виявили наявність спільних 

рис зображення статей, які Енн Павелз узагальнила в книзі «Жінки, що 

змінюють мову» (1998) та серед яких такі: 

• зображення чоловіка як норми, а жінки – як відхилення від неї, 

прикладом чого є використання так званих родових іменників, що начебто 

означають і чоловіка, й жінку водночас, проте форма яких збігається 

з формою граматичного чоловічого роду; 
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 • внаслідок цього жінка робиться «невидимою» в мові. У тих випадках, 

коли вона стає «видимою», її видимість має асиметричний характер: жінку 

часто роблять «видимою»  лише для того, щоб підкреслити її «відхилення» 

від норми, тобто чоловіка; 

 • лексичні та граматичні форми жіночого роду залежать і часто 

утворюються від форм чоловічого роду;  

• мовне зображення жінок і чоловіків має стереотипний характер: жінок 

переважно зображують як сексуальних, а чоловіків – як раціональних 

істот» [20]. 

 «Ґендерні відносини, характер ставлення до чоловіка та жінки в 

суспільстві, усталені в культурі певного народу, концептуалізуються 

у вигляді стереотипів. Для всебічного вивчення культури народу, його 

суспільної свідомості важливим є аналіз засобів вербалізації гендерних 

стереотипів, зокрема зафіксованих у словниках» [8]. 

1.2. Теоретичні принципи фразеології 

Вивчаючи питання ґендеру, дослідники зверталися до всіх «граней» 

національної мови: просторічч, діалектів, фольклору тощо. На нашу думку, 

якнайкраще можна осягнути теми ґендерних стереотипів у фразеологізмах. 

Адже саме ця ланка з давніх давен відображає наш менталітет та національні 

особливості.  

Фразеологічний склад української мови – яскраве та живе джерело, яке 

розвивається та поширюється протягом століть. Фразеологічний фонд – це 

відкрита система, яка постійно поповнюється за рахунок відомих афоризмів 

громадських діячів, митців, літераторів та науковців. Фразеологізми 

української мови гендерно марковані й відображають принципи мовної 

спільноти загалом.  

Фразеологічні одиниці протягом кількох десятиліть привертають увагу 

науковців, наприклад: Амосової Н. [2], Ганжі С. [7], Майбороди О. [22], 

Тернової Н. [42], Скрипник Л. [34], Ужченка В. [43], [44], [45], [46], 

Селіванової О. [32], Прадіда Ю. [30], Мороз О. [26], Медвєдєва Ф [24] та ін.  
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Незважаючи на значну кількість досліджень у сфері фразеології, 

у сучасній вітчизняній фразеологічній науці немає чіткої точки зору стосовно 

об'єму фразеології. Є дві діаметрально протилежні точки зору з даного 

питання: 1) фразеологізми – це словосполучення, що мають семантичну 

цілісність (класифікація В.В. Виноградова); 2) фразеологізми – це одиниці 

комунікативного та номінативного характеру, компоненти яких поєднані між 

собою семантичною цілісністю (таким чином, до фразеологізмів відносять 

прислів'я та приказки, а також крилаті слова, складні терміни, афоризми, 

цитати) (класифікація О.О. Реформаторського). 

 «Ядро фразеологічної системи української мови складають мовні 

одиниці, що виникли як результат переосмислення значень вільних 

сполучень слів (генетичних прототипів) і формування стійких 

багатокомпонентних образних назв уже з новим (фразеологічним) 

значенням» [22, с. 23]. Образне переосмислення вільних словосполучень 

спричиняло втрату первинних лексичних значень відповідних компонентів 

і формування власне фразеологічної семантики. У цьому процесі важлива 

роль належала метафоризації, перенесенню якої-небудь конкретної дії, 

ознаки, риси поведінки тощо на основі їх типізації, узагальнення на зовсім 

інші сфери людської діяльності. Розрив між первісним і фразеологічним 

значеннями словосполучення може бути таким, що тільки спеціальний 

етимологічний аналіз дає можливість з'ясувати походження відповідної 

фразеологічної одиниці. 

 «Фразеологічною одиницею, або фразеологізмом, називається стійке 

сполучення слів, граматично організованих за моделлю словосполучення або 

речення. Фразеологізми характеризуються семантичною злитістю 

компонентів, цілісністю значення й автоматичним відтворенням у мовленні. 

Напр.: збити з пантелику; біла ворона; прокрустове ложе; сім разів відміряй, 

а раз відріж; буде й на нашій вулиці свято; коефіцієнт корисної дії; мир 

та лад — великий клад; наша дума, наша пісня не вмре, не загине; зметати на 

живу нитку; заварити кашу» [42]. 
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 «Семантична цілісність полягає в тому, що значення фразеологічної 

одиниці не може бути витлумачене, інтерпретоване на основі 

безпосереднього врахування значень складників - відповідних слів, які 

належать до лексичної системи. Цілісність значення формується внаслідок 

переосмислення вільного словосполучення-прототипу, деактуалізації 

компонентів, які різною мірою втрачають предметну направленість. Окремі 

значення компонентів втрачаються, і формується нове значення, що 

є значенням фразеологізму» [30].  

Більшість науковців вважає відтворюваність основною ознакою 

фразеологічної одиниці. Відтворюваність фразеологізмів в мовленні 

пояснюється тим, що вони вже існують у мові (свідомості, пам'яті) як готові 

«блоки», з яких ми конструюємо речення і які використовуємо в процесі 

образної номінації предметів, явищ, властивостей. «Сталість фразеологізму 

забезпечується тим, що він завжди має у своєму складі одні й ті ж слова 

(інколи з певними варіаціями), що розташовуються у фіксованому порядку. 

Відносна постійність компонентного складу та структури фразеологічної 

одиниці виявляється як діалектична єдність константного (інваріантного) і 

змінного (варіантного). Теоретично її можна інтерпретувати як діапазон 

варіювання у межах норми. Фразеологізми представлені в літературній мові у 

вигляді таких найуживаніших типів варіантів: лексичних: хоч в око дай 

(стрель), очі (баньки) вилупити, очі з лоба (голови) вилазять; фонетичних: 

нехай (хай) повилазять очі; словотворчих: відкривати (розкривати) очі, 

одним оком скинути (окидати); граматичних: муляти око (очі), плювати в вічі 

(очі); квантитативних: [аж] очі рогом, очі не висихають [від сліз]» [34]. 

У структурно-семантичному аспекті фразеологізми є більш складними 

утвореннями, ніж слово. Зовнішньою ознакою, яка вирізняє ці лінгвістичні 

одиниці, є цілооформленість слова і нарізнооформленість фразеологізму. 

Складові частини слів морфеми не є самостійними одиницями мови, 

не існують поза оболонкою слова, компонентами ж фразеологічних одиниць 

є цілі слова з властивими їм нормами словозміни, що здатні функціонувати 
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і поза фразеологічним зворотом. Виражаючи певне логічне поняття, 

переважна більшість фразеологічних одиниць, функціонально співвідносних 

зі словом, відзначається більшою конкретністю значення. Крім того, 

значення фразеологічних одиниць частіше, ніж у словах, супроводжуються 

різними образними характеристиками. Фразеологічні одиниці є у порівнянні 

зі словами, як правило, виразніші з емоційно-експресивного погляду. Не всі 

фразеологічні одиниці семантично співвідносяться зі словом, тому іноді 

неможливо передати значення фразеологізму одним словом. 

Хоч фразеологічні одиниці генетично і за формою 

є словосполученнями чи реченнями, вони якісно відрізняються від 

синтаксичних одиниць тим, що відтворюються як цілісні структури, 

а не будуються щоразу за певними моделями як вільні словосполучення чи 

звичайні речення. Фразеологічними одиницями, як і синтаксичним, властиве 

варіювання структури, але можливості його у сфері фразеологічних одиниць 

усе ж значно менші. Фразеологізми типу речень теж семантично 

відрізняються від аналогічних регулярних синтаксичних одиниць - вони 

мають стабільне значення. У звичайних синтаксичних одиницях значення 

з’являється у процесі спілкування і створюється волею мовця, який комбінує 

слова згідно з правилами їх семантичної поєднуваності і за законами 

граматики. Значення фразеологічних одиниць-речень вироблене 

у загальнонародному вжитку, воно не створюється щоразу, а лише 

відтворюється мовцями. В основі цього єдиного стабільного значення 

у стійких фраз лежить не поняття, а інші форми мислення, наприклад 

судження. Порядок слів у фразеологічних одиницях більш сталий, ніж 

у регулярних синтаксичних одиницях. 

       «Ґендерна маркованість – явище виключно лексико-семантичне, 

тобто як маркери ґендеру можуть насамперед виступати лексеми, що 

позначають особу чоловічої або жіночої статі, або смислові компоненти 

в семантиці фразеологічних одиниць» [30, с. 38]. 
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У сучасній лінгвістиці гендерних досліджень фразеологізмів мають 

місце спроби структурного, семантичного, когнітивного, культурологічного 

аналізу фразеологічного фонду європейських мов Так Зикова І. у науковій 

праці «Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних 

одиниць сучасної англійської мови» розглядає фразеологічну семантику 

з точки зору гендерних асиметрій, які пов’язані з розподілом рольових 

функцій чоловіка та жінки в англомовному суспільстві [50]. 

 У роботі «Ґендер у фразеології: когнітивно-культурологічний аспект» 

Самаріна В.  виявляє загальні та специфічні когнітивні 

та лінгвокультурологічні характеристики маркованих фразеологізмів 

і паремій у різних мовах такультурах [31]. К. Волишина у дослідженні 

«Фразеологія як засіб концептуалізації поняття «ґендер» описує загальні та 

специфічні ознаки фразеологізму, які дозволяють йому слугувати важливим 

засобом концептуалізації гендерного механізму мови у структурі англійської 

та російської мови [5]. 

Отже, особливістю фразеологічної репрезентації світу є те, що одиниці 

цього рівня позначають інформацію, дещо відмінну від інформації, 

позначуваної одиницями лексичного рівня. Певна частина фразеологічних 

одиниць має здатність репрезентувати діяльнісний образ світу, відсилаючи 

до сцен та сценаріїв, до діяльності як сукупності дій чи процедур, створюючи 

світ прототипних (стереотипних) ситуацій. Фразеологія – це символічний 

світ, у якому різноманітні об’єкти, явища та процеси дістають символьні 

позначення. 
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РОЗДІЛ 2.  ВІДОБРАЖЕННЯ СТЕРЕОТИПІВ В УКРАЇНСЬКИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ 

          Фразеологізми, постійно вживаючись у мовленні для номінації 

певних ознак, рис і властивостей осіб чоловічої чи жіночої статі, набувають  

у тій чи іншій лінгвокультурі характер гендерних стереотипів. Стереотипи 

містять суспільний досвід людей і дозволяють їм скласти певне 

схематизоване уявлення про предмети і явища навколишнього світу, а їх 

уживання полегшує й спрощує спілкування, заощаджуючи мовні зусилля 

комунікантів. Стереотипи можуть стосуватися й гендеру та представляти 

собою культурно й соціально обумовлені судження, думки, уявлення про 

фізіологічні, психоемоційні, вольові, інтелектуальні, морально-етичні якості 

та властивості представників обох статей, а також норми їх поведінки. 

Фразеологічні компаративи активно вживаються у стереотипізації образів 

чоловіка / жінки, чому сприяють такі ознаки цих одиниць, як відносна 

спрощеність і схематичність їх структури й одночасно ємність їхньої 

семантики, їх образність і емоційність, їх оцінність і символічність тощо.  

Чоловіча позиція завжди активна й передбачає володіння правом 

прийняття рішень, а також реалізацію відповідальності за них. Саме чоловік є 

«універсальною», домінантною постаттю фразеології досліджуваної 

території. Характеристика чоловіка подана в найпоширеніших 

фразеологічних одиницях. 

Аналіз чоловічих ідіом засвідчив, що гендерний компонент найчастіше 

може бути зафіксований у структурі фразеологізму або його дефініції за 

допомогою лексем вказівок на особу чоловічої статі: «батечку мій» (9, с. 18), 

«ні сват не брат» (9, с. 48), «з діда прадіда» (9, с. 241), «блудний син» 

(9, с. 35), «свій брат»  (9, с. 48), «бодай він не діждався» (9, с. 130),  тощо. 

У жіночій картині світу, висвітленій у фразеологічному фонді 

української мови, помітні яскраво розрізнені семантичні групи, які формують 

уявлення про роль жінки у суспільстві.  Жіночі конотації спрямовані на такі 

суто «жіночі» риси характеру, закріплені у фольклорі, які були і є 
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стереотипами жіночої поведінки, як пліткарство, сварливість, неуважність, 

гордість, упертість тощо. При цьому такі властивості, як недбальство, 

неохайність, ледачість презентовані меншою мірою. 

2.1. Фразеологічні конотації чоловічих та жіночих особових імен 

Особові імена у складі фразеологізмів не співвідносяться з конкретною 

особою, а виступають як  денотат багатьох осіб певної статі і набувають 

соціально-оцінних конотацій. За характером забарвлення вони поділяються 

на позитивно-оцінні, негативно-оцінні та нейтральні.  

Соціальна оцінка ґрунтується на таких ознаках цих імен, як їх 

поширеність, частотність, буденність, приналежність до певного соціального 

середовища тощо. Важливо звернути увагу на те, що ті чи інші чоловічі та 

жіночі імена були популярними, частотними у межах певного соціального 

прошарку, а саме «акт соціальний робить власні імена лінгвістичними»  (26).  

Проаналізувавши чоловічі фразеологізми, у складі яких є особові імена, 

можемо зробити висновок, що зазвичай вони набувають різноманітних 

негативно забарвлених значень. З-поміж них виділяємо такі: 

1) фразеологізми, які вказують на розум чоловіків, підкреслюючи його 

відсутність. Хоча конотації «дурень», «нерозумний» уживаються із 

жартівливим значенням, вони викривають цю ваду: «дурному Гаврильці усе 

чорнобривці» (2, с. 164), (див. додаток до 2.1); 

2) фразеологізми, які називають ледарів: «Василь – безділь» (1, с. 7), 

(див. додаток до 2.1); 

3) фразеологізми, які викривають пиятство чоловіків: «п’єш цілу 

неділю, Овдію, а я нічого не вдію» (2, с. 134), (див. додаток до 2.1); 

4) фразеологізми, які вказують на недоречність: «вискочити як Пилип с 

конопель» (9, с. 104), (див. додаток до 2.1); 

5) фразеологізми, які підкреслюють невихованість: «як би не був 

Кирило, гне був би свинське рило» (2, с. 164), (див. додаток до 2.1); 

6) фразеологізми, які описують говірливість:  «мели, Іване, доки вітру 

не стане» (1, с. 60), (див. додаток до 2.1); 
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7) інші фразеологізми іронічного характеру: «Гнат не винуват, 

винувата хата, що не пустила Гната» (1, с. 141), (див. додаток до 2.1). 

Отже, проаналізований матеріал підтверджує український стереотип 

працьовитості жінки, яка, на противагу п’яницям і  ледарям чоловікам, 

більше уваги приділяє роботі та задіяна у господарстві.  

Чільне місце посідають фразеологізми із нейтральним емоційним 

забарвленням, які вживаються для вказівки на чоловічу особу: «куди Макар 

телят не ганяв» (9, с. 145). 

Невелика кількість фразеологізмів із використанням чоловічих імен 

має позитивно-оцінний характер. Як правило, вони вказують на вродливість 

та хазяйновитість сильної статі: «для нашого Федота нестрашна  робота» 

(1, с. 90), (див. додаток до 2.1). 

Через призму сприйняття позитивних ознак, чоловік в українських 

фразеологізмах постає веселий, кмітливий та дотепний, проте паралельно 

вибудовується іронічний образ   лінивого українця-пияки, не спроможного до 

найдрібнішої роботи. 

Фразеологізми, у склад яких уходять жіночі особові імена, також 

мають різні рівні емоційного забарвлення, а саме: позитивно-оцінні, 

негативно-оцінні та нейтральні. Здебільшого ідіоми мають іронічну 

характеристику та викривальний підтекст. Імена, вжиті у фразеологізмах 

здебільшого вийшли із активного вжитку сучасного українця, наприклад: 

Палажка, Параска, Солоха, Гапка, Тереся, Горпина. Цей факт підкреслює 

давність та народне походження крилатих висловів: «а тягніть-но Варвару 

на розправу» (1, с. 43), «такої ласки дістану і в Параски» (1, с. 109).  

Найбільша кількість фразеологізмів у складі з жіночими іменами мають 

негативно-оцінне забарвлення. Їх групуємо так: 

1) ті, що вказують на балакучість: «баба Палажка (Параска)» (9, с. 16), 

(див. додаток до 2.1); 

2) фразеологізми, які викривають лінощі: «сиди, Тетяно, бо ще рано» 

(1, с. 111), (див. додаток до 2.1); 
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3) невміла та неохайна жінка:  «це  тая  Солоха, що  кури полоха» 

(1, с. 62), (див. додаток до 2.1). 

Невелика кількість фразеологізмів у складі з жіночими іменами мають 

позитивне забарвлення. Здебільшого вони характеризують осіб жіночої статі 

з таких сторін:  

1) опис зовнішності: «наша Галя, як краля» (1, с. 62). Проте, є 

фразеологізми, які називають невродливих жінок, наприклад: «не кожна 

Ганна гарна» (1, с. 100), (див. додаток до 2.1); 

2) зображення працьовитості та кмітливості: «наша Настя на все 

здалася» (1, с. 221), (див. додаток до 2.1). 

На сьогодні деякі фразеологізми видозмінилися. Імена, які перейшли у 

пасивний пласт лексики, замінились іншими співзвучними, наприклад, 

архаїчне ім’я «Гапка» «видно, що Гапка млинці пекла,  –  аж ворота в тісті» 

(1, с. 139) витіснило ім’я «Ганна»:  «видно, що Ганна млинці пекла, - аж 

ворота в тісті» (2, с. 76). Більшість  фразеологізмів перейшли у розряд 

дієслівних «Ганя, як куций бик по череді» (2, с. 61), «бігала, як куций бик по 

череді», або замість імені почали функціонувати лексеми на позначення 

жіночої особи: «видно, що кума млинці пекла, – аж ворота в тісті» (2, с. 76).   

Отже, аналіз фразеологізмів з чоловічими та жіночими особовими 

іменами показує, що конотації, які закріплюються за іменами, ґендерно 

обумовлені. У фразеологічних контекстах особові чоловічі й жіночі імена 

розвивають і негативно-оцінні конотації, але рідше, ніж позитивно-оцінні. 

Очевидно, це пояснюється тим, що «до позитивних явищ життя народна мова 

ставиться більш спокійно, бо це – норма, звичайний стан речей» (5, с.48). 

Жіночі й чоловічі конотативні значення узгоджуються зі стереотипами 

поведінки жінки чи чоловіка в українському соціумі і відтворюються 

у фразеологічній картині світу. 

2.2. Характеристика зовнішнього вигляду 
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В українській мові існує чимала кількість фразеологізмів, які описують  

зовнішність жінок та чоловіків. Вони як підкреслюють людську вроду, так і 

викривають недоліки, пов’язанні з виглядом. Що стосується ґендерних 

стереотипів, то чоловіча врода в ідіомах не має великого значення, натомість 

цінуються такі риси як спритність та працелюбність. Про природну вроду 

жінок складено велику кількість фразеологізмів, вони слугують і 

компліментами, і залицяннями, і навіть саркастичними висміюваннями. Для 

жіночої половини суспільства здавна було важливим мати приємний 

зовнішній вигляд, тому сформувались такі стереотипи як: жінка сприймає 

вухами, для жіночої статті не важливо мати багато знать, достатньо мати 

привабливу зовнішність. Саме на цьому ґрунті формується стереотип щодо 

меншовартості жінок, які у пошуках краси можуть втратити розум.  Ідеальна 

суспільна думка саме такими упередженнями веде молоду дівчину дорогою 

життя; тобто за стереотипами дівчина-красуня виходить заміж, народжує 

дітей та добре порається по господарству. Стереотип «приваблива 

зовнішність» представлений у фразеологізмах, які констатують факт жіночої 

краси, через використання природних явищ: «її краса, як майова роса» (1, с. 

114), «гарна дівка, як маківка» (1, с. 114). Зображуючи жіночу вроду, у 

фразеологізмах описують окремі частини тіла, що не характерне для опису 

чоловіків: «одна брова варта вола, другій брові й ціни нема» (2, с. 114), (див. 

додаток до 2.2). Ідіоми підтверджують стереотип щодо вродженої краси 

жінок, яка не потребує додаткових зусиль: «нашій Горпині гарно і в хустині» 

(2, с. 114), (див. додаток до 2.2). 

У сучасному світі ми можемо спостерігати, як жінки у гонитві за 

ідеальною красою здатні занапастити себе та як вони на догоду міфові, що 

чоловіки полюбляють красивих та не дуже розумних, переступають через 

власну гордість та амбіції: «дарма що дурна, аби чорноброва» (2, с. 115), 

«личко біленьке, хоч розуму маленько» (2, с. 116). 

 Фразеологія іронічно зображує характерну для осіб жіночої статі рису 

підкреслення своєї вроди. Так, наприклад, порівнюючи жінок із свинею, 
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чортом, або іншими не тотожними до дівчини образами в українських 

ідіомах зображено: «врядилась, як свиня в наритники» (9, с. 116), 

(див. додаток до 2.2). В українській мові є фразеологізми, що описують 

вигляд невродливих жінок. Не дивлячись на те, що кількісно їх значно 

менше, у грубій формі вони викривають зовнішність жіночої статі: 

«чорнобрива, як руде теля» (2, с. 116), (див. додаток до 2.2). 

Зовнішність чоловічої статі представлена зазвичай у негативному 

аспекті, що доводить стереотип щодо неважливості природної вроди 

чоловіків. На зміну чоловічій красі, фразеологія описує більш важливі для 

маскулінної статі риси такі як: спритність, сміливість, наполегливість тощо. 

До складу фразеологізмів, які зображують зовнішній вигляд чоловіків, 

уходять іронічні порівняння з тваринами або з їхніми частинами тіла: «виріс, 

як кіт навсидячки» (2, с. 115), (див. додаток до 2.2). 

Проте існує чимала кількість ідіом, які спростовують стереотип про 

чоловічу вроду та описує їх як володарів приємної зовнішності. Найчастіше 

еталонами чоловічої вроди постають фітоніми та рослинний світ:  «гарний як 

соняшник у світу» (2, с. 146) (див. додаток до 2.2); орнітологічні образи: 

«чудовий як лебідь» (1, с. 68), (див. додаток до 2.2); природні стихії: «гарний 

як вогонь (іскра) (1, с. 53),  «наче росою вмитий» (2, с. 78). До типово 

маскулінних еталонів чоловічої вроди можна віднести такі: «як із яйця 

вилупився» (1, с. 114), (див. додаток до 2.2). Також до складу фразеологізмів, 

що висвітлюють чоловічу красу, можуть входити рукотворні артефакти, 

наприклад: «як із каменю вибитий (витесаний)» (9, с. 365), 

(див. додаток до 2.2). 

Відображаючи вроду чоловіків у фразеологізмах акцент робиться        

не рисах обличчя, або окремих його частинах (як у жінок), а на загальному 

вигляді особи. Так вродливий статний чоловік описується фразеологізмами: 

«міцно збитий»  (9, с. 324), «міцний, як з клоччя батіг» (2, с. 113).  
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У фразеологічному складі української мови зображений стереотип мати 

завищену самооцінку, прикрашувати свій зовнішній вигляд серед чоловіків: 

«любується сам собою, як чорт писанкою» (2, с. 145), (див. додаток до 2.2). 

Фразеологізми, які зображують портретну характеристику жінок             

і чоловіків, описують не лише їх природну вроду, але й набуті протягом 

життя якості. Сатирично відображаються такі особливості як неохайність, 

нечепурність та недбалість.  Жінок зображено як акуратних та дбайливих: 

«охайна, як писанка» (2, с. 89). Щодо чоловіків, то їх описано як нечепурних     

та занехаяних:  «на людях Ілля, а вдома свиня» (2, с. 149). 

Аналіз вищезначених фразеологізмів на позначення зовнішності  

відзначаються високою образністю, дотепністю, влучним підкресленням 

недоліків та поетичним – принад. Широко використовуються такі художні 

засоби, як порівняння, оксиморон, антитеза, антонімічна іронія. Усе це 

свідчить про високий творчий потенціал народу. 

2.3. Характеристика розумових здібностей 

 Фразеологічні одиниці, які вказують на розумові здібності осіб різної 

статі посідають значне місце у фразеологічному фонді української мови та 

активного використовуються сучасними мовцями. Цікаво, що найбільший   

пласт фразеологізмів – це вирази саме з пейоративним забарвленням,                         

що висловлюють негативне ставлення народу до осіб із обмеженими 

розумовими збідностями. Безумовно, в емотивно змістовому контексті 

стилістично забарвленні слова можуть реалізувати різне негативне оцінне 

значення, проте пейоративні слова – це передусім такі, що вже позначені 

категорією оцінки і не залежать від текстового оточення. 

Серед проаналізованих нами фразеологізмів, найбільшу частину 

займають  одиниці на позначення  негативних оцінок розумових здібностей 

чоловічої статі. Більшість з них мають у своєму складі лексему «дурень», яка 

й об’єднує їх. Ці одиниці мають одне категоріальне значення, але вони 

набувають змістовно різного забарвлення. Групуємо їх так:  
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1) усталені вирази, що безпосередньо позначають розумові вади 

чоловіків: «дурному море по коліно» (2, с. 166), (див. додаток до 2.3); 

2) фразеологізми, які не лише називають «нерозумних», людей, а й 

підкреслюють те, що з дурнями краще не мати справи:  «з дурнем каші не 

звариш» (2, с. 166), (див. додаток до 2.3); 

3) фразеологічні одиниці, які вказують на розповсюдження недолугих: 

«по дурнів нічого в Київ їхати, – вони і тут є» (1, с. 33), (див. додаток до 2.3); 

4) ідіоми іронічного характеру: «раденький, що дурненький» (2, с. 167), 

«розумна голова, та дурню попалась» (2, с. 167);  

Також фразеологізми, до складу яких входить лексема «дурень», 

можуть не лише вказувати на розумові здібності людини, а й виражати 

емоції, наприклад: «знайшов дурня» (8). Цей фразеологізм належить до 

активного вжитку та використовується для вираження незадоволення. 

У ході роботи також було виявлено фразеологізми на позначення 

негативної оцінки розумових здібностей чоловічої статі, до складу яких не 

входить лексема «дурень» та «дурний». Деякі з них узагальнюють розумові 

здібності чловіків за допомогою особових імен, наприклад: «от вам і Лука: 

рукавиці за пазухою, а він їх шука» (2, с. 168), (див. додаток до 2.3). Інші 

позначають розумові вади іронізуючи: «розумний, аж носом баньке б’є» 

(2, с. 167) (див. додаток до 2.3). Також нами було виділено фразеологізми, у 

яких чоловіків ототожнюють із тваринами, а саме з бараном:  «розбирається, 

як баран в аптеці» (2, с. 168), що теж засвідчує факт іронічного ставлення до 

розуму чоловічої статі. 

Заслуговує на увагу група фразеологізмів, побудованих на уявленнях 

про неважливість розуму для чоловіків. Натомість потрібними вважаються 

такі якості як, наприклад, зовнішній вигляд, працьовитість та гучний голос. 

Наприклад: «рости, сину, хоч дурний, аби великий» (2, с. 167), (див. додаток 

до 2.3). 

Зазвичай у фразеологізмах немає чіткого розподілення на вікові 

категорії. Вікові особливості наявні лише у тих випадках, коли у крилатому 
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вислові присутнє саркастичне зображення чоловіка, який прожив життя та не 

здобув життєвої мудрості. Наприклад: «брода виросла, а розуму не принесла» 

(2, с. 166),  «із сивою бородою не все розум приходить» (2, с. 166). 

Підкреслюючи чоловічний розум, у фразеологізмах вживається, 

протилежний до попереднього, образ бороди, який символізує мудрість 

розважливість та кмітливість: «сива борода» (6, с. 36). 

Аналізована джерельна база фразеологічних одиниці жіночої статі дає 

змогу виділити ідіоми з позитивним та негативним оцінним забарвленням. 

Більшість з них становлять фразеологізми з позитивним емоційним 

забарвленням. Фразелогізми висвітлюють стереотип щодо набуття розуму 

жінки з віком. У молодому віці та до заміжжя дівчина постає нерозумною та 

нерозважливою. Це пов’язане із стереотипом про перевагу зовнішньості над 

розумом дівчат молодого віку: «личко біленьке, а розуму 

маленько» (2, с. 116). Іронічно зображується намагання дівчат покращити не 

свій розум, а свою жіночу красу: «шия з намистом, а голова зі свистом» 

(2, с. 166).   

Серед фразеологізмів, що відображають жіночий розум, набутий 

з віком виділяємо такі, у яких вік передається лексемою негативного 

забарвлення «баба» та позитивно оцінного «мати».  Для підкреслення 

мудрості осіб жіночої статті до складу фразеологізму включені міфологеми: 

«де чорт не зможе - там баба поможе» (1, с. 8), (див. додаток до 2.3). 

Лексема «мати» входить до складу фразеологізмів, які підкреслюють життєву 

мудрість та важливість жінок: «одна мати вірна порада» (2, с. 117). 

Протилежним виступає значення нерозумної жінки, яка неладна виховати 

власну дитину: «яка мама така й сама» (1, с. 118), «дурна мати – дурні і 

діти» (1, с. 48). 

В усіх окреслених групах фразеологічних одиниць на позначення 

розумових здібностей осіб різної статі переважну більшість становлять 

фразеологізми з негативною конотацією, значно менша частина містять 

позитивну оцінку мовцем. 
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Гендерні настанови виявляються, насамперед, у розмежуванні 

розумових здібностей чоловіків і жінок, позначених доволі високим ступенем 

стерео типізації. Для жіночої половини характерний стереотип щодо 

переваги зовнішнього вигляду над розумом. Фразеологізми про чоловічу 

стать висвітлюють стереотип про обмеженість розумових здібностей 

чоловіка. 

2.4. Характеристика родинних стосунків 

Фразеологізми, які узагальнили житейські спостереження народу, 

є влучним натяком на судження та допомагають розкрити одвічну тему 

родинних стосунків. Завдяки фразеологічним одиницям можна створити 

модель-схему всього життя української сім’ї і кожного її члена зокрема.  

Особлива роль відводилася матері як берегині сімейного вогнища, 

правікової мудрості, доброти та любові: «нема ж роду ріднішого як 

матіночка» (2, с. 117), (див. додаток до 2.4). 

Різким контрастом до образу матері як втілення добра й турботи, є 

образ мачухи: «тепла як у мачухи серця» (1, с. 87), (див. додаток до 2.4). У 

відображаені родинних стосунків в українських фразеологізмах постає образ 

сім’ї, яка втратила матір: «вдівець дітям не отець» (2, с. 118),  

 Образ батька – охоронця, годувальника сім’ї має позитивно оцінний 

характер. У фразеологізмах засуджуються негідна поведінка дітей щодо 

батька: «кричить як дурний до батька» (2, с. 158), (див. додаток до 2.4). 

У фразеологічному фонді висвітлюється стереотип поважного 

ставлення дітей до дорослих: «любить як рідну матір» (2, с. 46), 

(див. додаток до 2.4). 

Значна кількість крилатих висловів характеризує родинні стосунки 

з позитивно оцінної точки зору. Щасливе сімейне життя передається через 

образ дружини, яка наділена покірністю, лагідністю, розумом; а чоловік – 

добротою, покладливістю, працьовитістю та іншими чеснотами: «любляться 

як молодята» (2, с. 127). Також на позначення щасливого сімейного 
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подружжя вживаються застарілі фразеологізми у складі із особовими 

іменами: «водиться як Микита з Настахою» (1, с. 65), (див. додаток до 2.4). 

Різкого протисталення набувають фразеологізми, які стереотипізують 

уявлення про жінок як про господинь. Так, наприклад, одні характеризують  

з позитивної точки зору: «добра жінка, та дурному попалася» (1, с. 33), 

(див. додаток до 2.4)., а інші  – з негативної: «коли є курочка, обід зварить і 

дурочка» (1, с. 36), (див. додаток до 2.4). 

Проте значно частіше увага у фразеологічних одиницях зосереджується 

на негараздах у родинних відносинах. Серед них виділяємо такі:  

– недобрий чоловік: «за добрим чоловіком жінка як калина, а за 

поганим – як билина» (2, с. 127), (див. додаток до 2.4); 

– недбайливий господар: «хазяїн як з розбитого горшка борщ» 

(2, с. 35), (див. додаток до 2.4); 

 –  недбайлива та сварлива дружина: «не так чоловік рознесе мішком, 

як дружина горшком» (1, с. 104), (див. додаток до 2.4); 

 –  гонористе подружжя: «перед жінкою як півень, а перед начальством 

як мокра курка» (6, с. 87), (див. додаток до 2.4); 

 –  вдівство: «краще посивіти дівкою як вівця, ніж іти заміж 

за вдівця» (2, с. 67); 

           –  сварки між подружжям: «живуть як чорти навкулачки 

б’ються» (5, с. 89), (див. додаток до 2.4); 

– подружня невірність: «набралася гріхів як овечка реп’яхів» (2, с. 97), 

(див. додаток до 2.4); 

– значну роль у сімейних негараздах відігравало втручання рідні 

(свекрухи, свекра, тещі, чоловікової сестри): «свекрусі годити як ситом воду 

носити» (2, с. 167), (див. додаток до 2.4); 

Отже, фактичний матеріал засвідчує споконвічний стереотип «чоловік 

– голова родини, а жінка – берегиня роду». Висвітлюючи родинні стосунки, 

українські фразеологізми зображують як позитивні, так і негативні сторони 

сімейного життя. Жінка постає господинею та мудрою матір’ю, а чоловік 
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роботящим та кмітливим. На противагу  щасливому сімейному життю, 

в ідіомах іронічно зображено такі вади, як лінощі, брехня та подружня 

невірність.  Характерним є й те, що з гумором зображені життєві труднощі. 

За допомогою іронії, інколи й сарказму, іде боротьба з сімейними 

та життєвими вадами й негараздами.        

2.5. Міфологеми як спосіб характеристики осіб 

Міфологеми відображають загальнолюдські погляди на світ живої та 

неживої природи, позначаючи універсальні явища, зафіксовані будь-якою 

мовою. Серед найпоширеніших міфологем в українській фразеології наявні 

такі: «чорт», «відьма», «біс» та «дідько». 

Лексема чорт представлена у фразеологічних словниках найширше. 

Семантичне значення фразеологізмів, до складу яких входить слово «чорт», 

набуває різної варіативності. Так, наприклад, фразеологізми до складу яких 

входять лексема «чорт» та слово, що означає родинні стосунки, має зовсім 

різне   значення: «чорту не брат» – дуже сміливий, незалежний у вчинках 

(9, с. 47), натомість «чортів батько» означає заперечення (9, с. 19). Цікаво, 

що протилежний до першого фразеологізм «самому чорту брат» має таке 

саме значення (9, с. 48). Іронічний фразеологізм «чорт йому (їй і т. ін.) 

радий» (1, с. 49) вживається для обох статей, для вказівки на щось 

неприємне. Фразеологізм «така рідня, як чорт козі дядько» (1, с. 11) 

в іронічній формі зображує далекі родинні стосунки. 

Велику кількість фразеологізмів із цією лексемою мають негативно-

знижений характер і вживаються для лайки «чорт батька знає» (9, с. 19), 

(див. додаток до 2.5). Уживаючись для лайки, фразеологізми можуть 

називати і осіб жіночої статі: «чорт вашій матері» (9, с. 68). 

До складу фразеологізмів, які характеризують жіночу особу, лексема 

«чорт» входить для підкреслення мудрості жінок: «де чорт не зможе - там 

баба поможе» (1, с. 8), (див. додаток до 2.5); 
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Також лексема «чорт» активно вживється як порівняння 

у фразеологізмах на позначення відсутності злагоди та взаєморозуміння 

у сім’ї «живуть як чорти навкулачки б’ються» (5, с. 89), 

(див.  додаток  до  2.5). 

Серед людей з надприродними властивостями вирізняються відьми. 

Особливо значною в магії вважалася роль жіночого начала. У слов'ян, як 

і в багатьох інших народів, було поширене вірування у чаклунство, яке 

віддзеркалюється у сучасних українських фразеологізмх: «конотопська 

відьма» – який називає злу жінку (7, с. 108) та «як відьми вкрали» – вказує на 

того, хто зник (1, с. 128). 

Міфологема «біс» та «дідько» вживається здебільшого із лексемами 

чоловічих номінації, означають лайліві слова та вживаються для вираження 

зневаги чи обурення: «якого бісового батька» (9, с. 19), «якого бісового 

сина» (9, с. 19) (див. додаток до 2.5). 

Лексема «біс», входячи до складу фразеологізму саме з займенником 

чоловічого роду,  може мати такі значення: 

• незрозумілість:  «біс його знає» (9, с. 31), (див. додаток до 2.5); 

• байдужість до чогось: «біс із ним» (9, с. 31); 

• невпевненості: «біс його матиме» (9, с. 31); 

• необдуманості: «біс його штовхає під ребро (9, с. 31); 

• розчарування: «який його біс!» (9, с. 31). 

Отже, міфологеми як нереальне відображення світу реалізуються 

в просторово-часових рамках лінгвокультури та активно вживаються 

в українській фразеології. Зазвичай вони мають негативне забарвлення 

та вживаються з займенниками або іменниками чоловічого роду. 

2.6. Номінації за віковими циклами 

 Аналізуючи образ жінки у  фразеологічних одиницях, простежуємо 

три основні соціально-часові цикли: «дівчина» − «жінка» − «баба», які 

в певний період циклу набувають відповідних знань, умінь, навичок, 
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соціальних та психологічних якостей. Лексичне значення «жінка» 

представлене різноманітними номінативними одиницями. До першого 

часового циклу належать: 

-  фразеологічні одиниці, які означають родинні стосунки:  «мамина 

донечка» (9, с. 262); 

-  ідіоми, які характеризують вік дівоцтва: «як засватана дівка»  

(7, с. 201), «мов дівка на видані» (9, с. 85), (див. додаток до 2.6); 

-  фразеологізми, до складу яких входять жіночі особові імена, як 

правило, також називають дівчат молодого віку: «Леська та Хвеська хоч 

якого дзвона перегудуть» (1, с. 110) (див. додаток до 2.6). Якщо фразеологізм 

називає жінку іншого віку, то до складу фразеологізму додається іменник, 

який уточнює вік жінки, наприклад: «баба Палажка (Параска)» (9, с. 16).  

До фразеологізмів другого вікового цикл належать: «голод не тітка» 

(2, с. 53), «перед жінкою як півень, а перед начальством як мокра курка» 

(9, с. 87), (див. додаток до 2.6). 

Фразеологізми «з бабою і дідько справу програв» (1, с. 8), 

(див.  додаток  до 2.6) становлять третій етап вікового циклу жіночої статі. 

Проаналізований матеріал із використанням лексем чоловічої номніції 

засвідчує існування у фразеосистемі широкого спектра гендерних варіативів, 

які слугують для конкретизації концептів «хлопець» – «чоловік» – «дід». 

Розширення концептуального поля гендерних лексем сьогодні набуває ознак 

типологічності, що вказує на існування багатої палітри цих номінацій та їх 

активне використання. 

На позначення наймолодшого вікового циклу чоловічої статі 

використовуються такі фразеологізми як: «батьків син» (9, с. 19), (див. 

додаток до 2.5). 

До фразеологізмів третього вікового належать: «з діда прадіда» 

(9, с. 241), (див. додаток до 2.6). 
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ВИСНОВКИ 

Ґендер – це соціальна стать, що синтезує культурне і біологічне в 

людині. Одним із способів вираження ґендерних ознак мовної картини світу 

є ґендерно марковані семи, які є характерними тільки для лексем на 

позначення чоловіка чи тільки для лексем на позначення жінки. Ці семи 

виступають категоріальними при побудові лексико-семантичного поля назв 

осіб чоловічої / жіночої статі, яке в свою чергу є сутністю концептів 

«чоловік» та «жінка» на лексико-семантичному рівні. 

Таким чином, спираючись на викладений матеріал, на нашу думку, 

доречно говорити про ґендерний підхід у вивченні мови в світлі того, що 

може бути вивченим додатково у зв’язку з розумінням статі не тільки як 

природного феномена (sexus), але і як конвенціональної сутності – гендера.  

У фразеологічному фонді української мови жінка характеризується з усіх 

можливих аспектів, причому досить часто ця характеристика має негативне 

забарвлення. Усталеною та стереотипною є думка про другорядний статус 

жінки, невизнання її повноцінною особистістю, уявлення про нижчий 

розвиток її інтелектуальних здібностей та моральних якостей. У цьому 

полягає явище так званої ґендерної асиметрії, яке свідчить про вищий 

ґендерний статус чоловіка. Велика кількість фразеологізмів має емоційно-

оцінний характер, оскільки містить позитивну або негативну характеристику 

певних особистих якостей жінки, таким чином даючи уявлення про образ 

ідеальної жінки.  

Проте, із впливом часу, розвитком людської свідомості, суспільства, 

правової системи, за допомогою поштовхів з боку феміністичних організацій, 

досліджень у галузі ґендеру людство все ближче підходить до стадії 

соцальної рівності статей.  

Аналіз фактичного матеріалу фразеологізмів про жіночу стать, свідчить 

про те, що в українській мові у більшій мірі формується негативний, ніж 

позитивний образ жінки, що демонструють такі негативні стереотипи:  
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- «надмірна емоційність, нестриманість»; «надмірна балакучість»; 

«брехливість»; «лінощі»; «неохайність»; «хитрощі». 

Негативізм стереотипів стосується переважно концептів жінка / баба, 

але в жодному разі не концепту мати, який скрізь має позитивний, 

піднесений контекст. Лексема «мати» вживається у знижено негативному 

характері лише у фразеологізмах лайливого характеру. Він конотується лише 

негативно. 

Характеристика позитивно маркованих фразеологізмів, що описують 

жінок, дає змогу зробити висновок, що найчастіше у стереотипах зображені 

такі риси як: 

- «привабливість»; «кмітливість»; «працьовитість»; «мудрість» (для 

жінок старшого віку); «доброта».  

Проаналізувавши фразеологозіми, до склад яких входить зображення 

чоловічої статті, робимо висновок про кількісну перевагу негативної 

характеристики чоловіків. Фразеологізми відображають такі негативні 

стереотипи характерні для маскулінної статті як: 

- «непривабливість»; «пиятсво»; «лінощі»; «упертість»; «розумові 

вади»\ «недолугість, тупість»; «невихованість»; «боягузтво». 

Серез позитивних стереотипів про чоловічий образ, висвітленних 

у фразеологізмах найбільш численні групи становлять ті, які зображують: 

-  «сміливість»; «щедрість»; «працьовитість»; «хазяйновитість». 

Такі характеристики як «лінощі» та «балакучість» характерні для обох 

статей.  

Нами було зібрано 344 фразеологічних одиниц, із яких більшу кількість 

становлять мускулінні одиниці, а саме 186 (54%). У ході роботи було 

налічено 158 (46%) фразеологізмів, які характеризують образ української 

жінки. Дослідивши цей фразеологічний матеріал, було виявлено, що 

концептуальна опозиція чоловік / жінка є складовою частиною 

фразеологічної картини світу. Також було виявлено, що мускулінність та 

фемінність виявляються у різних сферах діяльності та рисах характеру, що 
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доводить  принципову різницю у традиційному уявлені та сприйнятті 

чоловіка й жінки. Народна уява здебільшого акцентує увагу на негативних 

особливостях. Вона має як універсальні, загальні характеристики, так і 

специфічні особливості, тому що в основі її вербалізації часто знаходяться 

українські національні уявлення, звичаї та вірування. З давніх часів 

сформувалося розділення соціальних ролей на базі статевих відмінностей. 

Чоловіки завдяки своїй силі, рішучості, мужньості зайняли панівне місце в 

суспільстві, витіснивши жіноцтво на другий план, залишивши оберігати 

побут, народжувати та вирощувати дітей. Ця соціальна нерівність та 

психологічна різниця відбилася у мові. Ядром вербалізаторів концептів 

чоловік / жінка є фразеологічні одиниці, що вказують на родинні зв’язки, вік, 

зовнішні ознаки, внутрішні риси характеру, розумові здібності, а до 

периферії – на соціальний статус, взаємостосунки, почуттєві сфери. 

Отже, глибинні ґендерні стереотипи, відбиті у фразеології, нав’язують 

носіям мови готові матриці для оцінювання жіночих та чоловічих якостей. 

Виявлення ознак маскулінності й фемінності на фразеологічному рівні 

доповнює картину концептуалізації ґендеру у свідомості українського 

народу. Це зумовлює необхідність подальших ґендерних досліджень, що є 

необхідними для розвитку сучасної лінгвістики.  

Ці розробки можуть бути цікавими для подальших зіставлень 

концептів, вивчення їх структури та виявлення національних особливостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Агеев В. Психологические и социальные функции полоролевых 

стереотипов. Вопросы психологии. 1987.  №2.  С. 47–53.  

2. Амосова Н. Основы  английской фразеологии [Електронний ресурс]:  

Режим доступу: https://www.booksite.ru/fulltext/amosova/index.htm 

3.  Багаутдинова Г. Человек во фразеологии: антропоцентрический и 

аксиологический аспекты: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 

филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание. Казань: Казан. гос. 

ун-т, 2007.  35 с. 

4. Васильченко В. Відображення українськими обрядовими 

фразеологізмами статусної зміни зовнішності людини.  

[Електронний ресурс]:  Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37673/07-

Vasylchenko.pdf 

5. Волошина К.  Язык и гендерность: аспекты соотношения: материалы 

5-й межвуз. конф. [ Актуальные проблемы совремѐнного 

языкознанияи литературоведения].  Краснодар, 2006.  С. 78-82. 

6.  Гамулець Д. Гендерні стереотипи та їх реалізація у мовній картині 

сербського соціуму [Електронний ресурс]: Режим доступу:  

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/kesselova4/subor/Gam

ulec.pdf 

7. Ганжа С. Словник фразеологізмів епістолярної спадщини Олеся 

Гончара. Д.: Пороги, 2010.  71 с.    

8. Гапєєва І., Коваль О. Вербальне відображення ґендерних стереотипів 

(на матеріалі українських паремій) [Електронний ресурс]: Режим 

доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10

.31174send-ph2018-159vi46-05.pdf 



32 
 

 
 

9. Гапон Н. Гендер у гуманітарному дискурсі: 

філософськопсихологічний аналіз. Львів : Літопис, 2002.  310 с. 

10.  Глущенко О. Вивчення гендерних особливостей мовлення в 

історичному аспекті. Наукові праці. Філологія. Літературознавство. 

Том 70. Випуск 57. Видання ЧДУ імені Петра Могили, 2007.  С.108-

109. 

11.  Дмитриева О. Лингвокультурные типажи России и Франции XIX 

века: автореф. дис. на соискание учен. степени док. филол. наук: 

10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание».  Волгоград, 2007. 48 с. 

12.  Дорофеев Ю.  Антропоцентризм в лингвистике и предмет 

когнитивной грамматики. Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 

17.  Донецьк: ДонНУ, 2008. С. 302-308. 

13.  Зикова И. Ґендерний компонент у структурі і семантиці сучасної 

англійськоїмови: дис. кандидата філол. наук : 10.02.04.  М., 

2002.  219 с. 

14.  Калабихина И. Методология гендерного анализа. Феминизм и 

гендерные исследования. Хрестоматия. Под общ. ред. В. И. 

Успенской.  Тверь, 1999.  С. 23-31. 

15.  Капак Ю. Актуалізація гендерного компонента семантики 

фразеологічних одиниць у німецькому публіцистичному тексті: 

автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Львів, 2015. 20 с. 

16.  Карасик В. Лингвокультурный типаж: к определению понятия.  

Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи: cб. науч. 

тр. Под ред. В.И. Карасика.  Волгоград: Парадигма, 2005.  С. 5-25.  

17.  Клецина И.  Самореализация и гендерные стереотипы.  Психологи-

ческие проблемы самореализации личности.  Вып. 2. 1998. С. 188-

202. [Електронный ресурс]. Режим доступу: 

http://www.klex.ru/books/psihologiya samorealizacii- lichnosti.zip. 



33 
 

 
 

18.  Коатс Дж. Женщины, мужчины и язык. Гендер и язык. М: Языки 

славянской культуры, 2005. С.32-231. 

19.  Кузнецова Л. Наукові записки. Серія «Філологічна».  2013. 

Випуск 33. С. 76-77. 

20.  Куриш Г.Д. Гендерні аспекти спілкування. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s 

&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjACahUKEwjln8m

6_oHIAhXFlnIKHcu 

U&url=http%3A%2F%2Fbsfa.edu.ua%2Ffiles%2Fkonf%2F22032013%2

Fs5%2FKurysh_  

21.  Лащук О.  Антропоцентричний підхід у дослідженні бінарних 

концептів «nähe» та «distanz»  [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

https://naub.oa.edu.ua/2012/antropotsentrychnyj-pidhid-u-doslidzhenni-

binarnyh-kontseptiv-nahe-ta-distanz/ 

22.  Майборода О. Українська фразеологія як джерело народознавства: 

автореф. дис. канд. філол. наук.  Харків, 2002. 18 с. 

23.  Марчишина А.  Постмодерністська ґендерна ідентичність: поняття, 

стереотип, типаж. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . 

2018. № 7(1). С. 95-97.  

24.  Медведєв Ф. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. Харків, 

1978.  231 с. 

25.  Мельник Л. Культурно-національна конотація українських 

фразеологізмів : автореф. дис. канд. філол. наук.  Луганськ, 2001. 

19 с. 

26.  Мороз О. Гендерні стереотипи у фразеології (на матеріалі 

фразеологічних конотацій чоловічих і жіночих особових імен. 

[Електронний ресурс]: Режим доступу: 

https://cyberleninka.ru/article/n/genderni-stereotipi-u-frazeologiyi-na-

materiali-frazeologichnih-konotatsiy-cholovichih-i-zhinochih-osobovih-

imen 



34 
 

 
 

27.  Основи теорії ґендеру. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

http://gender.at.ua/_ld/1/186_osnovy_teorii_g.pdf 

28.  Павленко Н Автореферат [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://phd.znu.edu.ua/page//aref/02_2017/Pavlenko_aref.pdf 

29.  Пилипак В.  Антропоцентричні та егоцентричні концепції в 

лінгвістиці. Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 18. Донецьк: 

ДонНУ, 2009.  С. 13-17. 

30.  Прадід Ю. Проблеми фразеологічної ідеографії (на матеріалі укр. і 

рос. мов): автореф. дис. д-ра філол. наук. Дніпропетровськ, 1997. 50 с. 

31.  Самарина В. Гендер во фразеологии: когнитивно-

культурологический аспект: дис. кандидата філол. Наук: 10.02.19. 

Ставрополь., 2010. 199 с. 

32.  Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та 

етнокультурний аспекти): Монографія. К. Черкаси, 2004.  376 с. 

33.  Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія.  

Полтава: Довкілля К., 2006. 716 с. 

34.  Скрипник Л. Фразеологія української мови. К., 1973.  280 с. 

35.  Словник ґендерних термінів. [Електронний ресурс]. Режим доступу:   

http://a-z-gender.net/ua/ґender.html 

36. Ставицька Л. Гендерні стереотипи в сучасній українській мовній 

свідомості (за даними асоціативного експерименту зі словами мати, 

батько). Дивослово.  2005. № 5.  С. 47-51.  

37.  Ставицька Л. Мова і стать. Критика.  2003.  № 6.  С. 29-34.  

38.  Ставицька Л.  Гендер: мова, свідомість, комунікація. Інститут 

української мови НАН України. К.: КММ, 2015.  440 с.  

39.  Сукаленко Т.  «Гендер» як соціолінгвістичне 

поняття.  [Електронний ресурс]: Режим доступу:  

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/627/1/582_IR.pdf 

40.  Сукаленко, Т. : Метафоричне вираження концепту жінка в 

українській мові. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 240 с. 



35 
 

 
 

41.  Терещенко Л В - Українська мова та література [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

https://lubbook.org/book_320_glava_51_TEMA_35.Frazeologіja._Dzher.

html 

42.  Тернова Н. Репрезентація гендерних стереотипів у «фразеологічному 

словнику східнослобожанських і степових говірок донбасу» 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/918-

1416385836.pdf 

43.  Ужченко В. Актуальні питання розвитку української мови: Вступ. 

Лексикологія. Фразеологія: посібник [Текст]. Луганськ: Альма-матер, 

2005. 148 с. 

44.  Ужченко В. Весільні фразеологізми. Укр. мова і л-ра в шк. 1991.  

№ 5.  С. 86-88.  

45.  Ужченко В. Історико-лінгвістичний аспект формування української 

фразеології : автореф. дис. д-ра філол. наук.  Дніпропетровськ, 1994.  

34 с.  

46.  Ужченко В. Народження і життя фразеологізму.  К., 1988.  279 с.  

47.  Чубинський П. Мудрість віків: українське народознавство у творчій 

спадщині Павла Чубинського: У 2 кн. К., 1995.  Кн. 2.  224 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ: 

1. Бєленькова Н. Нема приповідки без правди. Київ. 1969.  

2. Народ скаже як зав’яже. Видавництво дитячої літератур «Веселка». 

Київ 1971.    

3. Словарь української мови. Зібрала ред. журн. «Киевская старина». 

Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко: У4 тт. 

— К., 1996 — 1997.  

4. Словник українських ідіом. Уклав Удовиченко Г. М. — К., 1968. — 

464 с.  

5. Ужченко В., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української 

мови. К. Освіта. 1998. 224 с.  

6. Усі прислів’я, скоромовки та приказки. ПП «Торсінг плюс». Харків. 

341с.  

7. Фразеологічний словник [Електронный ресурс]. Режим доступу: 

https://svitslova.com/idioms-dictionary.html?start=2380  

8. Фразеологічний словник української мови. [Електронный ресурс]. 

Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21S

TN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20

&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001597 

9. Фразеологічний словник української мови. Книга 1.  [Електронный 

ресурс]. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/ua/elib.exe?Z21ID=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=o

nline_book&C21COM=S&S21CNR=20FF=&S21STR=ukr0002213 

10. Фразеологічний словник української мови. Книга 2.  [Електронный 

ресурс]. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/ua/elib.exeUKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_bo

ok&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&

S21STR=ukr0002214 



37 
 

 
 

ДОДАТКИ 

Додаток 1. Відображення стереотипів в українських фразеологізмах 
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Імена Зовнішність Розумові здібності Родинні стосунки 

Жіночі (-) 23,07 19,04 11,53 33,33

Чоловічі (-) 56,41 16,66 78,84 18,84

Жіночі (+) 6,41 28,57 7,69 15,94

Чоловічі (+) 5,12 35,71 1,92 10,14
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Додаток 2  

до 2.1 Фразеологічні конотації чоловічих та жіночих особових імен 

«Дурному Гаврильці усе чорнобривці» (2, с. 164), «такий Гаврило, як у 

баби Насті мотовило» (1, с. 7), «розуміється як Мошко на перці» (1, 112), «з 

нашого Андрюшки ні риби ні юшки» (1, с. 8), «от вам і Лука: рукавиці за 

пазухою, а він їх шука» (2, с. 168), «дурний, як Омелько» (1, с. 25);  «не 

клеїться робота у нашого Федота» (2, с. 165), «захворів Іванко, аж опух від 

спанку» (2, с. 164);  «горілка не дівка, Семен не дурень» (2, с. 134), «як не як, а 

Хома пияк» (1, с. 12), «налигався, як Мартин мила» (1, с. 111), «краще пияк, 

ніж дурак» (1, с. 54); «ні сюди Микита, ні туди Микита» (1, с. 86), 

«вискочити як Кузьма з маку» (10, с. 104); «на людях Ілля, а вдома свиня» (2, 

с. 149), «Кіндрат – свині брат» (2, с. 164); «говори, Мирон, рябої кобили сон» 

(1, с. 60), «говори, Климе, нехай твоє не гине» (1, с. 60), «блеяй, пане Свириде, 

побачим, що з т го вийде» (1, с. 60), «мели, Денисе, погода тягне» (1, с. 61), 

«збагатів Кіндрат – забув де його брат» (1, с. 102); «а бідного Хому і дерево 

пада» (1, с. 28), «на бідного Макара всі шишки летять» (1, с. 64), «бідному 

Савці нема долі ні на печі, ні на лавці» (1, с. 28), «на безлюдді і Хома чоловік» 

(1, с. 64), «не пускайся, Грицю, на дурницю» (1, с. 127),  «не вмер Данило, так 

болячка задавила» (1, с. 79), «не вмер Гаврило, галушкою вдавило» (1, с. 79), 

«не для Гриця поляниця» (1, с. 38), «Василь – безділь» (1, с. 7),  «пустив бог 

Микиту на волокиту» (1, с. 25), «всі про Хому, а він про Ярему» (2, с. 170), 

«труби Грицю в рукавицю» (1, с. 109), «який Сава, така і слава» (1, с. 49), «ні 

їсти, ні пити – Прокопа женити» (1, с. 119), «пустив бог Микиту на 

волокиту» (1, с. 26), «на тобі, Данило, що мені не мило» (1, с. 19), «коли не 

Кирило, то не пхай там рило» (1, с. 80), «збагатів Кіндрат – забув де його 

брат» (1, с. 102), «де Макар телят пасе, Юхим із води вийде сухим» (1, с. 

154), «як Тарас Бульба з Андрієм» (7, с. 48), «як Марко на вовні» (9, с. 140), 

«як Марко с пасльону» (9, с. 1), «як Марко у пеклі» (9, с. 1), «як Сірко в 

базарі» (9, с. 17), «хоть не Василь, а мені милий» (1, с. 13), «співай Матвію, 
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бо я не вмію» (1, с. 14), «заторохтіла Солоха, наче бочка з горохом» 

(1, с. 110), «Леська та Хвеська хоч якого дзвона перегудуть» (1, с. 110); 

«сиди, Векло, ще не смеркло» (1, с. 111), «нашій Катрі полегшало: то не їла, 

а тепер і не балакає» (1, с. 106), «радуйся, Хвесько, кіт сало несе» 

(1, с. 112п), «гарно Ганна жито жне, аж серпа до рук не бере» (1, с. 31), 

«облиш, Катре, нехай твоє на  завтра» (1, с. 92), «вліті і качка прачка, 

а взимі і Тереся не береться» (1, с. 57), «наша Хведора, як день так і хвора» 

(1, с. 111), «заробила Гапка чортового батька» (1, с. 93), «вплуталась, як 

Настя в посоли (1, с. 90), «Ганя, як куций бик по череді» (1, с. 61),  «видно, що 

Гапка млинці пекла, - аж ворота в тісті» (1, с. 139).  

 

До 2.2. Характеристика зовнішнього вигляду 

 «Її краса, як майова роса» (1, с. 114), «гарна дівка, як маківка» 

(1, с. 114), «одна брова варта вола, другій брові й ціни нема» (2, с. 114), «хоч 

на підошви глянь, й там гарна» (2, с. 115), «личко, як з роси й води» (2, с.114), 

«журавлині ноги» (9, с. 217), «волосся м'яке, як льон» (2, с. 115), «нашій 

Горпині гарно і в хустині» (2, с. 114), «гарній дівці гарно і в пільці» (9, с. 114), 

«дарма що дурна, аби чорноброва» (2, с. 115), «личко біленьке, хоч розуму 

маленько» (2, с. 116), «врядилась, як свиня в наритники» (9, с. 116), 

«убралась, як чорт на утреню» (2, с. 116), «гола боса та й в вінку» (2, с. 116), 

«гарно, як теляті в мішку» (2, с. 116), «чорт плаче, що моди не настаче» 

(2, с. 116), «чорнобрива, як руде теля» (2, с. 116), «не кожна Ганни гарна» 

(1, с. 100), «виріс, як кіт навсидячки» (2, с. 115), «хороший, як свиня в дощ» 

(8, с. 115), «прямий, як свинячий хвіст», «гарний як спить, та й ще носом до 

стіни лежить» (8, с. 115), «такий хороший, що не варт і гроша» (8, с. 115), 

«лисий, як кіт на ковбаси» (2, с. 137), «гарний як без, бузок, мак» (1, с. 128), 

«гарний як соняшник у світу» (2, с. 146), «чудовий як лебідь» (1, с. 68),  «як 

сокіл ясний» (1, с. 128),  «гарний як вогонь (іскра) (1, с. 53), «наче росою 

вмитий» (2, с. 78), «як із яйця вилупився» (1, с. 114), «як нова копійка» 

(2, с. 87), «як яблучко» (2, с. 121), «як із каменю вибитий (витесаний)» 
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(9, с. 365), «як з воску виллятий» (9, с. 365), «міцно збитий»  (9, с. 324), 

«міцний, як з клоччя батіг» (2, с. 113), «любується сам собою, як чорт 

писанкою» (2, с. 145), «величається, як жаба хвостом» (2, с. 144), «охайна, 

як писанка» (2, с. 89), «на людях Ілля, а вдома свиня» (2, с. 149), «Кіндрат – 

свині брат» (2, с. 164). 

 

До 2.3. Характеристика розумових здібностей 

«Дурному море по коліно» (2, с. 166), «дурням закон не писаний» 

(2, с. 166), «дурний, як пень» (2, с. 166), «дурний, як чобіт» (2, с. 166),  

«дурний, як кіт» (1, с. 25), «дурний, як сто свиней» (1, с. 25), «дурний, як сто 

пудів диму» (8, с. 166), «дай дурню товкач, він і вікна поб’є» (1, с. 167), 

«дурний, аж світиться» (1, с. 25), «безнадійний дурень» (2, с. 20), «носитися 

як дурень із ступою» (9, с. 558), «дурному й черепок – цяцька» (2, с. 167), 

«дурному гори немає, а все низ» (1, с. 33), «пошли дурня на раки, він жаб 

наловить» (1, с. 167) «як напише один дурень, то сто розумних не розбере» 

(2, с. 166), «дурня і в церкві поб’ють» (2, с. 167), «розумний як Федорова 

кобила» (1, с. 139), «а дурного Кирила і Хома побила» (1, с. 36), «дурнем бути 

– не дуба гнути» (1, с. 33), «з дурнем каші не звариш» (2, с. 166), «з дурнем 

нема що йти на ярмарок» (2, с. 167),  «послухай дурного, то й сам дурним 

станеш» (1, с. 33), «по дурнів нічого в Київ їхати, – вони і тут є» (1, с. 33), 

«дурнів не сіють, не орють, вони самі родють» (2, с. 167), «раденький, що 

дурненький» (2, с. 167), «розумна голова, та дурню попалась» (2, с. 167), 

«знайшов дурня» (8), «от вам і Лука: рукавиці за пазухою, а він їх шука» 

(2, с. 168), «з нашого Захарка ні богу свічка, ні чортові угарка», (1, с. 86),  

«засмійсь, Матвійку, дам копійку», (2, с. 164), «дурному Гаврилці усе 

чорнобривці» (2, с. 164), «розумний, аж носом баньке б’є» (2, с. 167), «в нього 

на голові блистить, а в голові свистить» (2, с. 168), «молодець проти овець» 

(2, с. 168), «він дуже розумний: решетом у воді зірки ловить»  (2, с. 168), 

«рости, сину, хоч дурний, аби великий» (2, с. 167), «високий, як тополя, а 

дурний, як квасоля» (2, с. 167), «голосний, як дзвін, а дурний, як довбня» 



41 
 

 
 

(2, с. 167), «брода виросла, а розуму не принесла» (2, с. 166),  «із сивою 

бородою не все розум приходить» (2, с. 166), «сива борода» (6, с. 36), «личко 

біленьке, а розуму маленько» (2, с. 116), «дарма що дурна, аби чорноброва» 

(2, с. 115), «шия з намистом, а голова зі свистом» (2, с. 166), «де чорт не 

зможе - там баба поможе» (1, с. 8), «з бабою і дідько справу програв» 

(1, с. 8), «бабу і чорт не змудрує» (1, с. 8), «одна мати вірна порада» 

(2, с. 117), «яка мама така й сама» (1, с. 118), «дурна мати – дурні і діти» 

(1, с. 48). 

 

До 2.4. Характеристика родинних стосунків 

 «Нема ж роду ріднішого як матіночка» (2, с. 117), «за материною 

спиною як за  стіною» (1, с. 96), «материн гнів як весняний цвіт» (2, с. 117), 

«нема того краму, щоб купити маму» (2, с. 117), «матері ні купити, ні 

заслужити» (2, с. 117),  «така що вскочить і вискочить» (2, с. 151),  «тепла 

як у мачухи серця» (1, с. 87), «тепло як у мачухи на серці»,  (1, с. 87), «з дому 

гонить мачуха як з лісу ведмідь», (1, с. 87),  «латана свитина як нерідна 

дитина» (1, с. 87), «вдівець дітям не отець» (2, с. 118),  «кричить як дурний 

до батька» (158), «визвірився як дурень на батька» (5, с. 189), «як дурний за 

батька торгується» (1, с. 47), «заправив як дурень за батька (матір)» 

(1, с. 47), «спішить як дурний поперед батька у пекло» (8, с. 377), «любить як 

рідну матір» (2, с. 46), «голосить як по рідній матері» (2, с. 46), «любляться 

як молодята» (2, с. 127), «живуть як голубів пара» (2, с. 127); «живуть як в 

одній сорочці» (2, с. 127), «живуть як в одну дудку грають» (2, с. 127), «вони 

як риба з водою» (2, с. 154), «чоловік та жінка – одна сопілка» (1, с. 63), 

«чоловік та жінка – одне діло, одне тіло» (1, с. 63), «нежонатий як вовк, 

оженився – як шовк» (1, с. 87); «коло доброго чоловіка і жінка як квітка» 

(1, с. 63), «мій зять як чужих п’ять» (6, с. 78), «водиться як Микита з 

Настахою» (1, с. 65), «водиться як Гаврило з Овдюшкою» (1, с. 65).  «добра 

жінка, та дурному попалася» (1, с. 33), «добра жінка мужу – вінець, а зла – 
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кінець» (1, с. 33), «добра жінка дім збереже, а погана – рознесе» (1, с. 33), 

«коли є курочка, обід зварить і дурочка» (1, с. 36), «добра пані, та що з 

рабами» (1, с. 37), «Химка – хазяйка, тільки лопати нема» (2, с. 188),  «де 

багато баб, там дитя безносе» (1, с. 141), «сім баб – сім рад, а дитя 

безпупе» (1, с. 141), «де багато господинь, там хата неметена» (1, с. 141), 

«добре господині, коли повно в судині» (1, с. 36),  «за добрим чоловіком жінка 

як калина, а за поганим – як билина» (2, с. 127), «за доброго мужа жона як 

ружа, а за лихого драба за рік, за два – баба (2, с. 127), «мужичок з кулачок, 

а зла як у козла», «жінка не бита як миска не мита» (2, с. 127), «жінка не 

бита – як коса не клепана» (2, с. 128), «хазяїн як з розбитого горшка борщ» 

(2, с. 35), «хазяїн як орач без плуга» (2, с. 35), «з нимжити як натерню 

спати» (1, с. 156), «не так чоловік рознесе мішком, як дружина горшком» 

(1, с. 104), «женився як на льоду обломився» (1, с. 104), «женився як за хмару 

закотився» (1, с. 104), «жонатому як собаці кудлатому: чи обідав не обідав, 

а вже лайки відвідав» (1, с. 104), «краще камінь довбати, ніж лиху жінку 

навчати» (1, с. 104), «ліпше їсти хліб з водою, ніж жити з жінкою лихою» 

(1, с. 104), «перед жінкою як півень, а перед начальством як мокра курка» 

(6, с. 87), «жінка як кішка: чим більше гладиш, тим більше хвоста задирає» 

(2, с. 126), «краще посивіти дівкою як вівця, ніж іти заміж 

за вдівця» (2, с. 67),  «живуть як чорти навкулачки б’ються» (5, с. 89), 

«живуть наче чорт із чортицею» (5, с. 89), «живуть у злагоді як вогонь з 

водою» (2, с. 160), «живемо як кіт з собакою: один у двері, другий у вікно» 

(2, с. 35), «люблю як сіль в оці, як кольку в боці» (2, с. 36),  набралася гріхів як 

овечка реп’яхів» (2, с. 97), «біда, коли жінка бліда» (2, с. 97), «дівчина як 

тінь: ти за нею – вона від тебе, ти від неї – вона за тобою» (2, с. 98), «легше 

сто зайців пасти, як одної жінки допильнувати» (1, с. 138), «сусідка як 

лебідка, а жінка як квочка» (1, с. 138), «куди вітер – туди й він», «чужі 

жінки як маківки, а моя як опудало» (1, с. 138), «чоловік без волі як кінь на 

припоні» (2, с. 98), «свекрусі годити як ситом воду носити» (2, с. 167), 
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«зовиця як синиця – усе хвостом крутить» (2, с. 167),  «спритна як теща 

перед зятем» (2, с. 167), «таке рівне як у тещі язик» (1, с. 143). 

 

2.5. Міфологеми як спосіб характеристики осіб 

 «Чорту не брат» (9, с. 47), «чортів батько», «самому чорту брат» 

«чорт йому (їй і т. ін.) радий» (1, с. 49) , «така рідня, як чорт козі дядько» 

(1, с. 11), «чорт батька знає» (9, с. 19), «чорт його зна» (9, с. 19), «чорт його 

бери» (1, с. 144),  «чортового батька» (9, с. 19), «к чортовому (сучому, 

лисому) батькові» (9, с. 19), «чорт вашій матері» (9, с. 68), «де чорт не 

зможе - там баба поможе» (1, с. 8), «з бабою і дідько справу програв» 

(1, с. 8), «бабу і чорт не змудрує» (1, с. 8), «живуть як чорти навкулачки 

б’ються» (5, с. 89), «живуть наче чорт із чортицею» (5, с. 89), 

«конотопська відьма» (7, с. 108), «як відьми вкрали» (1, с. 128), «якого 

бісового батька» (9, с. 19), «якого бісового сина» (9, с. 19), «біси вашому 

батьку» (9, с. 68), «до бісового (чортового) батька» (9, с. 18), «дідька 

лисого» (9, с. 242), «хай (нехай) йому дідько» (9, с. 242), «якого дідька?» 

(9, с. 242) «нехай його дідько возьме» (9, с. 242), «біс його» (30), «та ну його к 

бісу» (9, с. 33), «біс його знає» (9, с. 31), «біс його розбере» (31),  «біс із ним» 

(9, с. 31), «хай (нехай) йому біс» (9, с.  31), «біс його матиме» (9, с. 31), «біс 

його штовхає під ребро (31), «який його біс!» (31). 

 

До 2.6. Номінації за віковими циклами 

  «Мамина донечка» (9, с. 262), «як засватана дівка»  (7, с. 201), «мов 

дівка на видані» (9, с. 85), «краще посивіти дівкою як вівця, ніж іти заміж за 

вдівця» (1, с. 67), «сватає сім, а дівка буде не всім» (1, с. 62), «говори до неї, а 

в неї маковеї» (1, с. 135), «Леська та Хвеська хоч якого дзвона 

перегудуть» (1, с. 110), «розумна Парася на все здалася» (1, с. 221), «наша 

Галя, як краля» (1, с. 62), «нашій Горпині гарно і в хустині» (2, с. 114), 

«вплуталась, як Настя в посоли (1, с. 90), «Ганя, як куций бик по череді» 



44 
 

 
 

(1, с. 61),  «видно, що Гапка млинці пекла, - аж ворота в тісті» (1, с. 139), 

«радуйся, Хвесько, кіт сало несе» (1, с. 112), «гарно Ганна жито жне, аж 

серпа до рук не бере» (1, с. 31), «баба Палажка (Параска)» (9, с. 16), «голод 

не тітка» (2, с. 53), «перед жінкою як півень, а перед начальством як мокра 

курка» (9, с. 87), «жінка як кішка: чим більше гладиш, тим більше хвоста 

задирає» (2, с. 126), «краще камінь довбати, ніж лиху жінку навчати» 

(1, с. 104), «добра жінка дім збереже, а погана – рознесе» (1, с. 33), «коло 

доброго чоловіка і жінка як квітка» (1, с. 63), «ліпше їсти хліб з водою, ніж 

жити з жінкою лихою» (1, с. 104), «тепла як у мачухи серця» (1, с. 87), 

«тепло як у мачухи на серці»,  (1, с. 87), «з дому гонить мачуха як з лісу 

ведмідь» (1, с. 87), «з бабою і дідько справу програв» (1, с. 8), «бабу і чорт не 

змудрує» (1, с. 8), «баба надвоє ворожила/гадала» (9, с. 15), «казала баба 

Настя, як удасться» (1, с. 8), «правду казала баба, коли не брехала» (1, с. 8), 

«все недогода бабиній дівці» (1, с. 70) «дві баби - торг, три – ярморок» 

(1, с. 22), «де багато баб, там дитя безносе» (1, с. 141),  «де багато 

господинь, там хата неметена» (1, с. 141), «де баб сім, там торг зовсів» 

(1, с. 141),  «сім баб – сім рад, а дитя безпупе» (1, с. 141), «баба з кованим 

носом» (9, с. 174), «убила баба лося, так їй довелося» (1, с. 151), «баба з воза, 

на колеса легше» (2, с. 154), «не мама баба клопоту, купила порося» 

(2, с. 128), «згадала баба дівера» (9, с. 16), «згадала бабка як дівкою була» 

(9, с. 16) «баба з кованим носом» (9, с. 174), «як сім баб пошептало» (9, с. 15) 

«баба з кованим носом» (9, с. 174),  «баба з воза, на колеса легше» (2, с. 154), 

«бабине літо» (9, с. 16) «поневолі баба клянеться, коли бреше» (2, с. 159), 

«баба сметану злизала, а на кота сказала» (2, с. 159), «свекрусі годити як 

ситом воду носити» (2, с. 167), «роби, бабо, дитину, а бабі сто літ» 

(1, с. 37), «батьків син» (9, с. 19), «блудний син»  (9, с. 35), «свій брат» 

(9, с. 48), «ваш брат»  (9, с. 47) «на брата» (9, с. 48) «ні сват не 

брат» (9, с. 48), «батечку мій» (9, с. 18), «як у батька за пазухою» (9, с. 19), 

«у батьки годиться» (9, с. 19), «батьківська стріха» (9, с. 19), «на 

батьківських (ногах)» (9, с. 19), «спасибі вашому батькові» (9, с. 19), 
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«батькові своєму розкажи» (9, с. 19), «до бісового (чортового) батька»  

(9, с. 18), «і батька рідного не жаліє» (9, с. 18), «лізти поперед батька в 

пекло» (9, с. 18), «на (якого) бісового (чортового) батька» (18), «посилати до 

бісового батька», «у бісового батька» (9, с. 18), «як за рідного батька 

(тата) / як за батька» (9, с. 18), «як на свого рідного батька» (9, с. 18), 

«якого бісового батька (сина) (9, с. 19), «чортів батько» (9, с. 19), «чий 

батько (грубо чорт) старший» (9, с. 19), «к чортовому (сучому, лисому) 

батькові» (9, с. 19), «чолом, тату, я ваш хрещений батько» (1, с. 43), «чи 

одни раз батька вдарив, чи сім – однаково» (1, с. 43), «кричить як дурний до 

батька» (9, с. 158), «чоловік без волі як кінь на припоні» (2, с. 98н), «спішить 

як дурний поперед батька у пекло» (377), «за добрим чоловіком жінка як 

калина, а за поганим – як билина» (2, с. 127), «за доброго мужа жона як 

ружа, а за лихого драба за рік, за два – баба (2, с. 127), «коло доброго 

чоловіка і жінка як квітка» (1, с. 63), «мужичок з кулачок, а зла як у козла» 

(1, с. 63), «з діда прадіда» (9, с. 241), «попікся, як дід пампушкою» (1, с. 70), 

«дід про хліб, а баба про фіалки» (1, с. 63),  «сердилась баба на діда, а дід 

того і не відав» (1, с. 11). 

 


