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ВСТУП 

 

Мова постає репрезентантом ментальності й потужним джерелом 

енергетичного коду того чи того етносу. Проблема вивчення національних 

та етнокультурних компонентів є актуальним напрямком сучасних 

філологічних інтересів, адже опис такого об’єкта дослідження визначає 

специфіку ментальності, а самі елементи маніфестують виразне національне 

маркування. Найбільш яскраво представлено національний спосіб мислення 

й життя людини в прислів’ях [16, с. 3].  

Прислів’я – це історія українського народу, уміщена в стислих, але 

мудрих висловах. Це результат акумуляції народного досвіду, відображення 

суспільної свідомості, вираження соціальних уявлень про довкілля. У 

довготривалому процесі свого формування прислів’я вмістили все, що 

пережило суспільство, що його цікавило. Це й навички людей, здобуті в 

процесі трудової діяльності, і вірування, спостереження за природою, а 

отже, й замовляння, заклинання. Це й давні літературні афоризми, мудрі 

слова тощо. Більшість прислів’їв пов’язана з безпосереднім соціально-

історичним досвідом народу. 

Життя людини, її досвід, вірування найтісніше пов’язані з тваринним 

світом, у якому значну роль відіграла собака як найвірніша, найвідданіша, 

найдобріша свійська тварина, охоронець людського житла. Ці та інші позитивні 

властивості собаки відображені у афоризмах. Конрад Ц. Лоренц звернув увагу 

на вірність цієї істоти: «Тільки вірний собака вірний нам до кінця». О. Поуп 

указує на те, що «в історії цивілізації більше прикладів вірності собачої, ніж 

людської». На думку К. Г. Паустовського, «у нас немає слова, яке б одночасно 

могло висловити самовідвагу, сміливість і розум – усі ці чудові якості має 

собака». К. Чапек говорить, що, «якби собаки могли говорити, нам було б з 

ними так важко, як і з людьми».  

Людина приручила собаку кілька тисяч років тому, і за цей час у 

народному фольклорі існує чимало прислів’їв про цю тварину, за якими можна 
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не лише висловлювати своє ставлення до собаки, а й вивчати власну історію, 

з’ясовувати символічне значення цієї тварини тощо. Такі прислів’я 

репрезентують спостереження людини над зовнішністю й звичками тварини, 

передають ставлення людей до тварин, складають культурно-інформаційний 

фонд кожної мови. Тому актуальність дослідження є безсумнівною, вона 

визначена зрослим інтересом до прислів’їв, необхідністю поглибленого аналізу 

семантики одиниць, які відображають етнокультурні особливості мови, що дає 

змогу визначати загальні закономірності їхнього функціонування в мовній 

картині світу українців. 

Питання системного опису прислів’їв із компонентом собака були 

об’єктом дослідження українських і зарубіжних (переважно російських) 

учених (О. В. Сердюк [26], А. М. Загоруйко [12], О. А. Крижко [17], 

В.  В. Жайворонок [11], Є. Ю. Голоднова [4], Т. В. Козлова [15], 

Д. В. Ужченко [28], А. В. Пилипенко [23], А. В. Гребенюк [6], В. Г. Мішкур 

[21], Г. М. Доброльожа  [8] та інші).  

Сучасний опис образу собаки здійснюють у лексико-семантичному, 

структурно-семантичному, соціолінгвістичному, функційному та 

етнолінгвістичному аспектах. Образ цієї тварини є важливою ланкою для 

самоідентифікації людини. Значення зооніма спрямоване на метафоричне 

позначення людини, її рис та якостей. 

Метою роботи є лексико-семантичний аналіз прислів’їв із компонентом 

собака, тобто виокремлення лексико-тематичних груп (далі – ЛТГ) таких 

одиниць. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) опрацювати наукову літературу з теми та описати теоретичні засади 

дослідження  прислів’їв з компонентом собака; 

2) проаналізувати семантичну структуру лексеми собака, подану в 

тлумачному, етимологічному та синонімічному словниках; 

3)  дібрати фактичний матеріал та здійснити його класифікацію, 

виокремивши  лексико-тематичні групи прислів’їв із компонентом собака; 
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4) охарактеризувати символічне значення собаки та роль цієї тварини в 

етнокультурному вимірі українців. 

Об’єктом дослідження є   українські прислів’я та приказки, у яких 

наявний компонент собака. 

Предмет дослідження – лексико-семантична характеристика прислів’їв 

із компонентом собака. 

Матеріалом дослідження є збірки  українських прислів’їв і приказок  

різних упорядників: М. М. Пазяк. Київ : Наукова думка, 1990; В. Бобкова, 

Й. Багмут, А. Багмут. Київ : Державне  видавництво  художньої  літератури, 

1963; О. В. Маркович та ін. / укл. М. Номис. Київ : Либідь, 2004; 

С. В. Мишанич, М. М. Пазяк.  Київ : Видавництво художньої літератури 

Дніпро, 1984, а також Інтернет-ресурси. 

Методи дослідження.  Обраний об’єкт вивчення зумовив потребу 

комплексного підходу до вибору методів і прийомів дослідження: описовий 

метод – для інвентаризації, класифікації та інтерпретації прислів’їв із 

компонентом собака; компонентного аналізу – для встановлення структури 

значення семеми собака як організованої сукупності змістовних одиниць – сем; 

структурний метод із залученням методики дистрибутивного аналізу, 

спрямованого на встановлення характеристик і функційних особливостей 

лексеми собака на основі її оточення. Для з’ясування символічності образу 

собаки використано метод етнолінгвістичного аналізу – етнокультурний 

коментар. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше здійснено 

семантичний аналіз прислів’їв з компонентом собака та на конкретному 

ілюстративному матеріалі виявлено їхні національно-культурні ознаки. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання  у викладанні курсу сучасної української літературної мови 

(зокрема лексикології, фразеології), української літератури, у гуртковій та 

факультативній роботі з української мови в середній та вищій школі. 
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Дослідження може також зацікавити фольклористів, культурологів, 

етнолінгвістів. 

Структура роботи. Дослідження має вступ, два розділи, висновків та 

списку використаної літератури (33 позиції). Загальний обсяг роботи – 33 

сторінки, із них основного тексту – 29 с. 

Апробація результатів роботи. Результати дослідження апробовано на 

ХХVII Міжнародній інтернет-конференції «Інноваційні пріоритети у 

розвитку науки» у доповіді «Лексико-семантична характеристика прислів’їв 

із компонентом СОБАКА» (м. Вінниця, 18 лютого 2019 р.). За темою роботи 

є 1 публікація (одноосібна): Нечипоренко Ю. С. «Лексико-семантична 

характеристика прислів’їв із компонентом СОБАКА» : збірник наукових 

матеріалів ХХVII Міжнародної інтернет-конференції «Інноваційні 

пріоритети у розвитку науки» 18 лютого 2019 р. [Електронний ресурс] / 

Режим доступу : el-conf.com.ua. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

1.1. Прислів’я з компонентом собака 

як об’єкт мовознавчих студій 

 

Українські прислів’я є важливою складовою слов’янської та світової 

культури, відображенням соціального буття народу. Як зазначає 

С. І. Величко, «у предметах і явищах навколишнього світу відображено 

найістотніші риси життя української нації, особливості взаємовідношень 

між людьми, соціально-історичний контекст, особливості побуту, звичаї та 

традиції» [2, с. 20]. Прийняті в соціумі норми моралі, стереотипи поведінки, 

знання про світ і людину у світі віддзеркалюють паремії, які є важливими 

для мовного колективу й тому зафіксовані як мовні знаки. Відображаючи 

характерні риси етнічного світогляду, образний зміст прислів’я може 

слугувати для культурно-національної інтерпретації [27, с. 247]. 

Прислів’я з анімалістичним компонентом привертали увагу багатьох 

науковців, оскільки зоонім є важливою складовою ідентифікації людини. 

Значення цього образу спрямоване на метафоричне позначення рис та 

якостей людини. Семантику паремій, зокрема фразеологізмів із назвами 

тварин в етнолінгвістичному висвітленні  на матеріалі української мови, 

дослідив Д. В. Ужченко [28]. Тематичну парадигму турецьких прислів’їв та 

приказок, у межах яких виокремлено групу «Назви тварин», подає 

А. В. Пилипенко [23]. Фразеологізми з компонентом-фаунонімом у 

лексичній системі української мови аналізує А. В. Гребенюк [6], яка 

ототожнює фауноніми з рисами характеру, виявами емоцій, соціальним 

станом, фізичним станом, явищами. 
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Існують дослідження паремій з анімалістичним компонентом на 

матеріалі інших мов. Так, у сучасній іспаністиці ці одиниці вивчає 

В. Г. Мішкур [21], на матеріалі російської мови  – Т. В. Козлова [15].  

У лінгвоукраїністиці досліджено прислів’я  з компонентом  собака на 

матеріалі української та німецької мов (Є. Ю. Голоднова). Науковець 

зазначає: «Лексеми, що вербалізують концепт собака в мові, широко 

застосовують при створенні мовної картини світу на різних рівнях мови. 

Номени на позначення собаки та їхні мовні аналоги використовують у 

кількох основних напрямках: для характеристики людини на основі ознак, 

притаманних собаці, для характеристики собаки за ознаками, притаманними 

людині, у різних лайливих одиницях» [4]. Далі дослідниця вказує на те, що 

фразеологізми української мови із компонентом собака вже вивчалися з 

погляду того, як за їхньою допомогою можна характеризувати вдачу особи, 

її інтелектуальний рівень, стосунки в суспільстві, зовнішність, моральні 

якості тощо. Мовознавець наголошує, що «в основі фольклорної 

символізації й концептуалізації зоосемізмів лежить, по-перше, 

протиставлення вічних чеснот добра й зла через порівняння людини й 

тварини, зокрема оцінного способу життя людини, її дій, вчинків, рис 

характеру, зовнішності, стосунків з іншими людьми тощо та їхня 

символізація в образах і концептах тваринного світу, а також співвіднесення 

тварин з різними реаліями, суб'єктами, об'єктами як реального, так і 

уявлюваного світів» [4]. 

Дослідниця називає функції, які аналізовані одиниці виконують у 

фольклорних жанрах. «Крім образно-номінативної функції, – за словами 

лінгвіста, – вони виконують оцінно-прагматичну. Прагматичний компонент 

у семантичній структурі кожного зоосемізму є складовою частиною їхнього 

конотативного значення. Оцінна сема такої семантики залежить від 

суспільно-ідеологічного буття людини, зокрема світоглядно-ментального, а 

на її основі – національної системи цінностей» [4]. 
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Вивчаючи назви свійських тварин у фольклорі, зокрема їхню оцінну 

характеристику, О. А. Крижко зазначає, що «в українському фольклорі 

найбільшими виявилися групи оцінних назв свійських, диких тварин та 

хижаків, у яких зооморфні образи собаки, лисиці та вовка посідають одне із 

чільних місць. За допомогою цих зоосемізмів виражають, порівнюють, 

протиставляють й оцінюють різні прикмети, риси, почуття (людські), ознаки 

тощо» [17, с. 2]. 

О. В. Кудрявцева звертає увагу на фразеологізми з компонентом-

зоосемізмом собака, арґументуючи, чому фразеологізми з цим компонентом 

так широко ввійшли в життя людини. Теоретик звертає увагу на те, що «для 

характеристики своєї поведінки, зовнішності або способу життя людина 

вибирала тих тварин, поведінка й спосіб життя яких були йому добре 

знайомі. Такою твариною для багатьох людей стала собака» [18]. Об’єктом 

дослідження цей лінгвіст обрав фразеологізми з анімалістичним 

компонентом собака (пес), які активно використовують у сучасних мовах 

світу. Науковець указує на те, що зоонім, який, будучи метафорично 

переосмисленим, використовують для характеристики людини: його 

поведінки, емоцій, фізичного стану або для характеристики типових 

ситуацій, у яких діє людина.  

Дослідниця наголошує на тому, що анімалістичний образ, який ліг в 

основу фразеологізму, інтерпретують у три етапи: міфологічний, науково-

пізнавальний і культурний рівень. Аналіз образу дає змогу виявити 

домінантні ознаки собаки-тварини, які використовують для характеристики 

внутрішніх і зовнішніх якостей людини, її способу життя. 

Фразеологізми з компонентом-зоонімом собака (пес) мають різну 

мотивацію значення. У фразеологізмах з мотивованим значенням 

зооморфний образ собаки не має прямого співвідношення з 

характеристикою людини.  

Сьогодні з’явилися праці, у яких подано аналіз фразеологізмів з 

компонентом собака на регіональному матеріалі. Образну парадигму 
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фразеологізмів Житомирщини подає Г. М. Доброльожа. Науковець називає 

п’ять тематичних груп фразеологізмів, у яких наявний компонент собака: 

суспільне становище (бідність, непотрібність, зневага, відраза, невдача, 

випадкова удача, зникнення, нестерпне бажання), фізичні та фізіологічні 

ознаки (вік, голод, ситість, невидючість, нюх, зріст, хирлявість, 

хворобливість, живучість, переохолодження), естетичність (негарна чи 

неохайна зовнішність, поганий спів), інтелектуальний рівень (розум, 

досвідченість, дурість, недоречність, неуважність), риси характеру 

(балакучість, байдужість, боязнь, брехливість, вередливість, злість, 

неприязнь, лагідність, ледарство, метушливість, надокучливість, нахабство, 

підступність, плаксивість, скупість, сум, хитрість, чванливість) [7]. 

Отже, інтерпретація зооморфного образу й аналіз фразеологізмів та 

прислів’їв і приказок з анімалістичним компонентом виявляють особливості 

уявлень людини про саму себе та про її довкілля. 

 

 

1.2.  Лінгвістична інтерпретація лексеми собака 

 

В українськомовному просторі термін собака відомий ще з 

давньоруського періоду (собака); зафіксований він і в білоруській мові 

(сабака), а також у польських діалектах (sobaka). В українську мову, за 

дослідженнями етимологів, цей термін був запозичений із середньо-

іранського sabāka [10]. 

Зоонім собака активно функціонує в сучасній українській мові, 

яскравим прикладом чого є фіксація цієї лексеми в українських 

фразеологізмах: Сидіти, як собака в човні; Боятися, як скаженого собаки; 

Голодний, як собака [10, с. 573–574]. 

У сучасній українській мові лексема собака є полісемічною. У 

словниках зафіксовано семантику цієї мовної одиниці, у якій відображено 

різні уявлення про поняття: «1. Домашня тварина родини собачих, яку 
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використовують для охорони, на полюванні і т. ін.: По квітничку собака 

поскакав, усе понівечив і потоптав. 2. Перен., зневажл. Про злу, жорстоку, 

недоброзичливу і т. ін. людину: Якась собака винишпорила, що в листі 

друковане, і мене кличуть на пошту, щоб одкрити при мені листи. 3. До 

чого, перен., рідко. Той, хто досяг досконалості в чому-небудь; вміла, 

спритна, завзята в чомусь людина: За сими [вершниками] плентавсь 

розбишака, Нептунів син, Мезап, До бою був самий собака. 4. Уживається 

як лайливе слово: – Собако! блюдолизе! Ієзуїте поганий! – сипав Жук 

докорами на Шестірного. 5. Хижий ссавець родини собачих. У Карпатах 

водяться видра, борсук, норка, тхір темний, горностай і лисиця: Останнім 

часом з метою акліматизації сюди завезено єнотовидного собаку» [25, с. 

658] . 

Прислів’я становлять кліше, які використовують у ролі знаків, їхнє 

значення може мотивуватися, вони можуть мати омоніми, синоніми й 

антоніми, здатні займати визначене місце в мовленнєвому ряді та мати набір 

споріднених форм для цього місця, тобто вони включені в систему 

синтагматично-парадигматичних відношень мови [7, с. 424]. 

Лексема собака перебуває в синонімічних зв’язках з такими 

одиницями: пес, гавкун, барбос, сука, хорт, цуцик, ігуцик, цербер, собачка, 

собацюра, собачня, куций, шавка, щеня, Сірко (Рябко) [14] та є домінантою в 

названому синонімічному ряді. 

 Абсолютним синонімом до собака є лексеми пес, гавкун у першому 

значенні: «1. Те саме, що собака: Завили пси надворі, зареготалися псарі 

[25, с. 80]; Вп’явсь очима в гавкуна» [25, с. 46]. Лексема «пес» походить із 

болгарської мови, чоловічого роду, відмінювана, істота. Є похідним для 

таких слів: песик, песеня, псюк. Ці лексеми утворені суфіксальним способом 

за допомогою суфіксів -ик-,-ен, -ук. Це відображено в таких прикладах: І 

малий псюк глибоко покусає [29, с. 190]; Пес доти не буде ситий, доки миску 

не вилиже [29, с. 189]. За допомогою суфікса -ищ- утворено лексему на 

позначення згрубілого значення слова псище.  
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До відносних (стилістичних) синонімів належать лексеми, що 

відрізняються сферою вжитку. Стилістично забарвленою є лексема барбос, 

що репрезентує розмовний варіант лексеми собака: «1. Розм. Собака: За 

хатою коло воріт забрехав барбос наче на вовка» [25, с. 41], а також  цуцик 

«1. Маленький собака; розм. те саме, що собака: У няньки був біленький 

цуцик, її він завжди забавляв»[25, с. 89]. 

Серед відносних (семантичних) синонімів виокремлюємо лексему сука, 

яка означає самку свійського собаки, а також інших тварин родини собачих. 

Наприклад, « – Ой ти, гарний Семене, не ходи ж ти до мене: єсть у мене 

лиха сука, як укусить – буде мука» [25, с. 62], а також до семантичних 

зараховуємо лексему хорт, яка  означає «тонконогий, з видовженим 

тулубом і довгою гострою мордою, з прямою шерстю мисливський собака: 

Братчики так, як хорти на поклик вівчаря, той звідти, той звідси, 

поспішали на раду» [25, с. 75]. Семантичним синонімом до лексеми собака є 

куций: «1. Недостатньої довжини: Там куций бігав! [25, с. 55]. До 

семантичних синонімів належить лексема щеня: «1. Маля собаки, а також 

вовчиці, лисиці і т. ін.: На канапі з пов’язкою на голові напівлежить пані 

Люба, грається з щенятами» [25, с. 100]. 

До семантико-стилістичних синонімів належить лексема шавка, яка 

означає «невелику кімнатну або дворову собаку. Наприклад, Велика собака 

ніколи не гавкає на маленьку шавку» [25, с. 98]. 

Передовсім потрібно виокремити два різновиди прислів’їв, у яких 

вербалізовано концепт собака: 1) одиниці з прямим значенням, що 

описують цю тварину, її риси, поведінку, звички тощо; 2) прислів’я, які 

містять метафоричний підтекст і репрезентують людину, на яку перенесені 

риси собаки. Більшість прислів’їв ужито в переносному значенні, тому саме 

вони й стали предметом нашого дослідження. Уживаючись у переносному 

значенні, ця лексема набуває негативного забарвлення: відбувається 

метафоричне перенесення ознак цієї тварини на людину, наприклад, лексема 

пес у переносному значенні означає «погану, негідну людину, що своїми 
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вчинками, діями викликає обурення й загальний осуд: По наших землях не 

блукати псам, Хижацькому поріддю вбивства й зради; або вживається як 

лайливе слово: І зараз з військом одправляйтесь брать город, де паршивий 

пес, латин зрадливий, п’є сивуху» [25, с. 80]. Лексема гавкун у переносному 

вживанні має зневажливе значення –  панський прислужник і подібні до 

нього: Панський гавкун приманив дівчину [25, с. 46]. 

Лексема барбос функціонує як лайливе слово:  «А я робітник, – сказав 

Щорс, – а не царський генерал, як бреше ваш барбос Петлюра» [25, с. 41]. 

Як лайливе слово щодо жінки вживають лексему  сука або так говорять  

узагалі про підлу, нікчемну людину. Наприклад, «Я тобі не скажу, що ти 

сучий син, бо тебе породила чесна мати, а сукою ти став пізніше» [25, с. 

62]. 

Негативну оцінку має й лексема щеня: «2. Перен., лайл. Про дітей 

(перев. неслухняних): А щоб ти не діждало, щеня суче! Та ще за нього бійку 

та сварку чини в хаті!; 3. Перен., лайл. Дуже молода, недосвідчена людина: 

– Щеня! – злісно кинув услід Грижбовський» [25, с. 100]. 

Звернувши увагу на словотвірні особливості та граматичні 

характеристики, слід зазначити, що собака – іменник чоловічого (і рідше 

жіночого) роду, істота, відмінюваний, який творить похідні слова. Найбільш 

продуктивним є суфіксальний спосіб для іменників. За допомогою нього 

утворюють слова зі зменшено-пестивим значенням. Суфікс -к- утворює 

іменник собачка. У прислів’ях це проілюстровано таким прикладом: 

Собачка гавкає – господареві звістку подає [29, с. 197]; за допомогою 

суфікса -ен- утворено лексему собаченя. Наприклад, Собаченя від хліба не 

втече [29, с. 197].  

Безафіксним способом утворено лексему собача [29, с. 190]. 

Із зменшено-пестливим значенням уживають такі лексеми, як: щеня, 

щенятко, цуцик, цюця, цюцюня тощо. Наприклад, Мале щеня, та й те гавкає 

[29, с. 189].  



 
 

14 

Отже, лексема собака, яка є домінантою проаналізованого 

синонімічного ряду, може мати нейтральну та негативну оцінку (негативно 

конотованими є лайливі лексеми та вульгарні слова), з погляду емоційного 

забарвлення ці лексеми мають відтінок пестливості або згрубілості; може 

вживатися в літературній і розмовній мові. Якщо лексема вжита в прямому 

значенні, вона нейтрально забарвлена, у переносному значенні, 

метафоризуючись, ця лексема набуває переважно негативної семантики. 

 

 

1.3. Символічність образу собаки в українській етнокультурі 

 

Зоонімічні образи будь-якої мови є одними з її характерних рис. Своє 

послідовне та очевидне відображення в мові знайшли важливі компоненти 

тваринного світу, адже неможливо заперечити їхній тісний зв’язок, 

зважаючи на те, що людина давно почала проводила аналогії між собою та 

твариною. 

Особливості тваринного світу створюють наочну модель, елементи якої 

нагадують життя людського суспільства. Основою використання назв 

тварин у переносних значеннях є їхні різні властивості: зовнішність, 

характерні звички. При цьому в кожного народу існує власна система 

кодування зоохарактеристик [22, с. 74]. 

Під час розвитку людства кожний народ світу поступово створював 

особливі образи тварин. Звертаючи увагу на різноманітність, а також 

відмінності в культурі, способі життя та релігії, різні народи проявляли до 

тварин і птахів різні почуття, утворювались різні асоціативні образи. Під 

впливом релігії та міфів багато тварин мають символічне значення. Вони є 

дуже важливими, адже представляють і пояснюють звичаї та традиції 

народу, виражають психологію й культуру. 

Надзвичайно багато історичних та літературних пам’яток 

Стародавнього світу, що мають відомості про собак, дійшли до наших часів. 
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Різноманітність порід собак стародавніх цивілізацій засвідчують збережені 

зображення цих тварин, а також письмові фіксації. Культурно-символічна 

історія реалії давня й цікава. Зокрема, собака символізує вірність, пильність, 

вельможність [5, с. 65]. 

Зоонім собака передусім має негативну оцінку та насамперед є 

символом злості. Наприклад, унаслідок основного інстинкту цієї тварини – 

гавкати, злитися – виникали різні казкові та фольклорні образи, а за 

сукупністю асоціацій щодо поведінки собаки й на основі соціально-

побутового досвіду людини утворився фразеологізм злий, як собака. В 

українських казках про тварин собака є символом брехні та пліткарства. 

Негативну конотацію в казках уособлює зоонім собака також у значенні 

підступності, нещирості [11, c. 554]. 

Проте в українських прислів’ях зоонім собака має ширшу символіку, 

зокрема є символом багатства, хитрощів, улесливості; фізичного стану 

людини; смерті; розумових здібностей людини; невільного життя; зайвості; 

лінощів; невдячності / вдячності; ворожнечі; попередження про небезпеку, 

непомітну для людини [11, c. 558]. 

Символічне значення зооніма собака В. В. Жайворонок трактує як 

символ вірності, водночас уособлення злості, жорстокості, 

недоброзичливості. Тому особливо небезпечними, на думку лінгвіста,  є 

скажені собаки. «Небезпечно дражнити собак, коли їх зграя (звідси про злих 

людей – «дражнити собак»). Гавкання (брехання) собак стало уособленням 

відповідної якості людини (звідси – собачитися, бреше, як собака або ще: 

бійся не того собаки, що бреше, а того, що ластиться); підступність злого 

й потайного пса втілилась у вислові «така вже вдача собача», що 

характеризує відповідну категорію людей» [11, с. 557 ]. Негативна 

символіка собаки досить розгалужена: розпуста, звідки дієслово 

пособачитися, обмовність. Наприклад, Пес бреше, а вітер носить; 

захланність: «Пес на сіні лежить, сам не їсть і другому не дає». 

Найпоширеніші собачі клички Сірко та Рябко стали основою для 
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відтворення людської нещирості. Наприклад, Позичив у Сірка очей та й 

дивиться; Значення прислужництва реалізовано так: Як Рябка годують, то 

так Рябко і бреше (гавкає) [11, с. 558 ]. 

Образ собаки пов’язаний із повір’ями, наприклад, «коли сниться 

чорний пес – на хворобу»; із псами пов’язана новорічна ворожба: дівчата 

виходять на Новий рік на вулицю – де і як загавкає собака, туди й заміж 

дівчина піде й так складеться її подружнє життя (гавкає собака весело, 

невесело, хрипло, з виляском) [11, с. 558]. 

Отже, зоонім собака є матеріалом не тільки для лінгвістичних 

досліджень, а й культури народу загалом. Культурний потенціал цієї 

лексеми охоплює символіку, дослідження легенд та переказів, історичний 

період, їхнє функціонування та адаптацію в сучасній українській мові. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Прислів’я посідають  важливе місце у відображенні світогляду та життя 

кожної нації. Сьогодні в лінгвістиці вивчення цих одиниць проводять у 

загальнотеоретичному та прикладному аспектах. На сучасному етапі 

розвитку воно досягло високого наукового рівня. Нараховують велику 

кількість праць, які є підґрунтям для подальшого розвитку цієї науки. Аналіз 

праць та словників дав змогу визначити різні дефініції прислів’їв.  

Дослідження семантичної структури лексеми собака уможливлює 

з’ясування історії походження, поширення та побутування самої реалії; 

допомагає створити уявлення про взаємозв’язок людини й тварини на основі 

історико-культурних пам’яток і мовного матеріалу. Прислів’я справедливо 

вважають вираженням народного досвіду й народної філософії. Виникаючи 

в різних народів унаслідок аналогічних спостережень над різноманітними 

стосунками між людьми, трудовими процесами тощо, прислів’я 

висловлюють те ж саме в різних образах залежно від національної культури 

та історичного досвіду. Яскравість образів, стислість та чіткість 



 
 

17 

характеристик доводять, що прислів’я й приказки й надалі будуть 

своєрідними національними кодексами життя етнічної спільноти. У таких 

прислів’ях репрезентовано різноманітні сфери матеріального й духовного 

життя українців, вияви їхньої етнокультури. 

Отже, усебічній аналіз прислів’їв із зоокомпонентом собака дав змогу 

розширити уявлення про взаємодію людини й тварини, прослідкувати 

символіку лексеми та сферу її функціонування. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ 

ІЗ КОМПОНЕНТОМ СОБАКА 

 

 

Проведений лексико-семантичний аналіз дав змогу виокремити такі 

лексико-тематичні групи прислів’їв із компонентом собака, ужитим у 

переносному значенні: 1) ЛТТ «Взаємини між людьми»; 2) ЛТГ «Вдача та 

поведінка людини»; 3) ЛТТ «Спосіб життя людини»; 4) ЛТТ «Соціальний 

стан людини»; 5) ЛТТ «Зовнішність людини, її вік»; 6) ЛТТ «Риси характеру 

людини». Така характеристика обумовлена тим, що прислів’я створені для 

того, щоб характеризувати діяльність людини в повсякденному житті, її 

побут та умови проживання. Проаналізуємо кожну з груп. 

 

 

2.1. ЛТГ «Взаємини між людьми»  

 

 

До цієї групи належать прислів’я, які відображають стосунки між 

людьми в соціумі, дружні стосунки чи ворожнечу. Оскільки людина існує в 

соціумі, тому всі стосунки, які складаються між людьми, називають 

соціальними. Людині притаманно мати дружні стосунки та взаємини, тому у 

своєму мовленні вона часто вживає прислів’я з лексемами товаришувати та 

дружити. Але, крім дружби, звісно, наявна й ворожнеча чи неприязнь. Так, 

ворожий спосіб життя репрезентують такі прислів’я: Де свої собаки 

кусаються, там хай чужі не пхаються [33]; Живуть, як кішка з собакою 

[29, с. 193]; Не чіпай собаки, то й гавкати не буде [29, с. 193]; Свої собаки 

поїлися [29, с. 195]. 
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На позначення невдячності уживають такі одиниці: Не сподівайся дяки 

від приблудної псяки [30, с. 195]. Байдужість реалізована такими 

прикладами: Собака бреше, а кінь іде [30, с. 195]; Собака гавка, а мажі 

йдуть [23, с. 195]; Собака лає, та ніхто не зважає [30, с. 195]. 

Взаємини між людьми передано в такому прислів’ї Коли йдеш до вовка 

на обід, бери пса з собою [31, с. 60]. 

У прислів’ї Любить, як собака палицю [33], побудованому на антонімії, 

відображено ставлення людини й до свого вихованця, і до будь-якої 

людини. Хоч господар і любить свого собаку, але покаранням може бути 

палиця: За собакою палиця не пропаде [33] – «пригадати коли-небудь»; 

Собаку мани, а палицю тримай  [33] – «будь обережним». Взаємини людини 

й собаки перенесені на стосунки між людьми. 

Отже, проаналізована група прислів’їв може позначати дружні чи 

ворожі взаємини між людьми, вдячність/невдячність однієї людини іншій, 

байдужість. 

 

2.2. ЛТГ «Вдача та поведінка людини» 

 

ЛТГ прислів'їв на позначення вдачі та поведінки людини представлена 

здебільшого одиницями, що характеризують ліниву людину. Небажання 

працювати, притаманне людям, часто пояснюють і описують через порівняння з 

діями собаки при існуванні умов, які унеможливлюють виконання якоїсь 

роботи. Ці умови є актуальними лише для людини й насправді не мають 

жодного стосунку до собаки. Наприклад, ледарство й лінощі розкрито в таких 

прислів’ях: Не тоді собак годують, коли на полювання йти [33]; Лінивий, як 

пес [29, с. 188]; Ховається від роботи, наче собака від мух [24, с. 286]; Заліг як 

собака в грубі [24, с. 286]; Так хочеться робити, як собаці орати [24, с. 280]; 

Тобі так хочеться працювати, як старому псові в завірюху брехати [24, с. 

289]; Якби собака робила, то б узута ходила [30, с. 196]. 
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Лінивій людині протиставлено людину працьовиту. Ця вдача 

репрезентована таким прислів’ям: Звик пес за возом бігти, то й за саньми 

побіжить [30, с. 192]. 

Прислів’я на позначення поведінки та вдачі людини описують манеру 

поведінки українців, недоліки та вади суспільства, менталітет українського 

народу. Частина прислів’їв відображає пристосування людини до умов 

довкілля: Потрапив в собачу зграю, хоч не лай, а хвостом виляй [29, с. 196]. 

Прислів’я У Сірка очей позичати [29, с. 194] символізує втрату честі та 

гідності, сором. Прислів’я Така вже вдача собача [29, с. 195]; Пса впізнати по 

шерсті [29, с. 195] пов’язані з репрезентацією сукупності особливостей, із яких 

складається особистість людини та які виявлено в її діях і характері. Однією із 

визначальних ознак собак є те, що вони постійно гавкають. Тому ця риса 

собаки перенесена на людину: Гавкає, мов собака на прив’язі; Виє, як пес в 

гречці; Бреше, як пес на місяць; Бреше, як Сірко на вітер; Скиглить, мов кривий 

цуцик [24, с. 272]. Ці прислів’я реалізують значення «дуже сильно» чи  «дуже 

голосно» у структурі основного значення «гавкати», «верещати». У різних 

ситуаціях людина поводить себе абсолютно по-різному. Прислів’я Велика 

собака ніколи не гавкає на маленьку шавку [29, с. 197] репрезентують значення 

своєї переваги над іншою людиною. У прислів’ї Так не роби, як паламарів 

собака [29, с. 193] засуджено чужу поведінки та застереження на майбутнє. 

Прислів’я В службі пес, а вдома свиня [29, с. 197] відображає лукавість 

людських вчинків. 

Отже, у прислів’ях часто людську вдачу, поведінку та лінощі порівнюють 

з діями собаки. 

 

2.3. ЛТТ «Спосіб життя людини» 

 

ЛТГ на позначення побуту людини слугує для номінації способу життя 

та побуту людей. У цих прислів’ях відображено реальну дійсність, умови 

життя й побуту людей, їхнє невільне життя, обмеження свободи, нездатність 
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ні до чого. Ситуації, у яких людина позбавлена можливості вільно 

пересуватися, мають якесь обмеження свободи, невільне життя змальовують 

за допомогою іронії, порівнюючи людину з прив’язаним собакою [24, с. 

278]. Наприклад, Як собака на прив'язі [24, с. 285]; Гуляє, як собака на 

мотузку [24, с. 286]; Життя як собаці на перелазі [24, с. 281]; Така честь, 

як собаці в ярмарок: або всюди ганяють, або хазяїн до воза прив’яже [30, с. 

196]; Життя вільне, як собаці на прив’язі [30, с. 196]; Гарне життя, як 

собаці на прив’язі [31, с. 42]; Слуга на від слузі, як собака на мотузі [31, с. 

21].  

Ще один із способів життя людини, зокрема службу, передано в 

прислів’ї В службі  – пес, поза службою – свиня [31, с. 32], тут зображено 

вірність собаки, її відданість людині, і ці риси тварини перенесені на 

людину. 

Одним із етапів життя людини є фаза його завершення, тобто смерть. 

Своєрідну семантику формують прислів’я, позначаючи смерть. 

Недотримання обряду поховання людини передано в  таких прислів’ях: Дав 

коневі вівса, а він дивиться на пса (здихати хоче) [30, с. 195]; Собаці - 

собача смерть (честь) [30, с. 195; 31, с. 270]; Псом був, псячою смертю 

пропав [30, с. 195]; Пропав – і собаки не гавкали [31, с. 270].  

Отже, прислів’я, що  позначають побут людини, зображують реальну 

дійсність, умови побуту, життя людини, його завершення, недотримання 

відповідних обрядів. 

 

 

2.4. ЛТТ «Соціальний стан людини» 

 

ЛСГ прислів’їв на позначення соціального стану людей представлена 

опозицією багатство / бідність. Метафорично вони демонструють 

соціальний статус людини, її належність до того чи того класу. Більшість 

цих одиниць реалізує значення багатства. Це ілюструємо такими 



 
 

22 

прикладами: Багатий, як пес кудлатий [30, с. 191]; Хто волохатий, той 

буде багатий [30, с. 191]; З жиру собака біситься [30, с. 193]; Поганій 

собаці кращий кусок дістається [30, с. 196]; Грошей – кури не клюють і 

собаки не їдять [24, с. 279]. Багача в прислів’ях порівнюють із собакою, 

його жадібність, загребущість передано в прислів’ї Багач, як собака: на 

своєму лежить, а хвіст перекинув на чуже  [31, с. 24].  

Життя бідної людини теж порівнюють із собакою, однак у таких 

прислів’ях людина співчуває цій тварині: Іде зима, а у собаки кожуха нема 

[24, с. 284]; На голого і собаки брешуть [31, с. 21]; Безрідному бурлаці, як 

собаці  [31, с. 21].  

Зневагу, презирство, відразу до бідного відображено в  таких 

прислів’ях: На тобі, куций, щоб і ти знав, що Великдень [30, с. 197]. 

Із зовнішністю людини може бути пов'язаний  її фізіологічний стан: 

Худий пес не сказиться, лише ситий [30, с. 194]; Собака сита казиться, а 

худа скавулить  [31, с. 126], однак у таких прислів’ях протиставлено не 

стільки фізіологію людини, скільки її соціальний стан: бідність /багатство. 

Прислів’я на позначення зайвості, непотрібності побудовано за такими 

моделями: Потрібний, як…; Потрібен, як…= непотрібно: Потрібен, як 

собаці п'ята нога [30, с. 195]; Йому це так потрібно, як собаці другий хвіст 

[24, с. 281]; Потрібний, як собака на ярмарку [24, с. 286]. 

Отже, у прислів’ях на позначення суспільного становища 

репрезентовано бідність / багатство, непотрібність, зневагу, відразу до 

бідної, слабшої людини, невдачу чи випадкове везіння. 

 

 

2.5. ЛТТ «Зовнішність людини, її вік» 

 

Прислів’я на позначення зовнішності людини позначені 

багатоаспектністю та різноплановістю. Вони характеризують зовнішній стан 

у переносному значенні. Здебільшого це іронічні прислів’я та приказки, 
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побудовані за допомогою антитези та порівняння. Причому особливість 

цього зіставлення полягає в протилежному порівнянні. Такі прислів’я 

побудовані на опозиції зовнішності (вроди / потворності). Наприклад, 

Красивий, як собака на морозі [24, с. 271] – некрасивий; за кількісною 

ознакою (багато / мало):  Багато, як на собаці бліх [24, с. 271]; за ознакою 

динамічності (жвавий / повільний): Швидкий, як собака до палиці [24, с. 275] 

– повільний. Переважно зовнішність людини описують прислів’я з 

семантичною вказівкою на недоліки, негативне оцінювання, подекуди 

висміювання. Зовнішність людини окреслено такими одиницями: Ходить 

босий, як пан пес [24, с. 272]; Рудий, як пес [24, с. 283]. Прислів’я Собака 

біла, собака чорна, а дух один; Біла собака, чорна собака – все одно собака 

[30, с. 191] указують на те, що хоч зовнішність різна, проте риси характеру й 

поведінки однакові в представників, яких об’єднують спільні інтереси, 

погляди, думки. 

 Товсту собаку асоціюють із пихатою, зарозумілою, здатною зрадити, 

образити близьку людину: Розжиріла собака і хазяїна кусає [30, с. 188]. Їй 

протиставляють худу собаку, а отже, бідну, худу людину, яку порівнюють із 

хортом: Худий, як хорт [30, с. 197]. 

Для позначення зовнішності людини використовують її вади: Хромого 

пса легше догонити [30, с. 197]. Прислів’я  Пес пса по хвостові пізнає [30, с. 

197] ілюструє таку ситуацію, коли люди легко впізнають один одного за 

зовнішністю чи характерними рисами поведінки. 

Невід’ємною ознакою життя людей є вік, на позначення якого мова 

реагує великою кількістю мовних одиниць, різних за структурою. Значну 

частину таких найменувань становлять прислів’я, загальна семантика яких 

має віковий спектр або до їхнього складу входять компоненти зі значенням 

«вік». Такі прислів’я спрямовані на людину й метафорично описують її 

вікові особливості. Це ілюструємо такими прикладами: Стара собачка – 

панська брехачка [30, с. 193]; У старому собаці дригають жили [30, с. 193]; 

Старий пес даремно не бреше [30, с. 192]. Прислів’я Маленька собачка – 
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повік щеня [30, с.18]; І малий псюк глибоко вкусить [30, с. 190]; Не дивись, 

що малі собачки, але палицю бери добру [30, с. 196] можна розглядати 

двобічно. З одного боку, як такі, що репрезентують вік людини, а з іншого 

як такі, що описують зріст людини. 

Отже, найуживанішими прислів’ями цієї групи є ті, у яких наявний 

компонент старий, котрий символізує  немолоду людину, але досвідчену, 

якій протиставлена молода людина, що не має досвіду, однак намагається 

показати свою зверхність над старшими. 

 

2.6. ЛТТ «Риси характеру людини» 

 

Значну частину прислів’їв становлять ті, що позначають внутрішні 

якості людини. Людина – це соціальна істота, тому особливості її характеру, 

вдача, якості та недоліки впливають на стосунки з іншими людьми. Цю 

групу прислів’їв виокремлюємо на основі експресивної характеристики 

зовнішніх чи внутрішніх якостей означуваного: поведінки, характеру, 

способу дії тощо. Такі номінації наділені частково постійною ознакою, що 

дає змогу реконструювати національно-культурні образи, які лежать у їхній 

основі. 

Ця група прислів’їв є найчисленнішою серед досліджуваних одиниць. 

Вдалося описати майже повний спектр відтінків людських якостей та 

почуттів. Такі прислів’я можуть мати позитивну та негативну оцінку. 

В. М. Мокієнко стверджує, що уявлення про собаку як про злу, жорстоку 

підлеглу істоту ґрунтується на розумінні собаки як сторожа, для якого ці 

риси є корисними. За спостереженням ученого, символічні значення 

«вірність», «відданість» трапляються значно рідше. Ці визначення 

підтверджує специфіка тваринних образів-символів, зафіксованих у 

прислів’ях [22, с. 378]. У межах цієї ЛТГ виокремлюємо такі лексико-

семантичні групи (далі – ЛСГ):  

1) ЛСГ на позначення рис характеру людини. 
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2) ЛСГ на позначення розумової діяльності та здібностей людини. 

3) ЛСГ на позначення фізичного та психічного стану людини. 

Проаналізуємо кожну з них. 

ЛСГ на позначення характеру людини конотує здебільшого негативні 

риси людини, такі, як:   

– злість, жорстокість: Він, як пес, коли збіситься [30, с. 197]; Коло цього 

й пес не втримається [30, с. 191]; Скажений пес і хазяїна кусає [30, с. 190]; 

Собака кусає не з користі, а з люті [30, с. 197]; Сердита собака – вовкові 

користь [30, с. 192]; Скаженому псові уступайся з дороги [30, с. 190]; Злого 

пса і після смерті довго пам’ятають [30, с. 190]; Злий, як собака [30, с. 

190]; 

– жадібність: Він, як собака на сіні: і сам не гам, і комусь не дам [30, с. 

191]; Собака на сіні: сама – не ам, і іншим – не дам! [30, с. 191]; Собака на 

сіні лежить – сама не їсть і іншим не дає [30, с. 191]; Пес доти не буде 

ситий, доки миску не вилиже [30, с. 193]; 

– боягузтво: Боятися, як скаженого пса [30, с. 190]; Кожний пес перед 

своїм порогом сміливий [30, с. 189]; Собака теж на вовка гавкає, а сама 

хвіст піджимає [30, с. 196]; 

– брехливість, лицемірство: Вдача собача: не брехне, то й не дихне [30, 

с. 193]; Брехливу собаку чути здалеку [30, с. 193]; Не хочу, щоб на мене усіх 

собак вішали [30, с. 193]; 

– облесливість та хитрість: Хитрий, як собака [30, с. 191]; Облесливий, 

як собака [30, с. 191]; 

– нещирість, підступність, непорядність: Бійся пса не того, що гавкає, а 

того, що лащиться [30, с. 197]; Свій пес найгірше кусає [30, с. 195]; Чужі 

собаки – байдуже: одіб’юся, а от свої заїдять [30, с. 195]; Свій пес як 

укусить, то найдовше болить [30, с. 195]; Не той пес кусає, що гавкає, а 

той, що мовчить [30, с. 193]. 

Серед позитивно конотованих рис трапляються такі: 

– сила духу, завзятість: Мале щеня, а те завзяте [30, с. 194]; 
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– вірність, відданість, дружба та прив’язаність до людини: І собака чує, 

хто її годує [30, с. 192]; У будинку без господаря собака господар [30, с. 

192]; Собака – найкращий друг людини [30, с. 196]; Пес тримається людини, 

а кіт – хати [30, с. 194]; Кожний пес на своїм смітті пан [30, с. 194]; 

Собака звикає до людини, а кішка - до дому [30, с. 194]; Тримай свою собаку 

голодною, і вона завжди буде слідувати за тобою [30, с. 194]; І собака на 

того не гавкає, чий хліб їсть [30, с. 194]; Який господар, така і собака [30, 

с. 194]. 

ЛСГ на позначення розумової діяльності чи відсутності розуму та 

здібностей людини дає змогу оцінити та проаналізувати розумову здатність 

людини. Ця група репрезентує такі риси людини, як: 

– мудрість, досвідченість, передбачливість: Старий пес даремно не 

бреше [30, с. 194]; Собака гавкає, а бари їдуть [30, с. 194]; Чим пес старий, 

тим хвіст твердий [30, с. 197]. Ця риса пов’язана з віком людини: чим 

людина старша, тим вона мудріша; 

 – дурість, пліткарство: Великий як ломака, а дурний як собака [30, с. 

195];  

– пліткарство: Собака бреше, а вітер несе [30, с. 195]; 

– передбачливість: І пес за ним не виє [30, с. 195]; З собакою дружи, а 

палицю в руках держи [30, с. 195]. 

ЛСГ на позначення фізичного, фізіологічного та психічного стану 

людини будують на порівнянні й описують максимальний ступінь вияву 

ознаки. У таких прислів’ях простежено асоціації зі складним життям 

тварини. До прислів’їв, які позначають фізичний стан людини, належать 

такі: Змерз, як собака [30, с. 192]; Втомлений, як собака [30, с. 191]. 

 На позначення фізіологічного стану людини вживають такі прислів’я: 

Голодний, як собака [30, с. 195]; Зголоднів, як пан пес [24, с. 281]; З голоду і 

собаку з’їси [31, с. 44]; Так виголодався, як собака [24, с. 284]; Наївся, як 

бик, перепався, як смик, і голодний, як собака [24, с. 279]. Вони 

представляють фізіологічні потреби людини, зокрема процеси приймання 
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їжі. Собака найчастіше асоціюється з голодом. Мовна дія побудована на 

гіперболізації, пов’язаній з фізіологічними процесами та асоціаціями. 

Найбільше процес зголодніння представлено прислів’ям Згибає з голоду, як 

пес [24, с. 275]. Вибагливість  людини до їжі відображено в прислів’ях: 

Голої кості і собака не гложе [31, с. 133]; Дешеве м'ясо і собаки не їдять 

[31, с. 133]; Смачне – хоч на собак вилий [31, с. 139]. 

Отже, прислів’я на позначення внутрішніх якостей людини є 

результатом традиційної для українського етносу образно-метафоричної 

аналогізації їх з манерою поведінки, рисами характеру та розумовою 

діяльністю людини. Лінгвістично такі операції свідомості відтворено в 

процесах метафоризації та гіперболізації. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Отже, усебічний аналіз прислів’їв з компонентом собака дав змогу 

виокремити шість лексико-тематичних  груп, які позначають взаємини між 

людьми; вдачу та поведінку людини; способу життя та фази її існування 

людини; соціальний стан; зовнішність людини; риси її характеру. 

Зовнішність людини окреслено кількома одиницями, до яких належать 

прислів’я на позначення віку людини, зросту та стану  здоров’я. 

Найчисленнішу групу серед досліджуваних одиниць становлять прислів’я, 

що характеризують внутрішні якості людини, які можуть мати позитивну та 

негативну оцінку. Прислів’я, що відображають риси характеру людини, 

засвідчують розумову діяльність та здібності людини, позначають її 

фізичний і психічний стан. У прислів’ях на позначення способу життя 

людини описано соціальне становище людини, життя з іншими  людьми в 

соціумі. 
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ВИСНОВКИ 

 

Прислів’я посідають важливе місце у відображенні світогляду та життя 

кожної нації. Це історично утворені мовні одиниці, які відтворюють мовну 

картину світу, зберігають, передають соціальний досвід та моделюють 

стереотипи поведінки. Прислів’я  більше, ніж одиниці будь-якого іншого 

структурного рівня мови, наділені національним колоритом. Вони є носіями 

характерних рис етнокультурного обличчя народу. У прислів’ях відбито 

національно-культурну специфіку своєрідності побуту та життя того чи того 

народу, вірування, менталітет. Ця специфіка містить у собі різні соціальні, 

етнографічні, географічні, історичні відомості й несе в собі образну 

інформацію носія мови.  

Найбільш чільне місце в українській скарбниці посідають прислів’я з 

тваринним компонентом. Значний інтерес дослідження таких прислів’їв і 

зумовлено тим, що основною їхньою властивістю є здатність відображати 

людський спосіб життя, побут, риси характеру тощо. Для характеристики 

свого життя люди обирали тварин, які були їм найближчими. Проведене 

дослідження дало змогу побачити, що прислів’я із зоонімом собака є 

одними з найбільш поширених, виявити домінантні характеристики собаки 

як тварини, які використовують для опису внутрішніх і зовнішніх якостей 

людини. Цей зоонім має широку символіку. З одного боку, собака є 

символом злості, пліткарства, брехні, а з іншого, вірності, добра, дружніх 

стосунків. Зооніми є результатом складного процесу номінації, у якому 

поєднано лінгвістичні й екстралінгвістичні фактори. 

Усебічний аналіз  прислів’їв дав змогу подати лексико-семантичну 

характеристику зооніма собака, виокремити лексико-тематичні групи, 

визначити словотвірні особливості досліджуваної одиниці, парадигматичні 

процеси, зокрема описати синонімічний ряд цієї лексеми та 

схарактеризувати семантичні групи прислів’їв, де наявний компонент 

собака.  
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Дослідивши символічне значення й культурний потенціал зооніма собака, 

констатуємо, що ця лексема має глибоку етимологію, яскраво функціонує не 

тільки в українських прислів’ях та приказках, а й у фразеологізмах, легендах, 

переказах та художніх текстах. У досліджуваних прислів’ях репрезентовано 

різноманітні сфери матеріального й духовного життя українців, виявлено їхню 

етнокультуру. Проведений аналіз дав змогу розширити уявлення українців про 

взаємодію людини й тварини, прослідкувати символіку лексеми та сферу її 

функціонування.  

Отже, дослідження лексеми собака в українських прислів’ях уможливлює 

з’ясування історії походження, поширення та побутування самої реалії; 

допомагає створити уявлення про взаємозв’язок людини й тварини на основі 

історико-культурних пам’яток і мовного матеріалу. Яскравість образів, 

стислість та чіткість характеристик засвідчує, що прислів’я й надалі 

лишатимуться своєрідними національними кодексами життя етнічної 

спільноти.  

Перспективу досліджень з обраної проблематики вбачаємо в можливості 

подальшого вивчення прислів’їв, зокрема їхні лексичні, граматичні (структурні, 

частиномовні тощо) та стилістичні характеристики.  
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Анотація 

Наукова робота на тему «Українські прислів’я з компонентом собака: 

лексико-семантична характеристика» є актуальною проблемою сучасної 

фразеології, лексикології, вона зумовлена зрослим інтересом до прислів’їв з 

анімалістичним компонентом собака, образ якого з-поміж інших тварин 

служить уяскравленню й підсиленню колоритного значення мовної одиниці;   

необхідністю поглибленого аналізу семантики конструкцій, які 

відображають етнокультурні особливості мови, що дає змогу визначати 

загальні закономірності їхнього функціонування в мовній картині світу 

українців. Досліджувані одиниці були об’єктом наукових студій таких 

мовознавців: О. В. Сердюк, А. М. Загоруйко, О. А. Крижко, 

В.  В. Жайворонок, Є. Ю. Голоднова, Т. В. Козлова, Д. В. Ужченко, 

А. В. Пилипенко, А. В. Гребенюк, В. Г. Мішкур, Г. М. Доброльожа.  

Мета дослідження – лексико-семантичний аналіз прислів’їв із 

компонентом собака, зокрема дослідження лексико-тематичних груп таких 

одиниць.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) з’ясувати семантичну структуру лексеми собака, подану в тлумачному, 

етимологічному та синонімічному словниках; 

2)  здійснити лексико-семантичну класифікацію прислів’їв із компонентом 

собака, виокремивши  їхні лексико-тематичні групи;  

3) схарактеризувати символічне значення собаки та роль цієї тварини в 

етнокультурному вимірі українців. 

Об’єктом дослідження є   українські прислів’я, у яких наявний 

компонент собака. 

Предмет дослідження – лексико-семантична характеристика прислів’їв 

із компонентом собака. 

Методи дослідження.  Обраний об’єкт вивчення зумовив потребу 

комплексного підходу до вибору методів і прийомів дослідження: описовий 

метод – для інвентаризації, класифікації та інтерпретації прислів’їв з 
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компонентом собака; компонентного аналізу – для встановлення структури 

значення семеми собака як організованої сукупності змістовних одиниць – сем; 

структурний метод із залученням методики дистрибутивного аналізу, 

спрямованого на встановлення характеристик і функційних особливостей 

лексеми собака на основі її оточення. Для з’ясування символічності образу 

собаки використано метод етнолінгвістичного аналізу – етнокультурний 

коментар. 

Загальна характеристика роботи. У Вступі обґрунтовано тему 

наукової роботи, її актуальність, визначено об’єкт, предмет, мету, розкрито 

завдання та методи дослідження, наукову новизну, практичне значення 

здобутих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження» коротко описано  

стан вивчення прислів’їв із компонентом собака в мовознавчих студіях; 

подано лінгвістичну інтерпретацію лексеми собака, зокрема проаналізовано 

її семантичну структуру на основі лексикографічних джерел; розкрито 

символічність образу собаки в українській етнокультурі. 

Визначено, що лексема собака в українських прислів’ях може 

вживатися в прямому значенні як домашня тварина родини собачих і 

переносному, у якому риси, поведінка, вдача цієї тварини розкриває 

сутність людини. Оскільки собака – це тварина, яка завжди була поруч з 

людиною, цей образ знайшов відображення в етнокультурі українців: із 

поведінкою цих тварин пов’язані народні повір’я, прикмети, скоромовки, 

прислів’я, приказки. Багато існує афоризмів про собак не лише в культурі 

українців, а й у культурах інших народів. Однак в уявленні представників 

нашого народу ця тварина має специфічні особливості, які й описано в 

роботі. 

Другий розділ «Лексико-тематичні групи  українських прислів’їв із 

компонентом собака» присвячено лексико-семантичному аналізові 

прислів’їв із цим компонентом. Виокремлено шість лексико-тематичних груп 

таких одиниць: «Взаємини між людьми», «Вдача та поведінка людини», 
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«Спосіб життя людини», « Соціальний стан людини», «Зовнішність людини, 

її вік», «Риси характеру людини». Дослідження цих груп уможливило 

визначення лінгвістичних закономірностей функціонування прислів’їв у 

мовній картині світу українців. 

У висновках подано теоретичні узагальнення результатів виконаного 

дослідження. Концепт СОБАКА в культурі українців може мати позитивне 

забарвлення – це символ вірності, відданості, дружби, досвідченості, розуму, 

досконалості, спритності, завзятості, сили духу, невибагливості, 

працелюбності, самовідваги, сміливості, рішучості, з одного боку, з іншого – 

негативне забарвлення, є символом брехні, підлабузництва, злості, 

жорстокості, підступності, розпусти, нещирості, прислужництва, 

продажності, корисливості, бідності, нужденного, злиденного життя, є 

об’єктом порівнянь, прокльонів, з собакою пов’язане недотримання обрядів 

поховання людини. З-поміж багатьох прислів’їв з анімалістичним 

компонентом паремії з компонентом собака найповніше представлені в 

цьому виді усної народної творчості й тому потребують подальшого 

глибокого дослідження. 

Ключові слова: прислів’я, анімалістичний компонент, собака, лексико-

тематична група, символічне значення.  
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