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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО, ТИПОЛОГІЧНОГО І 
ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА 

Г. Бенькевич 
м. Львів 

ФРАЗЕОСЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ В МОВОЗНАВСТВІ 
Метою дослідження є поняття фразеосемантичного поля в мовознавстві та 

структурування фразеологічних одиниць на основі цього принципу. 
При дослідженні мовних явищ мовознавці застосовують найрізноманітніші 

підходи, одним з яких є польовий підхід, який репрезентує мовну картину світу або 
її фрагмент. 

Поняття «поле» в лінгвістиці є сукупністю мовних одиниць, які об'єднані 
спільним змістом (інваріантністю) і відображають схожість позначених явищ. Поле 
виступає способом формування лінгвістичних елементів із загальними 
інваріантними властивостями. До основних ознак поля належать зв'язки між 
елементами та їх взаємна детермінованість. 

Останні роки «польові» дослідження фразеології все більше привертають увагу 
вчених-лінгвістів, охоплюють найважливіші для людини поняття та входять до 
складу фразеосемантичного поля [2, 130]. 

Фразеологічний склад мови, як і лексичний, репрезентується у вигляді польової 
моделі. Фразеосемантичне поле (ФСП) є частиною мовної картини світу, у створенні 
якої, поряд з лексичними одиницями, активну участь беруть й фразеологізми [3, 82]. 

Поділяючи думку Н. Сабурової, ми розуміємо «фразеосемантичне поле» як 
сукупність фразеологічних одиниць, об'єднаних на основі семантичної ознаки [3, 
82]. Такі одиниці мають загальну інтегральну й інваріантну семантичні ознаки, які 
об'єднують фразеологізми в певну групу, що протиставлена іншим полям з точки 
зору семантики [1, 52]. 

В українському мовознавстві теорією поля займаються такі вчені: Ж. 
Краснобаєва-Чорна (2008), Л. Строченко (2008), І. Іванова (2008), О. Близнюк (2008), 
С. Олійник (2008) та ін. 

В основі виділення ФСП, незалежно від специфіки конституентів поля, 
покладений інваріантний принцип. На думку Г. Щура, застосування інваріантного 
принципу гарантує виділення груп, які мають статус поля [5]. 

Під лінгвістичним інваріантом розуміються спільні ознаки, які знаходяться у 
класі однорідних предметів і явищ. Інваріант використовується для вивчення 
загальних властивостей даного класу предметів [5]. 

Інваріантний принцип структурування елементів дає змогу відобразити 
парадигматичні відносини елементів, вивчення яких безпосередньо пов'язане з 
семантичною структурою лексичних одиниць. 

Фразеосемантичне поле, за визначенням О. Харитонової, є сукупністю стійких 
одиниць мови, об'єднаних загальним семантичним інваріантом, які 
характеризуються системними парадигматичними відносинами [4, 29]. 

Семантика фразеологічних одиниць є складнішою і більш своєрідною ніж 
семантика лексичних одиниць. На відміну від лексичних, фразеологічні поля мають 
інші особливості. Лексичні поля відображають явища, факти, дійсність в повному 
обсязі, а фразеологічні поля мають більш обмежену сферу застосування. 

В сучасній лінгвістиці фразеологічний склад мови є не хаотичним скупченням 
одиниць, пов'язаних між собою, а системним явищем, де окремі елементи вступають 
у відношення з іншими і утворюють певні групи. Мовознавці виділяють два підходи 
щодо аналізу даного явища. Перший підхід - це вивчення фразеологічних одиниць 
(ФО), які об'єднані завдяки наявності у їхньому складі певного тематичного 
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елемента. Другий підхід - це синхронний або діахронічний аналіз 
фразеосемантичних полів, тобто таких сукупностей фразеологізмів, що згруповані 
навколо певного поняття і співвідносяться з різними частинами мови. 

ФСП відображає особливості світосприйняття носія мови та його менталітету, 
відображає мовну картину світу, в якій виявлена пізнавальна діяльність людини. 
ФСП є важливим способом систематизації фразеологізмів мови для вивчення її 
структури. 

Через побудову ФСП ми можемо встановити не лише семантичні зв'язки 
фразеологізмів, які входять у поле, але й властивості репрезентованих ними уявлень 
про людину в мовній картині світу. 

Дослідження та вивчення ФСП викликає великий теоретичний і практичний 
інтерес у дослідників галузі мовознавства. 

ФСП має автономність та ядерно-периферійну структуру, зони семантичного 
переходу. Воно є найвищою ланкою репрезентації фразеологізмів у мові. 
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИГРЫ 
СЛОВ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 

Данная работа посвящена проблеме функционирования стилистических 
средств в немецкоязычной рекламе, в частности игре слов. Игра слов, или каламбур 
- явление, существующее во всех европейских языках. Суть каламбура заключается 
в столкновение или, напротив, неожиданном объединение двух несовместимых 
значений в одной фонетической (или графической) форме. Основными элементами 
игры слов являются, с одной стороны, одинаковое или близкое, до омонимии, 
звучание (в том числе и звуковая форма многозначного слова в его разных 
значениях), с другой - несоответствие, до антонимии, между двумя значениями слов, 
компонентов фразеологического единства [1, 290]. 

Ю.Б. Борев даёт следующее определение каламбуру: «Каламбур - игра слов. 
Каламбур - один из типов острот. Это острота, возникающая на основе 
использования собственно языковых средств». 

Актуальность данной темы определяется прежде всего тем, что исследование 
рекламных текстов в культурологическом и лингвистическом аспектах позволяет 
получить более полное представление о менталитете народа, его национальном 
образе мира. Рекламные тексты, являясь одним из важнейших средств массовой 
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