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Існує безліч галузей лінгвістики, кожна з яких займається певними питаннями, має свій 

предмет дослідження. 

Фразеологія (від гр. phrasis "вираз" і logos "наука") - це особлива лінгвістична 

дисципліна, у вивчення якої входять стійкі слова і вирази - фразеологізми, що 

використовуються у мовленні у незміненому, завжди одному і тому ж вигляді. Такі 

стійкі сполучення слів (також їх називають ідіомами) роблять мовлення багатшим, 

яскравішим, допомагають висловити почуття і емоції, використовуються щоб 

називати окремі предмети, ознаки, дії. 

Фразеологізми характеризують всі сторони життя людини - її ставлення до праці, 

наприклад, to work like a dog (працювати як віл), ставлення до інших людей: bad 

blood (ворожнеча), to bury the hatchet (укладати мир), особисті переваги і недоліки: 

a rough diamond (неотесана, але добра людина), 

a heart of oak (хоробра, відважна людина), a heart of gold (золоте серце, добра 

людина) та ін. 

Фразеологізми використовуються у повсякденному мовленні, в художніх творах, у 

публіцистиці. Вони надають висловлюванню виразності, служать засобом створення 

образності. 

За походженням англійські фразеологізми можна розділити на два класи: власне  

англійські і запозичені. Більшість англійських фразеологізмів є мовними одиницями 

власне англійської мови. Вони зберігають на собі відбиток історії, а саме: побуту, 

традицій, історичних подій, вірувань та переказів. 

Bring home the bacon - заробляти на життя, забезпечувати сім'ю; досягти успіху.  

Fat chance – (не мати) жодного шансу. Drive someone up the wall - сильно 

роздратувати кого-небудь, доводити кого-небудь до сказу. Raining cats and dogs – 

(дощ) ллє як з відра. 

 



 

 

Фразеологічні одиниці, що відображають традиції та звичаї 

англійського народу: 

 

“to let your hair down” – поводитися невимушено, розслабитись. 

Вираз походить з тих століть, коли жінки носили складні високі зачіски. Було 

потрібно чимало зусиль, щоб створити і зберегти таку зачіску протягом дня. Увечері, 

перед сном, можна було нарешті розпустити волосся і розслабитися. 

“to give someone a cold shoulder” - холодно приймати когось, неприязно ставитися 

до когось. "Shoulder" в англійській мові означає не тільки плече людини, але і 

лопатку м'ясної туші (а бараняча лопатка завжди була популярною англійською 

стравою). Бажаним гостям англійці подавали гарячу, свіжу їжу. Якщо ж гість 

з'являвся невчасно і недоречно, йому доводилося задовольнятися холодною 

лопаткою, тобто, "cold shoulder". 

 



 

Фразеологізми, що містять імена і прізвища: 

 

 

before you could say Jack Robinson - дуже швидко (є легенда, що начальником 

Лондонського Тауера в 1660-1679 рр. був такий собі Джон / Джек Робінсон, який мав 

дурну славу вбивати засуджених, не довго роздумуючи. Загалом, довго чекати 

страти підсудному не доводилося. Саме звідси і значення. 

Barbie Doll - приваблива, але безглузда людина (чоловік або жінка). 

Queen Anne is dead!  - (розм. ірон.) - «це було відомо при королеві Анні»; = Відкрив 

Америку (відповідь тому, хто повідомив застарілу новину). 

doubting Thomas - скептик; Фома невіруючий (в цьому виразі, який увійшов в 

мовлення ще в 17 столітті, йде посилання на Апостола Фому, який не повірив 

першому явленню Христа. Тільки після того, як Христос запропонував Фомі 

доторкнутися до його ран, він повірив.) 

John Hancock (в США) - особистий підпис людини. (Джон Хенкок - американський 

державний діяч 18 століття. Він, до речі, першим підписав Декларацію незалежності 

США). 

Uncle Sam - США, уряд США. 
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