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МОДЕЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГIЧНИХ ОДИНИЦЬ З 
ГЕНДЕРНИМ КОМПОНЕНТОМ 

Статтю присвячено дослідженню особливостей опису фразеологічних одиниць з гендерним компонентом у 
лексикографічних виданнях англійської мови. У нiй розглянуто концепцію фразеологічного значення та 
встановлено роль, яку в даному значенні грає гендерний компонент. З’ясовано структуру словникової 

статті, що дозволяє детальніше розглядати завдання, пов’язанi зi складанням англійських фразеологічних 
словників. Проаналізовано основнi пiдходи до класифікації cловникових дефініцій як найбільш ілюстративних 

компонентів з точки зору гендерної інформації, що міститься у фразеологічний одиниці. Виділено 
найпоширеніші типи лексикографічних моделей фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, що 

репрезентованi в iдiоматичних словниках англійської мови. 
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У зв’язку із стрімким розвитком суспільства дослідження гендерного аспекту набуває все більшої 
значущості. З'являється все більше напрямів, орієнтованих на дослідження проявів гендера на різних 
мовних рівнях, включаючи фразеологію. Вельми перспективною в цьому сенсі є лексикографія, що 
доказано зростаючим інтересом до аналізу маніфестацій гендерного компоненту у лексикографічних 
виданнях різних мов (О. А. Васькова, Ю. В. Вiшнякова, А. Грем, М. С. Колеснiкова, К. Креймерi) [1-5]. 
Адже, ''сучасна лексикографія являє собою синтетичну інформаційно-пізнавально-методологічну науку, 
яка лежить на стику різних інформаційних технологій, комп'ютерного мовознавства, практичних 
наукових експериментів, загальної та педагогічної лінгвістики'' [6: 12]. 

Зв'язок гендерної лінгвістики і фразеології стає усе більш нерозривним та сприяє подальшому 
відображенню цих взаємодій у фразеографiчнiй системi англійської мови. Саме ці рефлексiї сприяють 
необхідності описати специфіку декодування значення гендерного компонента фразеологічних одиниць 
у лексикографічних виданнях, що обумовлює актуальність дослідження. 

Мета роботи полягає у встановленні та описi особливостей лексикографічного вiдображення гендерно 
маркованих фразеологічних одиниць, якi i є об’єктом даного дослідження. Предметом є особливості 
лексикографічного вiдображення гендерно маркованих фразеологічних одиниць у словниках англійської 
мови. Матеріал дослідження складають 1300 фразеологічних одиниць з гендерним компонентом, отримані 
методом суцільної вибірки з сучасних фразеологічних словників [7-10]. Емпіричний матеріал було дібрано 
з урахуванням структурного та семантичного критеріїв. Перший мав на увазі відбір фразеологізмів, що 
містять в структурі лексеми-індикатори чоловічої або жіночої статі (man, boy, girl, lady i т. п.), наприклад: 
Lady Luck 'Пані Удача' – chance personified as a controlling power in human affairs. Семантичний критерій 
застосовувався до фразеологізмів, які містять у своєму значенні експліцитнi або імпліцитні гендерні 
характеристики: mutton dressed as lamb – a middle-aged or old woman dressed in a style suitable for a much 
younger woman 'жінка середнього віку або літня жінка, що одягнена не за віком'. 

Для того, щоб повною мірою розкрити і описати особливості фразеологічних одиниць з гендерним 
компонентом, необхідно детально вивчити специфіку фразеологічного значення і встановити, яку роль в 
даному значенні грає гендерний компонент. За основу для даної роботи бралася концепція 
фразеологічного значення В. М. Телії [11], яка виділяє наступні макрокомпоненти семантичної 
структури ідіоми: дескриптивний макрокомпонент, який відповідає за логіко-понятійний аспект 
дійсності і відображає обсяг лексичного поняття; оцінний макрокомпонент, який підкреслює цінність 
поняття, що відображається ідіомою; мотиваційний макрокомпонент, що позначає образ, який відповідає 
можливому стану справ у реальності чи належить до ірреального подання дійсності; емотивний 
макрокомпонент, або все емоційне в семантиці ідіоми; стилістичний макрокомпонент, що сприяє 
посиленню або дисонансу емотивної модальності; граматичний макрокомпонент, що дає відомості про 
фонетичні, морфологічні, синтаксичні особливості і їх зміст. Завдяки I. В. Зиковiй, поряд з усіма 
макрокомпонентами фразеологічного значення, уможливлюється виділити гендерний макрокомпонент, 
який, накладаючись на дескрипцію фразеологізму, сприяє коректному відображенню культурних 
концептів мужності і жіночності. Гендерний макрокомпонент знаходиться у взаємодії з іншими в 
семантиці ідіоми, але складність його фіксації у семантиці ідіоми полягає в можливості розсіювання 
гендерних характеристик по всіх макрокомпонентах фразеологічного значення у разі відсутності 
експліцитних маркерів, що вказують на особу чоловічої або жіночої статі. Тому, щоб зафіксувати 
гендерний компонент у структурi фразеологічного значення необхiдно проаналiзувати усi його 
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макрокомпоненти ''за допомогою розкриття різних механізмів імпліцитної реалізації гендерного 
компонента в значенні фразеологізму'' [12: 31].  

Аналiз гендерно маркованих фразеологiзмiв демонструє, що гендерний компонент може бути 
зафiксовано у рiзний спосіб: формально – гендерний компонент може бути реалізований у структурi 
ідіоми та ніяким чином не впливати на семантичнi характеристики одиницi (an Aladdin's cave 'печера 
Алладина' – a place full of valuable objects 'мiсце, де багато цiнних речей'); або навпаки – структура 
фразеологiзму не сигналізує про наявність будь-яких гендерних маркерів, але її тлумачення мicтить 
найменування статi або її метафоричне переосмислення (a big fish in a small pond – a person seen as 
important and influential only within a limited scope of a small organization or group 'людина, що має вплив 
тільки в межах маленької організації або групи'). Або навіть гендерні характеристики, якi вказують на 
стать, можуть бути експлiкованi як в структурi фразеологічної одиницi, так i в дефініції, або навiть 
співпадати: angry young man 'сердитий молодий чоловiк' – a young man who feels and expresses anger at the 
conventional values of society around him 'молода людина, яка вiдчуває i виражає гнів iз приводу 
консервативних цінностей cуспiльства навколо нього'. 

Для створення моделей лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним 
компонентом необхідно визначити відношення до таких ключових питань фразеографії, як структура 
словникової статті, що дозволяє детальніше розглядати теоретичні і практичні завдання, якi пов'язані зі 
складанням словників. Як зазначає Т. В. Лiховiдова: ''Трактування словникової статті як особливого 
самостійного типу тексту дозволяє розглядати його інформативність як в аспекті цілісності, так і в 
аспекті розчленованості. Це дає можливість в дослідницьких цілях аналізувати кожну частину 
словникової статті окремо і в той же час враховувати її взаємодію з іншими частинами цілого'' [13: 60]. 

У межах гендерних досліджень найбільш доцільним підходом до структури словникової статті 
представляється її трактування як специфічного типу мовної комунікації, що дає змогу отримати 
розуміння інформації, яка міститься у фразеологізмі. У фразеологічних виданнях англійської мови 
розрізняються два типи словникової статті: повна і скорочена. Повна структура словникової статті 
ділиться на чотири частини: одиниця, що підлягає тлумаченню; дефініція; глоса; ілюстративний приклад. 
Наприклад: a mummy's / mother's boy 'мамин синочок' – a boy or man who allows his mother to have too 
much influence on him. British & Australian. Derek's a bit of a mummy's boy. He finished with his last 
girlfriend because his mother disapproved [8]. Як стає очевидним iз прикладу, даний тип словникової статті 
містить фразеологізм, глосу, що свідчить про територіальну приналежність ідіоми, тлумачення та 
вживання даної ідіоми у контексті. 

У свою чергу, скорочена структура складається з: одиниці, що підлягає тлумаченню; дефініції; глоси 
або ілюстративної частини. Прикладом цього може слугувати ідіома: the men in grey suits 'чоловіки в 
сірих костюмах' – men in business or politics who have a lot of power and influence although the public does 
not see them or know about them. As usual, it is the men in grey suits who will decide the future of the industry 
[10]. На вiдмiну вiд попереднього типу, ця словникова стаття обмежується тільки фразеологічною 
одиницею, тлумаченням і контекстним використанням даної ідіоми (або прикладом з її участю). 

Це вказує на те, що одиниця, що тлумачиться, і дефініція є фіксованими розділами словникової статті, 
а глоса й ілюстративна частина – взаємозамінні. Але найбільш ілюстративною із точки зору 
лексикографічного дослідження гендерного компонента фразеологізму є його дефініція, яка ''складає 
частину тлумачення, але при цьому найбільш істотну і важливу частину, що містить основну семантичну 
характеристику фразеологічної одиниці'' [14: 15]. Адже дефініція є опорним компонентом словникової 
статті, а саме, стрижнем для глоси й ілюстративної частини, які істотно доповнюють її, створюючи тим 
самим більше можливостей для аналізу фіксації гендерного компонента.  

Теоретично, можна представити словникову статтю, що складається з фразеологізму, що тлумачиться 
і його дефініції, але практика показує, що зазвичай фразеологічні словники не мають двохкомпонентної 
структури словникової статті. Це можна пояснити тим, що дефініція тлумачить тільки денотативно-
сигніфікативний аспект значення та не може давати вичерпних характеристик щодо трактування 
фразеологічної одиниці. I. В. Арнольд визначає лексичні трансформації (тобто словникові дефініції) як 
заміну ряду, який пояснюється іншим, тотожним першому по денотативному значенню [15: 60]. 

''Однією з основних лексикографічних проблем, пов’язаних зi словниковими визначеннями, є 
проблема уніфікації словникових дефініцій, спробою вирішення якої постає опрацювання типології 
словникових статей, що виступає водночас як теоретичне обґрунтування практики i як практичне 
завдання теорії лексикографії'' [16: 151]. 

У практиці складання фразеологічних словників знаходять застосування найрізноманітніші типи 
дефініцій, від однослівної до досить об'ємної розгорнутої дефініції. Тому для достовірного тлумачення 
значення гендерно маркованих фразеологiзмiв необхідно досить чітко їх розрізняти. Одним iз варiантiв 
класифiкацiї є типологія словникових дефiнiцiй Х. Касареса, що має наступний характер: 1) реальнi 
визначення, якi розкривають суть предмета та можуть бути: генетичними, описовими або 
телеологiчними (тими, що вказують на мету); 2) номiнальнi визначення (логiчнi), якi вказують на 
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найближче родове поняття або на суттєву вiдмiнну ознаку; 3) використання синонiмiчного або 
антонiмiчного еквiвалента [17: 174].  

Наступним, найбiльш поширеним способом є класифікація, запропонована Д. I. Арбатським, яка 
дозволяє виділити наступні типи словникових дефініцій: описовi, якi будуються за родо-видовим 
принципом; релятивнi, у значеннi яких подаються синонiми; та дерiвацiйнi, або визначення значення за 
допомогою похiдного слова [18: 81]. 

Р. А. Аюпова, яка займається безпосередньо описом фразеологічних одиниць, виділяє п'ять найбільш 
характерних типів словарних дефініцій:  

1) опис за допомогою вільного словосполучення або речення; 2) комбінований тип дефініції; 3) опис 
за допомогою розгорнутої структури; 4) дефініція, яка складається з однієї лексеми; 5) дефініція-
еквівалент фразеологізму або синоніма [19: 14]. 

Класифiкацiї, що вивчалися, та аналiз специфiки словникових тлумачень дослiджуваних одиниць 
дали змогу видiлити такi типи словникових дефініцій фразеологічних одиниць: 

1) описова дефiнiцiя; 
2) однолексемна дефiнiцiя. 
Тож, описова дефініція є найпоширенішим типом тлумачення фразеологізму, тому що, як вже вiдомо, 

при дефiнуваннi практично неможливо виділити змicт фразеологізму зi складових його лексем. Такий 
спосіб тлумачення є найбільш повноцінним з усіх вищезазначених, тому що розгорнуто тлумачить 
одиницю за допомогою розкриття її істотних і відмінних ознак. Описові дефініції відзначаються вільним 
порядком слів, використанням слів і виразів загальновживаної мови, а також відсутністю 
термінологічних позначень: a Dear John letter – a letter that you send to a man telling him you want to end a 
romantic relationship with him 'лист, в якому ти повідомляєш чоловіка про закінчення любовних 
стосунків'. За структурою ці дефініції можуть виступати як речення (lounge lizard – a man who spends a lot 
of time trying to meet rich people, especially women, in bars and at social occasions 'нероба, дозвільна гуляка; 
частий відвідувач дансингів, що шукає знайомства з багатими жінками'), або як словосполучення (dogs of 
war 'букв. військові пси' – mercenary soldiers 'солдати-найманці'). Однолексемна дефiнiцiя є дуже 
непродуктивним типом, так як використовується тiльки у тих випадках, коли завдяки одному слову може 
надати вичерпне тлумачення фразеологiчнoї одиницi, наприклад: softer sex – womankind 'жiнки'. 

Без сумнівів, вибір типу дефініції, передусім, залежить від того, в якому словнику вона 
використовується: в одномовному або двомовному. Тому за основу для дослідження бралися одномовні 
словники, адже вони дають повний опис зазначеної одиниці, а не просто надають її переклад.  

Для коректного тлумачення гендерного компонента значення фразеологічних одиниць необхідно 
ретельно проаналізувати способи фіксації і реалізації гендеру в англійських словниках ідіом. Для цього, 
в ходi аналiзу лексикографічних джерел було виділено такі моделi лексикографічної репрезентації 
гендерного компоненту: 

1) ФО + глоса+ дефiнiцiя + ілюстративний приклад: 
up the duff 'вагiтна' – British informal. pregnant. At 19, he was married only because she was up the duff (he 

explains gallantly) (1994 Daily Telegraph) [10]. 
Даний тип моделі фіксує гендерний компонент у дефініції і ілюстративнiй частинi. У свою чергу, 

глоса не містить додаткових характеристик, що сприяють фіксації гендерного компонента, однак 
свідчить про знижений характер ідіоми, позначаючи, що вона використовується в неформальній 
комунiкації. Дана модель репрезентує найбільш розгорнутий тип словникової cтаттi. Однак це не завжди 
сприяє виявленню додаткових відомостей щодо гендерної iнформацiї, яка мiститься в iдiомi, так як 
встановлено, що глоса не завжди повністю і адекватно передає гендерну інформацію. 

2) ФО + дефiнiцiя + ілюстративний приклад: 
give the bride away [for a bride's father] 'бути весільним батьком' – to accompany the bride to the groom 

in a wedding ceremony. Mr. Brown is ill. Who'll give the bride away? [10] 
Як і у попередньої моделi, в планi гендерної ідентифікації, найрепрезентативнiшими є дефініція та 

ілюстративний приклад. Незважаючи на те, що модель має скорочену трьохкомпонентну структуру, 
відсутність глоси не впливає на тлумачення гендерного компонента значення фразеологізму. 

3) ФО + дефiнiцiя + глоса: 
an admirable Crichton незрівнянний Крайтон' – a person who excels in all kinds of studies and pursuits, or 

who is noted for supreme competence. This expression originally referred to James Crichton of Clunie (1560-
85?), a Scottish nobleman renowned for his intellectual and physical prowess. In J. M. Barrie's play The 
Admirable Crichton (1902), the eponymous hero is a butler who takes charge when his master's family is 
shipwrecked on a desert island [10]. 

Цей тип моделi лексикографічної репрезентації гендерного компонента характеризується наявністю 
наступних складових: фразеологічна одиниця, тлумачення та розгорнута етимологічна глоса. У даному 
випадку спостерігається скорочена структура словникової статті, у ході аналізу якої уможливлюється 
декодування гендерного компонента завдяки лексемi person у дефiнiцii (яка може позначати денотатiв як 



Н. О. Павленко. Моделі лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом 

 269 

чоловічої, так і жіночої статі) та етимологічним даним у глосi, що розкриває icторичну iнформацiю щодо 
походження iдiоми.  

Вивчення особливостей лексикографування фразеологiчних одиниць з гендерним компонентом 
дозволяє зробити висновки: 

1. Повноцінне лексикографічне тлумачення гендерного компонента значення фразеологізмів не 
представляється можливим без дослідження структури словникової статті. Адже різностороння 
лінгвістична характеристика, яку має словарна стаття дозволяє розглядати її як організований текст, що, 
у свою чергу, забезпечує однозначне розуміння гендерної інформації, яку він охоплює. Аналіз 
лексикографічних дефініцій фразеологізмів різних словників сучасної англійської мови дозволяє 
об'єктивно визначити об'єм і зміст інформації про одиницю фразеологізму, а також виявити нові 
тенденції у лексикографічній практиці. 

2. Раціональним пiдходом до дослідження репрезентації гендерно маркованих iдiом в структурi 
словників є видiлення окремих лексикографічних моделей, якi обмежуються трьох- або 
чотирьохкомпонентною структурою. С точки зору декодування гендерного компоненту 
найпоказовішими можуть бути дефініція та ілюстративна частина, але в окремих випадках i 
етимологічна глоса, що часто може давати вичерпні данi стосовно походження iдiоми. 

3. Дослiдження моделей лексикографічної репрезентації фразеологiчних одиниць з гендерним 
компонентом демонструє, що найпродуктивнiшою є розгорнута модель, яка містить чотири компоненти, 
а їх комбінація в певних випадках може сприяти розширенню і доповненню тлумачення гендерного 
компонента значення англійських фразеологічних одиниць. 
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Павленко Н. О. Модели лексикографической репрезентации фразеологических единиц  
с гендерным компонентом. 

Статья посвящена исследованию особенностей описания фразеологических единиц с гендерным 
компонентом в лексикографических изданиях английского языка. Определена структура словарной 
статьи, что позволяет детальнее рассматривать задания, связанные с составлением английских 
фразеологических словарей. Проанализированы основные подходы к классификации словарных 
дефиниций как наиболее иллюстративных компонентов с точки зрения гендерной информации, 

содержащейся во фразеологизме. Выделены распространенные типы лексикографических моделей 
фразеологических единиц с гендерным компонентом. 
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Pavlenko N. O. Models of Lexicographical Representation of Phraseological Units with Gender Component. 

This article deals with the research of peculiarities of description of phraseological units with the gender 
component in the English lexicographical sources. The structure of a dictionary entry is defined. That allows 

covering more tasks, connected with English phraseological dictionary making, in more detail. The main 
approaches to classifications of dictionary entries as the most illustrative components from the point of view of 
the gender information, contained in phraseological units, are analyzed. The most wide-spread types of models 

of the lexicographical representation of phraseological units with the gender component are singled out. 

Key words: phraseological unit, gender component, model of lexicographical representation. 

 


