
Наталія Сироватка 
 

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДВЕРБІАЛЬНИХ 
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 
Врахування семантичних особливостей англійських адвербіальних 

ФО є одним з факторів, що чинить значний вплив на адекватність їх пере-
кладу українською мовою. Серед адвербіальних фразеологічних одиниць, з 
точки зору їх семантичних особливостей слід виділити дві основні групи: 
якісні та обставинні. 

Якісні адвербіальні ФО – це такі фразеологізми, які позначають оз-
наки процесу, тобто характеризують його з якісної сторони. Вони 
поділяються на ФО способу дії та ФО міри і ступеня [3, 242]. 

1. Адвербіальні ФО способу дії. До подібних зворотів відносяться, 
наприклад, fair and square – чесно, прямо: 

E.g. Judith: the truth must be faced fair and square (N. Coward). 
Часто адвербіальні ФО виражають інтенсивність дії. До таких 

відносяться by hook or by crook – всіма правдами і неправдами; by leaps 
and bounds – швидко, стрімко; семимильними кроками; hummer and tongs 
– енергійно; закотивши рукава; tooth and nail – з усіх сил; не на життя, а на 
смерть. 

Неповноту дії позначають ФО by fits and stars – уривками, нерегу-
лярно і off and on (або on and off) – час від часу, рідко. 

Повноту дії виражають ФО типу hook, line and sinker та lock, stock 
and barrel – повністю, цілком; from A to Z – від початку до кінця; від а до 
я, від альфи до омеги. 

Мету виражають ФО типу for kicks (або for love) – заради задоволен-
ня; через любов до мистецтва. 

Несподіваний характер дії позначає ФО out of blue (clear) sky (або 
out of the blue) – цілком несподівано, як грім серед ясного неба; як сніг на 
голову. 

Багаторазовість дії виражається ФО time and time again – багато 
разів, неодноразово. 

Одноразовість дії виражає ФО for once in a way – один раз, у якості 
виключення. 

E.g. They agreed to take a holiday for once in a way (Ch. Dickens). 
В деяких адвербіальних ФО містяться архаїчні елементи: in a trice – 

миттєво, в одну мить. Trice – застаріле слово, позначає момент, короткий 
період [1, 195]. 

E.g. You thought you were as a herring two hours since, and you are all 
alive and talking. Now…I’ll make you decent in a trice (Ch. Bronte). 

2. Адвербіальні ФО міри, ступеня. До таких зворотів відносяться: 
hide and hare – цілком, повністю; in large measure – значною мірою; in a 



small way – в невеликих розмірах, потрохи; скромно; to a high degree – ду-
же, надзвичайно. 

E.g. She knew Hudson … a slight, middle-aged man; his manner re-
strained, polished to a high degree (A.J. Cronin). 

Зустрічаються полісемічні якісні адвербіальні ФО: neck and crop – 
1) швидко, стрімко, з використанням фізичної сили: 
2) ґрунтовно, повністю, цілком: 
E.g. We were going neck and crop for fashion (Ch. Dickens). 
Перший фразеомантичний варіант означає спосіб дії, а другий – 

ступінь дії. 
Обставинні адвербіальні ФО – це такі фразеологізми, які не харак-

теризують дію з якісної сторони, а позначають обставини, умови, в яких 
здійснюється дія, тобто щось зовнішнє по відношенню до дії. Виділяють 
декілька груп обставинних ФО [3, 244]. 

1.Обставини, за яких здійснюється дія. Прикладом може бути ФО 
rain or shine – за будь-яких обставин, не дивлячись ні на що. 

E.g. He had been working now for the company for all of twenty years « 
rain or shine « (Th. Dreiser). 

Усний характер дії може бути виражений ФО by word of mouth – ус-
но, на словах. 

E.g. He had always a certain shyness in expressing himself by word of 
mouth (W.S. Maugham). 

2. Обставини місця (позначають просторові ознаки): from china to 
Peru – «від Китаю до Перу», з одного боку землі до іншого; from John 
o’’Grout’s End – з півночі до півдня (або з півдня до півночі) Англії, з од-
ного кінця країни до другого. 

E.g. In Perfect State… culture will reign from China to Peru (R. Alding-
ton). 

3. Обставини часу (позначають протікання дії в часі): in a flash, in 
less than no time, in the twinkling of an eye, in two shakes (of a lamb’s tail) – 
миттєво, одразу; зі швидкістю світла; in the eye dot – в незапам’ятні часи; 
за царя Тимка, коли земля була тонка. 

He was constantly… verifying theories that had been decently interred in 
the eye dot (H.G. Wells). 

4. Обставини напрямку: as the crow flies – навпростець; in the wind’s 
eye (мор.) – прямо проти вітру. 

E.g. It was nearly eighty miles between the Sleeping River Hotel and the 
estuary, as the craw flies (K.S. Prichard). 

5. Обставини причини: in ones cup’s – з п’яні; in the heat moment – 
зопалу. 

E.g. They were all shouting at me to hurry up and in the heat of the mo-
ment I forgot to pick up the envelope with the tickets. 

6. Обставини мети: on the off-chance – в надії, на всяк випадок. 



E.g. She went to the party on the off-chance that his friends would be 
there. 

Отже, семантичні особливості адвербіальних ФО визначаються 
згідно до їх лексичного значення, тобто позначення часових, якісних, час-
тотних, причинних та інших відносин. 
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