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 Фразеологія  (гр. phrasis – “вираз, зворот”, 
logos – “слово, вчення”) – розділ 
мовознавства, який вивчає фразеологічний 
склад мови.

 Не існує єдиного тлумачення терміну

 “Оксфордський словник”

 “Вебстерський словник”



Семантика (фрац. semantique – наука про зміст, 
грец. – який має значення, означає) – план змісту в 
мові, що складається із значення мовних одиниць 
різних рівнів і категорій. 

Запровадив М. Бреаль.



Це явище обумовлено специфічним 
відношенням до означуваних предметів чи 
явищ дійсності, характером внутрішньої 
образної мови, залежністю між лексичними 
компонентами ФО і повністю чи частково 
переосмисленим їх значенням.



Постійна увага до соматизмів

Термін “соматичний” введений Ф. Вакком

Тлумачення терміна “соматичний”



“Фразеологічний словник 
східнослобожанських і степових 
говірок Донбасу” Віктора та Дмитра 
Ужченків









Ряд фразеологічних характеристик 
худої, виснаженої людини (хоч у 
бедро тягни; за вітром ходити; самі 
вуха стирчать)



Характеристика невисокої людини 
(дихати в груди; їжаку по вуха; 
коню по коліна)
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