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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Домінувальний у сучасному мовознавстві антропоцентричний підхід  
до вивчення мовних явищ та процесів зумовлює необхідність дослідження 
механізмів категоризації й конкретизації референтів позамовної дійсності, 
виявлення засобів їхньої об’єктивації в кожній конкретній мові, висвітлення 
комунікативних можливостей цих мовних одиниць. Відповідно дисертація 
присвячена аналізу лексико-семантичних і комунікативно-функціональних 
особливостей англомовних еврисемічних субстантивних лексем, які є індикаторами 
широкозначної категоризації в мові та мовленні.  

З середини ХХ століття широкозначні одиниці регулярно стають предметом 
дослідження лінгвістів: Н. М. Амосової, Т. М. Бєляєвої, М. О. Боровик, В. Г. Гака, 
Л. Я. Гросула, А. І. Гурської, В. Я. Плоткіна, Г. А. Уфімцевої. Актуальність 
проблеми зберігається і сьогодні, про що свідчить поява численних праць  
за останні роки: О. О. Авдєєва, М. Я. Блоха, Б. Д. Джоламанової, С. Н. Дімової, 
В. О. Загородньої, Н. В. Ієвлєвої, О. С. Кубрякової, І. С. Лотової, Є. І. Малютіної, 
Г. І. Нікітіної, Т. І. Резнікової, О. Л. Соболєвої, І. В. Якушевої. У вітчизняному 
мовознавстві явище широкозначності досліджено переважно на матеріалі 
української мови у працях С. С. Баланюк, О. М. Кримець, А. О. Скорофатової, 
С. С. Терещенко. 

Загалом за еврисемами (робочий термін введено на позначення 
широкозначних одиниць за аналогією до наявного терміна для широкозначності 
– еврисемія) досі визнається наявність одного широкого значення, 
поліреферентність, співвіднесеність з поняттям широкого обсягу, контекстна 
зумовленість, відсутність відношень семантичної похідності. 

Актуальність дослідження зумовлена насамперед важливою роллю,  
яку відіграє широкозначність у категоризації об’єктів буття та відсутністю 
фундаментальних наукових досліджень, присвячених комплексному  
аналізу семантичних параметрів поліреферентних англомовних лексем.  
Постає необхідність визначення місця феномену еврисемії у лексико-
семантичному просторі англійської мови та з’ясування її системних відношень 
з такими суміжними явищами, як семантична неоднозначність, полісемія, 
гіперо- та гіпонімія. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми 
факультету іноземної філології Запорізького національного університету 
«Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 
мовних одиниць», затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер 
державної реєстрації 0113U000807). Тему дисертації затверджено науково-
технічною радою Запорізького національного університету 18.12.2013 
(протокол № 4), уточнено 22.09.2016 (протокол № 2). 

Мета дослідження полягає в комплексному семасіологічному аналізі 
субстантивних широкозначних лексичних одиниць англійської мови  
як репрезентантів лексико-семантичної категорії еврисемія. 
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Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 
– систематизувати основний категорійно-поняттєвий апарат дослідження; 
– визначити теоретико-методологічну та методичну базу дослідження 

семантики широкозначних субстантивних лексем;  
– виокремити функції еврисемічних мовних одиниць; 
– проаналізувати денотативний і референтний компоненти значення 

еврисеми; 
– запропонувати власну класифікацію виокремлення ступінів референтної 

віднесеності еврисемічних одиниць на основі визначення типів референтів,  
які вони можуть позначати;  

– схарактеризувати комунікативні властивості похідних слів та фразеологічних 
одиниць, у складі яких базовими є широкозначні лексеми з точки зору референтного 
компонента їхньої семантики; 

– розкрити особливості функціонування похідних слів еврисем у складі 
фразеологізмів в англійській мові. 

Об’єктом дослідження виступають широкозначні іменники англійської 
мови thing, subject, object, material, stuff, man, person, human being, individual, 
creature, matter, affair, event, place та їхні лексико-фразеологічні деривати. 

Предметом дослідження є особливості семантики та функціонування 
субстантивних еврисем англійської мови. 

Матеріалом дослідження стали 180 еврисемічних одиниць та їхніх 
лексико-фразеологічних дериватів, дібраних методом суцільної вибірки із 12 
тлумачних й енциклопедичних словників англійської мови. Основним 
джерелом ілюстративного матеріалу слугували 624 приклади функціонування 
(контексти вживання), взяті із текстової бази Британського національного 
корпусу (British National Corpus), що демонструє сучасне вживання мовних 
одиниць у контексті різноманітних дискурсів. У корпусах текстів пошук 
задавався за формами широкозначних іменників без обмежень, які виступають 
компонентами похідних слів і сталих фразеологічних сполучень. 

Теоретико-методологічну базу дисертаційного дослідження становлять 
основні положення теорії широкозначності (Н. М. Амосова, Н. Д. Арутюнова, 
М. Я. Блох, В. Г. Гак, В. П. Конецька, М. В. Нікітін, Г. А. Уфімцева, С. Ульман, 
М. А. К. Халідей, Р. Хасан, Д. М. Шмельов, Х.-Дж. Шміт); теорії функціональної 
категоризації (Н. Д. Арутюнова, Л. В. Барсалоу, Б. Берлін, М. М. Болдирєв, 
А. Вежбицька, Р. Карстон, В. Крофт, Д. А. Круз, О. С. Кубрякова, Дж. Лакоф, 
Е. Х. Рош, Л. Сміт, Л. Самуельсон). Важливими є також праці з лексичної 
семантики (М. М. Болдирєв, О. В. Бондарко, В. Г. Гак, А. А. Залізняк 
М. Г. Комлєв, О. С. Кубрякова, Дж. Лакоф, О. В. Падучева, О. М. Селіверстова, 
О. А. Сулейманова, Г. А. Уфімцева, Д. Н. Шмельов), а також проблеми аналізу 
структури значення слова (Й. А. Стернін). 

Мета й завдання, специфіка об’єкту, предмету та особливості проблеми 
зумовили необхідність комплексного застосування загальнонаукових  
і лінгвістичних методів дослідження та прийомів аналізу мовного матеріалу. 
Висвітлення аспектів структури, семантики, функціонування субстантивних 
еврисем в англійській мові досягнуто через методику описово-аналітичного 
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методу з прийомами спостереження, аналізу, синтезу, порівняння, 
узагальнення, гіпотетико-дедуктивного методу, методу суцільної вибірки  
і кількісних підрахунків, (для відбору, інтерпретації та класифікації фактичного 
матеріалу), аналізу словникових дефініцій (для окреслення змісту еврисемічних 
одиниць через словникові дефініції, виявлення сем), контекстуального аналізу 
(для встановлення ситуативної зумовленості та особливостей функціонування 
еврисеми в певному мовленнєвому акті, а також аналізу лексичного наповнення 
цієї мовної одиниці), семного (компонентного) аналізу (для визначення 
семантичної структури еврисем, виявлення їхніх елементарних семантичних 
компонентів – сем), структурно-семантичного аналізу (для з’ясування 
структури та семантики еврисем, визначення шляхів та способів формування 
їхніх дериватів та фразеологічних одиниць). 

Наукова новизна дослідження полягає насамперед в тому, що в результаті 
проведення комплексного семасіологічного аналізу субстантивних еврисем 
англійської мови було досягнуто таких результатів: 

– висвітлено дериваційні та функціональні особливості англомовних 
широкозначних одиниць;  

– доведено автономність широкозначності в межах лексико-семантичної 
системи англійської мови;  

– виявлено спільні та відмінні риси еврисемії із суміжними з нею мовними 
явищами лексико-семантичного простору англійської мови;  

– проаналізовано внутрішню структуру еврисемічних субстантивних 
одиниць;  

– розроблено класифікацію виокремлення ступенів референтної 
віднесеності широкозначних одиниць на основі визначення типів референтів 
субстантивних еврисем англійської мови. 

Як робоча гіпотеза висувається припущення про те, що англомовні 
субстантивні еврисеми (широкозначні одиниці взагалі) мають різні ступені 
референтної віднесеності, що уможливлюється на основі визначення типів 
референтів, які можуть позначати досліджувані одиниці. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що здобуті 
результати є внеском у такі галузі англістики, як лексикологія (розділ 
«Лексична семантика») та лінгвостилістика. Цей внесок, зокрема, полягає  
у доповненні уявлень про лінгвістичне явище еврисемії, що сприяє її визнанню 
як лексико-семантичної категорії. Особистий внесок у розвиток теорій мови  
та комунікації полягає в розширенні й систематизації знань про природу, 
типологію, структурно-семантичну специфіку, стилістичні особливості 
(стилістичну маркованість) еврисемічних лексем. Цей внесок може бути 
екстрапольований і на відповідну галузь загального мовознавства. 

Практичне значення праці полягає в тому, що її результати можуть бути 
використані: 

– в навчальній роботі у процесі викладання курсів загального 
мовознавства, лексикології та стилістики англійської мови, теорії перекладу,  
а також у спецкурсах із семантичної парадигматики, когнітивної лінгвістики, 
теорії комунікації, лексичної семантики, семасіології;  
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– у навчально-методичній роботі для укладання підручників, навчальних  
і методичних посібників із проблематики дослідження; 

– у лексикографічній практиці для укладання тлумачних друкованих  
та електронних словників для потреб корпусної лінгвістики. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 
результати дисертації було представлено на шести міжнародних наукових  
і науково-практичних конференціях: «Іноземна філологія у ХХІ столітті» 
(Запоріжжя, 2014 – 2016 рр.), «Мир языка – мир в языке» (Київ, 2015), «Мови  
і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2016), «Міжкультурна 
комунікація: Мова – Культура – Особистість” (Острог, 2016), «Пріоритети 
германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2016); на щорічних 
підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу Запорізького 
національного університету (2014 – 2016 рр.); на засіданнях кафедри теорії  
та практики перекладу з англійської мови (2014 – 2016 рр.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
відображено в 7 одноосібних публікаціях, 6 із яких є науковими статтями, 
опублікованими у фахових виданнях України, 1 стаття – у зарубіжному виданні 
(Австрія). Загальний обсяг публікацій становить 3,8 друкованих аркуша. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків та списку 
використаних джерел (340 позицій). Загальний обсяг дисертації становить  
196 сторінки, із них основного тексту – 160 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження  
та її актуальність, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт,  
предмет, матеріал і методи дослідження, визначено наукову новизну, робочу 
гіпотезу, розкрито теоретичне значення та практичну цінність здійсненої 
розвідки, подано відомості про форми апробації здобутих результатів  
та структуру дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 
широкозначної лексичної одиниці» здійснено аналіз основних підходів  
до розгляду поняття широкозначності, а також провідних напрямків  
у дослідженні цього явища, розглянуто співвідношення еврисемії з суміжними  
з нею явищами, обґрунтовано функціональний аспект широкозначних одиниць, 
описано методи дослідження еврисем. 

Еврисемію часто розглядають як різновид полісемії, а еврисему як один  
із лексико-семантичних варіантів полісеманта. Не заперечуючи здатність явища 
широкозначності виступати внутрішньою характеристикою окремих лексико-
семантичних варіантів в структурі багатозначного слова і співіснування 
еврисемії з полісемією, у дисертаційному дослідженні ми доводимо їхню 
нетотожність і акцентуємо на наступних параметрах диференціації обох явищ:   

– семантична наповненість: еврисема має одне інваріантне широке 
значення, в полісемічному слові наявні одне основне і одне або кілька похідних 
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значень (лексико-семантичних варіантів); тобто, широкозначна одиниця має 
цілісну семантичну структуру, багатозначна – фрагментарну; 

– спосіб номінації: широкозначне слово відзначається прямою номінацією 
з наростаючим абстрагуванням, полісемічна одиниця, в свою чергу, 
характеризується непрямою (вторинною) номінацією з метафоричним / 
метонімічним переносом; 

– дериваційна залежність значень у слові: значення еврисемічної лексеми 
дериваційно незалежне, тоді як між значеннями полісемічної одиниці наявні 
відношення семантичної похідності; 

– ієрархія значень: відсутня у еврисеми, обов’язково присутня  
у полісемічного слова; 

– контекстуальна зумовленість: у випадку з широкозначною одиницею, 
в контексті актуалізується інваріант, з багатозначною – конкретний лексико-
семантичний варіант; 

– гіперо-гіпонімічні відношення: присутні у еврисеми і відсутні  
у полісемічного слова; 

– потенціал сполучуваності: високий у широкозначних слів і обмежений 
у полісемічних. 

Основним критерієм визнання лексичної одиниці еврисемічною виступає  
її гіперо-гіпонімічний потенціал. Гіперонім характеризується найбільш 
загальною родовою ознакою поняття і більш широким обсягом, залучає до своєї 
поняттєвої галузі всі гіпоніми, що спеціалізують цю родову ознаку. Гіперонімам 
так само притаманна більша семантична невизначеність у порівнянні  
з відповідними гіпонімами, завдяки чому гіпероніми можуть вживатися в більш 
численних контекстах. Наприклад, еврисема seat містить всі семантичні 
характеристики, загальні для іменників chair, armchair, bench та їм подібним. 

Аналіз функціонального аспекту еврисем базується на виконанні ними 
основних функцій: номінативної, субститутивної (замісної), ідентифікуючої, 
текстоутворюючої. Номінативну функцію еврисеми можуть виконувати, 
вказуючи на якийсь предмет або навіть фрагмент тексту, до якого слід 
звернутись, щоб зрозуміти зміст поняття. Субститутивна функція є головною 
й найважливішою характерною рисою еврисемічного субстантива, семантична 
особливість якого зводиться, зокрема, до наступної закономірності: чим ширше 
значення, тим більшу кількість видів заміщення здатний виконувати іменник. 
Проявляти функцію ідентифікації широкозначні одиниці можуть вступаючи  
в контекстуально-синтаксині зв’язки (анафоричний, катафоричний, 
двосторонній). Як субститути, іменники з широкою семантикою беруть участь 
одночасно у встановленні внутрішньо- і міжфразових (текстових) зв’язків, 
виконуючи при цьому текстоутворюючу функцію.  

У другому розділі «Особливості семантики еврисем англійської мови» 
здійснено аналіз двох головних компонентів значення еврисеми – денотативного 
і референтного, на основі чого проводиться покрокове визначення ступенів 
референтної віднесеності досліджуваних еврисемічних іменників. 

Доводячи самостійність еврисемії як лексико-семантичної категорії,  
ми спираємось на семантичний аспект аналізу англомовних еврисем,  



 6 

який передбачає врахування денотативних і референтних особливостей слів  
з широкою поняттєвою основою. Зокрема, під денотатом ми розуміємо клас 
предметів, до кожного з яких потенційно можна додати певне слово. Референт 
– це конкретний предмет, названий певним словом у конкретному 
висловлюванні. Інакше кажучи, денотат – це потенціал слова, що задає межі 
його можливих уживань, тобто додатків до предметів і ситуацій. Термін 
«денотат» застосовують для лексики, яка має конкретну ділянку референції, 
тобто співвідноситься з конкретними предметами (референтами). 

Англомовні еврисеми являють собою неоднорідну та поліфункціональну 
лексичну підсистему, для якої характерним є особливий вид субстантивної 
широкозначності, що поєднує властивості абстрактності та конкретності. 
Подібне поєднання дозволяє цим субстантивам виступати засобом 
найменування різних за обсягом, неоднорідністю і дифузністю типів 
референтів, і разом з тим, завдяки невизначеності семантики, демонструвати 
значний адаптивний потенціал у системі мови і мовлення. 

Стрижнем еврисеми виступає так зване «інваріантне значення», загальне 
для всіх позначених нею референтів. Серед типів самих референтів, які може 
позначати субстантивна еврисема, ми виокремили абстрактні поняття, 
предмети реальної дійсності, живі істоти, події, дії, а на основі віднесеності 
еврисем до них – три ступені референтної віднесеності еврисемічних одиниць 
(високий, середній, низький). 

У третьому розділі «Функціонування еврисемічних субстантивних 
лексем англійської мови» здійснено аналіз ступенів референтної віднесеності 
еврисемічних іменників англійської мови, а також дериватів, утворених від цих 
субстантивних лексем. 

Ступінь високої референтної віднесеності характерний для мовних 
одиниць з абстракцією вищого порядку, що здатні співвідноситись з абсолютною 
безліччю референтів (навіть поза сферою їхнього безпосереднього 
категоріального значення). За нашим спостереженням, до таких еврисемічних 
одиниць належить тільки одне слово thing, яке визнається найбільш 
універсальною, абсолютною широкозначною субстантивною лексемою  
в англійській мові, що має максимальне коло зазначених типів референтів  
і може позначати: 

– абстрактні поняття: I’ll tell you a thing. I have never heard a better thing; 
– предмети реальної дійсності (річ, предмет, тобто те, про що йдеться): 

What’s the thing in your hand? To pack up one’s things;  
– живі істоти: It’s truth that boys are dirty things, He is an evil, preening 

thing; словосполучення poor little thing можна вжити стосовно дитини і тварини. 
У розмовній мові лексемою thing позначають предмети, які не можуть  

або не хочуть називати (Give me this (that) thing); людину, ім’я якої не знають 
або ігнорують (That Miss/Mister Thing). У таких випадках слово thing набуває 
експресивного забарвлення і фактично виконує роль евфемізму. Трапляються 
випадки, коли лексичний знак thing позначає події (That shooting was a terrible 
thing) та дії (The first thing to be done is to draw up a list of such works to be read 
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 in school). Можна констатувати, що ця лексема виходить далеко за межі 
власного денотативно-категоріального значення. 

Свою високу референтність еврисема thing майже не втрачає, входячи  
до складу похідних та фразеологічних мовних одиниць, у яких вона виступає 
базовою семою. Зокрема, деривати еврисеми thing у вигляді похідних слів 
something, anything, everything, nothing можуть загалом представляти всі типи 
референта, що й окремо взята лексема thing, не виявлено тільки випадків 
позначення живих істот похідною одиницею anything. Мовні знаки thingumajig, 
thingamy (thingum(m)y) або thingumbob (thingumabob), thingy мають порівняно 
обмежений ступінь широкозначності в порівнянні з базовою еврисемою thing  
і репрезентують лише три типи референта – абстрактні поняття, живі істоти  
та предмети реальної дійсності. 

Отже, деривати something, anything та everything вказують на абстрактні 
поняття та мають узагальнене значення, позначаючи в широкому сенсі: 

– щось, як у контекстах на зразок: He knows something;  
– будь-що, як-от у контекстах: My grandfather called me this afternoon  

and told me he and I were in grave danger. Does that mean anything to you?;  
– все, що завгодно, як у контекстах з лексемою everything: Against the hum 

of the bulletproof wheels beneath them, Langdon quickly explained to Sophie 
everything he had heard about the keystone. 

Є випадки, коли вищезазначені деривати позначають предмети реальної 
дійсності: Then his fingers brushed something unexpected. It was a metallic, button-
shaped disk, about the size of a watch battery. He hasn't taken anything – стосовно 
предмета; A key? Langdon had never seen anything like it – одиниця anything 
позначає предмет, схожий на ключ. 

У поодиноких випадках мовні знаки something, everything позначають 
живих істот і мають різний ступінь конкретизації в межах статевої ознаки, 
наприклад: мовна одиниця something має порівняно вищий ступінь 
конкретизації свого значення, коли йдеться переважно про представників 
чоловічої або жіночої статі (Martha is really something to see now. He is something 
of an artist), тоді як лексема everything абстрагує своє значення, вживаючись  
по відношенню до людей загалом незалежно від статі та вікової категорії,  
як у прикладі: At night, the forest’s winding lanes were lined with hundreds  
of glistering bodies for hire, earthly delights to satisfy one’s deepest unspoken  
desires – male, female, and everything in between. 

Аналогічні випадки демонструє і лексична одиниця everything у таких 
контекстах: Because everything is automated, your privacy is guaranteed, even from 
the staff of this bank. У контекстах на зразок She stood in silence for what felt like 
forever, waiting for something to happen; Anything could happen with her; Everything 
that could happen has happened помічаємо, що тип референта події частіше 
виявляється завдяки англійському дієслову to happen або його синонімів. 

Позначення дії спостерігаємо у наступних контекстах: What, are you 
moved to London or something?; Do you know something? They went home together! 
– дія розкривається завдяки дієсловам руху; He will do anything to help you –  
на дію вказує дієслово to do. 
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Особливу увагу слід звернути на дериват nothing, який з точки зору 
формальної логіки, ніби нічого не позначає (спираючись на його пряме значення), 
а в реальному контексті демонструє певну співвіднесеність з різними типами 
референтів. Зокрема, мовна одиниця nothing як іменник у словосполученнях  
the little nothings of life, mere nothing позначає дрібниці в абстрактному плані, 
окремо може позначати пустоту, небуття, нереальність, а в деяких випадках – 
навіть людину з негативним до неї ставленням (нікчема, непотріб). 

Отже, як еврисемічний дериват лексема nothing може імплікувати: 
– абстрактні поняття: At first he felt nothing; 
– предмети реальної дійсності: “Fine. And the use of his own blood  

as ink?” “Obviously he had nothing else to write with”; «He left you only this key? 
Nothing else?», коли писати можна предметом на зразок ручки або олівця,  
а з ключем так само порівнювати якийсь конкретний предмет реальної дійсності; 

– живі істоти: “All I am saying is that Mr Saunière dedicated his life  
to studying the history of the goddess, and nothing has done more to erase that history 
than the Catholic Church“, бо робити щось може тільки жива істота. Крім цього, 
наявне порівняння з католицькою церквою, яка теж ототожнюється з людьми; 

– події: Nothing has happened, – вказує дієслово to happen, як і у прикладах  
з дериватами something, anything, everything; 

– дії: Fache motioned back to the pentacle on Saunière’s abdomen. “Nothing  
to do with devil worship? Are you still certain?”, – в основному виявляє дієслово to do. 

Як уже зазначалося, еврисема thing також виступає базою для створення 
таких рідковживаних дериватів, як thingumajig, thingamy (thingum(m)y)  
або thingumbob (thingumabob), які так само вживаються для позначення 
абстрактних понять (All your bunch of thingumajig); предметів реальної 
дійсності, які мовці не знають або не можуть пригадати їхньої назви (He bought 
this new thingamajig for opening beer bottles); живих істот, особливо замість 
їхніх імен, які мовці так само не знають або не можуть пригадати (Meredith 
reminded him that Cyril thingamajig had lost both legs in a skirmish in North Africa). 
Аналогічні випадки вживання і мовного знаку thingy в контекстах на зразок  
And it’s a thingy that I can’t forget about; Go up to Miss thingy; What’re ya supposed 
to do with this thingy?, де може йти мова про абстрактні поняття, предмети 
реальної дійсності та живі істоти. 

Фразеологічні одиниці з базовою еврисемічною лексемою thing  
так само здатні представляти ті ж самі типи референта, що і сама ця лексема,  
за винятком подій. Це дає нам підставу вважати, що значення цих фразеологізмів 
є менш абстрактним, на відміну від значення окремо взятої лексеми thing,  
бо семантика фразеологічних одиниць завжди включає додаткові денотативно-
сигніфікативні семи, які звужують семантику фразеологізма в контексті. 

Наприклад, фразеологічні одиниці big thing, a good thing, a square thing, 
the last thing about smth. вказують на абстрактні поняття, позначаючи  
в широкому сенсі будь-яку велику, багатообіцяючу, прибуткову, вигідну справу 
(big thing, a good thing), чесну угоду (a square thing) або останнє слово взагалі 
(the last thing about smth.). Різниця полягає лише в тому, що, на відміну  
від еврисеми, широке значення фразеологізму конкретизується додатковими 
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семами, що звужують його потенційно широку денотацію і обмежують обсяг 
його вживання та сполучуваність. Чим більше подібних сем має семантика 
фразеологізму, тим менший ступінь широти, узагальненості його значення. 

В окремих випадках фразеологічні одиниці з базовим широкозначним 
словом thing, можуть позначати не тільки абстрактні поняття, а й предмети 
реальної дійсності. Наприклад, фразеологізм good things може посилатися на 
конкретні предмети розкоші або матеріальні блага взагалі; фразеологічну 
одиницю quite the thing можна вжити по відношенню до реальної дуже модної 
речі або назвати щось останнім криком моди загалом. А в складі таких 
словосполучень, як the new thing, the real thing, з точки зору референтної 
віднесеності, мовна одиниця thing виступає універсальним лексичним засобом, 
що може вказувати як на абстрактні поняття (коли ці словосполучення  
є фразеологічними одиницями), так і на предмети реальної дійсності (коли вони 
виступають у ролі вільних словосполучень). 

Є випадки, коли фразеологізми з базовою еврисемою thing позначають 
живих істот і мають різний ступінь конкретизації. Наприклад, фразеологічна 
одиниця bright young thing має більший ступінь конкретизації свого значення, 
коли йдеться про представників золотої молоді 20-30-х років ХХ століття; 
фразеологічна одиниця a little thing абстрагує своє значення, вживаючись 
стосовно людей і тварин; young thing уживається на позначення молодих  
людей взагалі, обмежуючи своє значення щодо вікової ознаки. А фразеологізм 
creeping things стосується лише тварин – рептилій. Позначення дії можна 
спостерігати у таких дієслівних фразеологізмах, як be up to a thing or two,  
make things hum, not to do a thing, not to get a thing out of, see things, the done thing 
та їм подібним.  

Трапляються випадки, коли тільки на контекстуальному рівні можна 
зрозуміти, який тип референта криється за широкозначним словом або 
фразеологізмом, в якому це слово є провідним, тобто його значення 
виявляється імпліцитно. Наприклад, фразеологізм the best thing тільки  
в реченнях на зразок The best thing for you is to forget his words as he did not mean 
to hurt your feelings дає розуміння того, що його референтом виступає дія. Така 
ж ситуація відбувається з фразеологічною одиницею (the) first thing, як-от  
у контекстах He came and told me about it first thing та I’ll call you first thing 
tomorrow morning. 

Фразеологізми з дериватами еврисеми thing можуть мати властивості 
монореферентності (позначати лише один з типів референтів), 
поліреферентності (вказувати більш ніж на один референт)  
та мультиреферентності (імплікувати всі типи референту – абстрактні 
поняття, живі істоти, предмети реальної дійсності, події, дії). При цьому, 
референтна віднесеність фразеологічної одиниці може не залежати  
від референтної віднесеності самого еврисемічного деривата, і тоді створюється 
своя референтна віднесеність фразеологізма загалом. Разом з тим, референтна 
віднесеність фразеологічної одиниці може повністю або частково 
зумовлюватися еврисемічним дериватом, тобто може мати місце певний збіг 
типів референтів деривата і всього фразеологізма. 
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Далі наводимо типи референта, що можуть репрезентувати 
монореферентні фразеологічні одиниці, до складу яких входить похідна 
одиниця something і референтна віднесеність яких не залежить від референтної 
віднесеності цього деривата, як окремо взятої лексеми. До таких фразеологізмів 
належать, зокрема, наступні мовні одиниці: 

– something on the ball вказує на тип референта «абстрактні поняття»  
і позначає в широкому сенсі розумові здібності людини (а саме кмітливість), 
що демонструє такий контекст, як: I'd help a guy with something on the ball; 

– something short позначає референт «предмети реальної дійсності», 
вживається в розмовній мові і набуває жартівливої конотації, позначаючи міцні 
горілчані напої (натяк на скороченість назв: brandy, grog, rum, whisky)  
в контекстах на зразок: She always had a drop of something short in her tea;  

– be up to something, think oneself something (think something of oneself) 
представляють тип референта «дії», що репрезентують, наприклад, контексти: 
She looked different somehow and she might just be up to something, Young 
Hadoway thinks something of himself. He's getting too high and mighty for me. 

До поліреферентних фразеологізмів ми відносимо такі одиниці, як a little 
something, яка може представляти майже всі типи референта, за винятком 
живих істот, що можна простежити, розглянувши контексти, де вона  
позначає абстрактні поняття: And then, I liked having nice little teas served  
to me for a change; to have Wilson taking care of me and treating me like a lady – 
because there was a little something between us, де вочевидь мають на увазі 
почуття; предмети реальної дійсності: It was just a little something to hang  
on her Christmas tree this year, a pair of silver earrings, де міститься вказівка  
на срібні сережки; події: “In fact I’ll get him to organise a little something  
for me straightaway”, де зрозуміло, що організувати можна лише якусь подію 
або дійство; дії: Possibly it might have something to do with interoperability  
at the class library level or maybe a little something for OMG’s next RFT on services. 
В усіх цих контекстах фразеологічна одиниця a little something являє собою 
сталий зворот мовлення, значення якого повністю зумовлено всіма його 
складниками, а його референтна віднесеність певною мірою збігається  
з референтною віднесеністю самого еврисемічного деривата. 

Мультиреферентні фразеологічні одиниці представляють звороти,  
які завдяки своїм семантичним можливостям можуть імплікувати всі типи 
референта, визначити які можна тільки в контексті. До таких фразеологізмів 
належить одиниця something or other, яка може вказувати на абстрактні 
поняття: I would guess that the “something or other” are negatively charged ions  
of fluorine, chlorine and maybe oxygen; предмети реальної дійсності: Remember 
your dad putting in a big huge something or other which we never did find out what  
it was, and it’s an ugly little specimen; живі істоти: “That boy there, Stefan 
something or other, he plays the fiddle…”; події: You come to this seminar  
or something or other; дії: I do not however think the engine when running has any 
wear problems to cause low oil pressure and have some vague thought that when  
a remote oil filter is fitted high up you have to remove the pressure release valve  
or do something or other. 
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Виявлені контексти вживання фразеологізмів з дериватами anything, 
everything, коли вони функціонують як іменники. Стосовно лексеми anything,  
то є лише одна така фразеологічна одиниця – anything but, яка може 
репрезентувати майже всі типи референта (поліреферентність), за винятком 
референта «предмети реальної дійсності»: It is anything but a secret (абстрактне 
поняття); He is anything but a scholar (жива істота); "Did you enjoy your 
holiday?" "Anything but" (подія); "Does she love you?" "Anything but" (дія). 

Лексема everything є в складі тільки однієї фразеологічної одиниці  
and everything, яка може репрезентувати будь-який тип референта (що також 
вказує на його поліреферентні можливості), за винятком подій. Наприклад, 
абстрактні поняття представлено в такому контексті: She was very worried about 
her job and everything. Предмети реальної дійсності демонструє такий приклад: 
Food is fresh, and everything from soups to sweets is home-made. Живі істоти 
можна відстежувати в реченнях на зразок: I mean he keeps these, what do you call 
them, what do you call them diggers and everything? Дії чітко представляє 
наступний контекст: Arid, to herself, “Golly, it's such a relief not to have to try  
to be gracious and aphoristic and repartestic and everything with Jeff.”. Референт 
«подія» виявляється тільки тоді, коли мовна одиниця everything виступає 
самостійно, не входячи до складу фразеологізму, що підтверджують такі 
приклади: It was a good ship and everything went well at first, but I was very ill again. 

Монореферентними фразеологізмами з похідною одиницею nothing  
серед тих, що репрезентують референт «абстрактні поняття», є одиниці  
it (that) is nothing, less than nothing, the little nothings of life, a mere nothing, 
nothing to speak of, що демонструють такі контексти: “It's nothing,” he said.  
“All cleared up. I can fly as well as ever...”, Cauchon: “Yes, it is a painful duty: 
even, as you say, a horrible one. But in comparison with the horror of heresy  
it is less than nothing.”, Why does he say all, as if the crown were a toy, a plaything, 
a mere nothing – when both of us know it means everything to him!; A: “I'm so sorry 
to hear your wife's not very well; I hope it's nothing serious.” B: “Oh no, thanks, 
nothing to speak of. It's just a slight chill, I think.” У наведених прикладах 
значення фразеологізмів повністю зумовлені значенням деривата nothing,  
коли він виступає іменником. 

Ще одна фразеологічна одиниця soft (sweet) nothings позначає абстрактні 
поняття (часто з дієсловом to whisper): Pearl (Flippantly): “If you want to whisper 
soft nothings in my ear, you’ll find the one-step exceedingly convenient.” Це один  
із тих фразеологізмів, референтна віднесеність яких не зумовлена значенням 
деривата nothing як окремо взятої лексеми. Виявлено також контексти,  
де на абстрактні поняття вказують фразеологізми nothing out of the common, 
nothing under the sun (“How do you like this song?” “Well, it is nothing  
out of the common.”; Nothing under the sun will satisfy him) і значення яких 
частково зумовлено значенням мовної одиниці nothing. 

Тип референта «живі істоти» простежується у фразеологізмах good for 
nothing, he has nothing in him, які стосуються в основному людини, що ми можемо 
спостерігати в контекстах на зразок Sally had been a trifle indiscreet, perhaps,  
but always she had accorded him that naive worship which made him forget his family 
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regarded him as a black sheep and a good for nothing, де фразеологічна одиниця 
good for nothing самостійно створює свою референтну віднесеність незалежно  
від значення окремо взятої лексеми nothing. У свою чергу фразеологізм  
he has nothing in him виступає сталим зворотом мовлення, референтна 
віднесеність якого частково зумовлена значенням його складників і який  
можна перефразувати як «в ньому нічого особливого немає». Сам дериват 
nothing повністю зумовлює тип референта «події», входячи до складу 
фразеологічного вислову nothing is the matter, який вживається у відповідь  
на питання what’s the matter?, що можна простежити, звернувшись до наступного 
контексту: Esteban: “what's the matter?” Raoul: “...Nothing is the matter.” 

Найчисленнішими монореферентними фразеологічними одиницями  
з дериватом nothing є такі, що позначають дії (діяльність) і серед яких є дериват, 
чия референтна віднесеність взагалі не залежить від значення лексеми nothing. 
Це можна спостерегти в контекстах з фразеологізмом dance upon nothing  
на зразок: “You’ll dance upon nothing presently,” rejoined Jonathan brutally. 

Референт «дії» репрезентують також фразеологічні одиниці з частковою 
залежністю їхньої референтної віднесеності значенням лексеми nothing: 

– count for nothing: I am surprised to find that all the deportment and good 
conduct I have been taught seem to count for nothing when I am with you;  

– have nothing on smb.: I have carefully analysed the pre-Olympic 
performances of Liddell, who won in 1924, and J. W. Rinkel, who we hope is going  
to win this year. Liddell had nothing on Rinkel in preliminaries; 

– have nothing to do with smb. / smth.: He’s a nasty customer, have nothing  
to do with him. My commonsense has nothing to do with it; my whole soul  
is in revolt; 

– have nothing to show for it: When the war was over he had nothing to show 
for it but his wounds. 

У наступних випадках представлення типу референта «дії», референтна 
віднесеність усієї фразеологічної одиниці повністю зумовлена значенням всіх  
її складників, у тому числі мовного знаку nothing: 

– leave nothing to chance: “What it is to have to do with a woman  
of experience,” said Machiavelli. “She leaves nothing to chance.”; 

– nothing doing, що в окремих випадках заперечує дію, про яку частіше 
йдеться в антецеденті: Me, go to the opera? Nothing doing!; 

– (have / there is) nothing for it but to (do, go, etc.): A jab in the ribs got home 
and then a hook on the jaw. There was nothing for it but to retreat;  

– stop at nothing: This girl... was one of those real deep ones, out to play  
a lone game and play the innocent and stop at nothing. Hard as nails. 

Фразеологізми, створені на базі деривата nothing, так само можуть бути 
мультиреферентними. Серед них, наприклад, є сталий мовний зворот  
no nothing, що може імплікувати будь-який тип референта: абстрактні поняття 
(“For Gawd's sake. You got the place like a morgue,” Dorrie said. “No lights,  
no music, no nothing”. “What are you trying to do, turn yourself morbid?”; 
предмети реальної дійсності (“I got no bread, I got no meal. I got no nothing 
now”); живі істоти (Then me mum went to America and took Angela with her,  
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left no address or nothing, and so it's just me – no father, no nothing);  
події (No archery, no parties, no hunting, no nothing, just mountains and rivers  
and rain and those awful midges); дії (“Now no nothing was done!”). 

Серед фразеологічних одиниць, створених на базі дериватів еврисеми 
thing, трапляються такі, які можна вважати певною мірою антонімічними 
одиницями. Вони так само можуть бути моно-, полі- або мультиреферентними. 
Наприклад, фразеологізми something like – nothing like є частково 
антонімічними, вони можуть імплікувати будь-який тип референта 
(мультиреферентність): абстрактні поняття: This was something like the art  
the Progressive era needed, At the same time many forces have been at nothing  
like full strength; предмети реальної дійсності: Then she shyly produced,  
from behind the sofa, something like a tray wrapped in paper, I always say  
there is nothing like a good book for taking you out of yourself; живі істоти:  
Dad, or John, Elly or or something like that, “He is nothing like the gigolos he plays  
in the movies”; події: When something like a murder happens, I just feel I have  
to sort out what really happened, There is nothing like a good crisis to lead  
to a questioning of organizational values, directions and practices; дії:  
But you have to be careful that by doing something like that you’re not making  
life completely onerous, There’s nothing like trudging round a cold church to raise  
an appetite, Mr Barnett.  

Фразеологічні одиниці something of the kind (sort), nothing of the kind (sort) 
можуть позначати всі типи референта (мультиреферентність): The news 
provoked among Zuwaya an instant recognition of necessary truth: they had always 
suspected something of the kind (абстрактні поняття); “I imagine there's a dust-
sheet or something of the kind in the linen-cupboard” (предмети реальної 
дійсності); “You must be exhausted,” he immediately suggested, when she was 
nothing of the kind (живі істоти); It soon became evident that nothing of the kind 
was forthcoming: the racist strictures of the War Office prevented promotional 
possibilities, blacks were not even allowed to join in combat with the enemy, “Well — 
something of the kind happened to Walter, after the initial interest” (події); “I'm not 
in love with you, if that's what you mean.” “I did mean something of the sort,”  
she said, It was a disgraceful act which I do not condone, but I am almost certain  
my son had done nothing of the kind before (дії). 

Виявлені контексти з частково антонімічними фразеологічними 
одиницями на зразок something to write home about – nothing to write home about 
підтверджують, що вони мають дещо обмежений ступінь референтності,  
тобто демонструють свою поліреферентність, позначаючи: 

– абстрактні поняття: Headlines in a US paper saying that the Open 
Software Foundation has dropped Tivoli Systems Inc’s management framework  
from its Distributed Management Environment are flat out wrong and creating 
unnecessary waves: as our sister paper Unigram. X has already said, DME 1.0  
is being made fully compliant with the Object Management Group’s Common Object 
Request Broker, a specification that post-dates development of both DME  
and the Tivoli framework and as a result a small piece of low-level code is being 
reworked, hardly something to write home about, and the Foundation says  
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Tivoli’s framework remains central to the object management framework,  
A few tables were occupied and he considered the noise nothing to write home about.;  

– предмети реальної дійсності: Long before the expedition returned,  
it was Henslow who began to spread the word that these collections were indeed 
something to write home about, “Your mother is very kind, Dorothy. She's asked  
us to dinner – I mean, to lunch – tomorrow.” “So what? Our grub is nothing to write 
home about.” “Oh, it's not that... I just appreciate the thought.”; 

– живі істоти: “I say, Lewis, your friend is something to write home about.” 
“The dog was nothing to write home about, a cross between a ne’er-do-well heeler 
and a dingo...”. 

Частково антонімічні фразеологізми make something – make nothing  
of відповідно своєї семантики представляють лише один тип референта – «дії» 
(монореферентність). Фразеологізм make something означає «мати користь  
з чогось», коли в контексті фігурує абстрактне поняття: If the part is trifling  
she will have more credit in making something of it; або «перевиховання», коли 
йдеться про людину: He had hopes of making something of the young man. 
Фразеологізм make nothing of навпаки означає «не скористатися чимось», коли 
йдеться про абстрактне явище: He made nothing of his talents; і «не зрозуміти 
когось»/«не розібратися в комусь», коли йдеться про людину: Altogether  
an extraordinary man. I confess that I can make nothing of him. В усіх 
вищезазначених «бінарних» фразеологічних одиницях референтна віднесеність 
частково зумовлена значенням лексеми nothing. 

Середній ступінь референтної віднесеності репрезентують еврисеми  
з відносно широкою семантикою, на зразок одиниць subject, object, material, 
stuff, matter, affair, які мають відносно обмежене коло референтів у порівнянні  
з широкозначним словом thing і можуть позначати абстрактні поняття, 
предмети реальної дійсності, живі істоти, дії або події, але не всі з них. 
Наприклад, еврисемічним іменником subject позначають абстрактне поняття 
(Our subject for discussion is homelessness); предмет реальної дійсності 
(“Always use “flash” and fresh camera batteries. For exhibits behind glass, shoot  
at 45 to avoid glare. Get as close to subject as you can”); живу істоту  
(He is a British subject. Beecher, himself a physician, detailed the routine abuses  
of human research subjects in medical experiments); подію (The incident was  
the subject of international condemnation). 

Мовна одиниця object може вказувати на абстрактне поняття (Disease 
became the object of investigation); предмет реальної дійсності (I see an object  
in the distance); живу істоту (Once famous, he was now a mere object of pity);  
дії (Their object is to investigate the matter thoroughly). 

Еврисема material в абстрактному плані позначає матеріал, як зібрану 
інформацію, факти, відомості: She’s collecting material for her latest novel.  
На референт предмети реальної дійсності ця одиниця посилається 
опосередковано, коли йдеться про матеріал, сировину або речовину,  
з якої вироблений сам предмет: “What material is this dress made of?” “Cotton.” 
Референт живі істоти слово з широкою семантикою material репрезентує,  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/discussion
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/homeless
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якщо маються на увазі здібності, талант людини: This guy is good football 
material. The teacher saw her as good university material.  

Широкозначна одиниця stuff посилається на референт абстрактні 
поняття, позначаючи інформацію невизначеного характеру: “It was stuff I had 
heard before”. “There is some good stuff in that book”. На предмети реальної 
дійсності вказує, коли йдеться про щось матеріальне взагалі, якісь речі вкупі, 
речовину, з якої щось вироблено: Wheat is the stuff they use to make bread.  
I need a place to store my stuff.  

Аналогічні випадки можна спостерегти з деякими фразеологізмами,  
в яких провідною семою є мовна одиниця stuff. Наприклад, фразема  
and stuff позначає абстрактні поняття в контекстах на зразок: I’m sick  
of them goddam checkups and stuff. Leeds, I got a nice letter back and was also  
sent some programmes and stuff. Предмети реальної дійсності виявляють 
контексти як-от: He brought English books, dictionaries and stuff. “Oh er I’d made 
one or two little machine and machine tools and stuff like that.” Трапляються 
випадки, коли фразеологічна одиниця and stuff може співвідноситися  
з референтом дії: I was just thinking about also sheep shearing and stuff. Highland 
dancing and stuff like that.  

Фразеологізм hot stuff може позначати абстрактні поняття, коли йдеться 
про щось захоплююче, сенсаційне (But at least you usually saw some hot stuff  
in foreign films, to make up for it – tarts in bed with blokes and that sort of thing – 
which you didn’t see anywhere else); живі істоти, коли йдеться про людину,  
яка є чудовим працівником (“But when you’re in big business like I am, you’ve got 
to be hot stuff at arithmetic.”); події (District Business Club’s monthly meeting 
turned out to be hot stuff). 

Еврисема matter, входячи до другого ступеню референтної віднесеності, 
репрезентує абстрактні поняття (One should look from the manner to the matter 
of his speech); предмети реальної дійсності (“Put them elsewhere next year  
and make sure they have plenty of organic matter to draw on”); дії (“Find out what’s  
the matter”. “Exactly, it’s a matter of asking the right questions and giving away  
as little as we can”). Є фразеологізми з провідною мовною одиницею matter,  
які так само здатні вказувати на різні типи референта. Зокрема, одиниці a matter 
of course, a matter of fact, a matter of life and death можуть позначати:  

– абстрактні поняття: “Child care is brilliant,” she added, explaining  
that after-school care is a matter of course with 90 per cent of women needing  
to bring in a second wage to survive. Passion, on the other hand, is primarily  
a matter of fact. She points out that in specialties where the quality of the front line 
services is a matter of life and death – such as intensive care medicine or accident 
and emergency work – they are not provided by preregistration staff; 

– події: His violent death was only a matter of course given the way he lived. 
These games are a matter of life and death – and I’m alive; 

– дії: So it’s no longer a matter of course that Victim Support groups get  
the details they need. It was a matter of fact in each individual case to decide whether 
such a transfer could amount to a meeting of the third condition for a donation mortis 
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causa. Voice over however, one backbencher who did more than most to unseat  
the Iron Lady, says approving Maastricht is a matter of life and death. 

Еврисема affair, демонструючи ознаки середнього ступеню, 
співвідноситься з абстрактними поняттями, якщо йдеться про роман, інтригу 
(He had an affair with his secretary), якусь справу (I am not going to discuss  
my financial affairs with the press). Вона може так само позначати предмети 
реальної дійсності (Her hat was an elegant affair. What a ramshackle affair 
 your old car is!); події (The party turned out to be a quiet affair. His death was  
a tragic affair). 

Еврисемами низької референтної віднесеності ми називаємо такі,  
що не виходять за межі свого категоріального значення та мають чітко 
визначене семантичне ядро як-от одиниці man, person, human being, individual, 
creature, event, place. Наприклад, межею класу слова man є людина чоловічої 
статі (The average man is taller than the average woman); person, human being, 
individual – людина (For many societies, the human being is the person who  
has learned and obeys the community's rules. It’s only human beings that can write, 
which human being is responsible for this wording? Geoff Boycott was the most 
selfish, egoistical individual I have ever met); creature – жива істота взагалі  
(But the fiction is that which denies the living creature which became the plaintiff  
a persona in the period prior to birth. The first creature we had seen, a small turtle, 
was sunning itself on a rock); event – будь-яка подія (This year's Olympic Games 
will be the biggest ever sporting event. The conference was an important social 
event); place – певний простір, місце (No matter at what place or time you are  
in the universe). Отже, похідні й фразеологічні одиниці, провідною семою яких  
є широкозначні одиниці низького ступеню референтної віднесеності, 
позначають один тип референта. 

Розробку класифікації ступенів розширення еврисемічних одиниць 
англійської мови вважаємо певним внеском в науку, що може вплинути  
на визнання лінгвістичного статусу широкозначності на фоні її співвідношення 
з іншими лінгвістичними категоріями у вітчизняному мовознавстві.  

 
ВИСНОВКИ 

Еврисемія є самостійною лексико-семантичною категорією, під якою слід 
розуміти наявність у слова одного узагальненого значення, яке співвідноситься 
з різними об’єктами реальної дійсності та реалізується в мовленні через 
звуження позначеного ним поняття. Широкозначність виступає особливим 
механізмом категоризації та конкретизації референтів позамовної дійсності,  
що й відрізняє це явище від полісемії та моносемії. Завдяки своїм 
комунікативним можливостям еврисеми виступають засобами об’єктивації 
референтів у кожній конкретній мові. 

Основними критеріями широкозначності визначено: наявність в основі 
еврисеми одного широкого, максимально абстрагованого узагальненого 
значення (інваріанту); цілісність семантичної структури; нерозчленованість, 
однопоняттєвість значення еврисеми; наявність гіперо-гіпонімічних відношень 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/olympic
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/big
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ever
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/sporting
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між еврисемами та іншими словами лексико-семантичної групи; відсутність 
відношень семантичної похідності та ієрархічної підпорядкованості між 
окремими значеннями еврисеми; високий комбінаторний потенціал. 

Головна різниця між широкозначністю і багатозначністю криється  
в реалізації еврисем і полісемантів в мові та мовленні. Слово є полісемічним 
лише в мові, в мовленні реалізується один з його лексико-семантичних 
варіантів, вибір якого зумовлює контекст. Широкозначне слово, навпаки, поза 
контекстом є однозначним, проте це єдине значення співвідноситься з кількома 
різними об’єктами думки (референтами), а конкретний зміст цієї мовної 
одиниці уточнюється, але не змінюється, в умовах мовлення (контексту). 

Суттєвою ознакою визнання лексичної одиниці еврисемічною виступає  
її гіперо-гіпонімічний потенціал, де основна увага приділяється видовим  
і родовим лексемам. Гіперонім характеризується найбільш загальною родовою 
ознакою поняття і більш широким обсягом, залучає до своєї поняттєвої галузі 
всі гіпоніми, що спеціалізують цю родову ознаку. Субстантивні еврисеми  
в англійській мові виконують такі основні функції: номінативну, субститутивну 
(замісну), ідентифікуючу; текстоутворюючу. 

Базовими компонентами значення внутрішньої структури широкозначних 
субстантивних одиниць є денотативний і референтний. Завдяки денотативному 
значенню еврисема здатна категоризувати, референтному – конкретизувати 
об’єкти (реалії) позамовної дійсності. Еврисеми мають різний ступінь 
референтної співвіднесеності (високий, середній, низький), що виокремлюються 
на основі визначення типів референтів, які вони можуть позначати. 

Комунікативні властивості похідних лексичних та фразеологічних 
одиниць, у складі яких базовими є широкозначні лексеми з точки зору 
референтного компоненту їхньої семантики, також дозволяють визначити 
ступені їхньої референтної віднесеності. Похідні слова еврисемічних одиниць  
у складі фразеологізмів в англійській мові мають власні особливості 
функціонування в межах ступенів їхньої референтної співвіднесеності. 

У плані подальших наукових студій перспективним вбачається 
дослідження явища еврисемії у її співвідношенні з полісемією, а саме,  
випадків, коли широкозначність виступає внутрішньою характеристикою 
окремих лексико-семантичних варіантів в структурі багатозначного слова,  
а також аналіз еврисемічних одиниць в германських і романських мовах  
у порівняльному аспекті. 
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АНОТАЦІЯ 

Єрмакова Н. М. Семасіологічні параметри субстантивної еврисемії 
англійської мови. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено комплексному аналізу семасіологічних 
параметрів субстантивної еврисемії англійської мови. У розвідці здійснено 
аналіз основних підходів до поняття широкозначності, а також провідних 
напрямків у дослідженні цього явища, розглянуто співвідношення  
еврисемії з суміжними з нею явищами, обґрунтовано функціональний  
аспект широкозначних одиниць, описано методи дослідження  
еврисем. 

Подано опис основного аспекту дослідження еврисемії – семантичного, 
проаналізовано два головні компоненти значення еврисеми – денотативного  
і референтного, на основі чого здійснено покрокове визначення ступенів 
референтної віднесеності досліджуваних еврисемічних іменників.  

У ході дослідження розроблено класифікацію ступенів референтної 
віднесеності еврисемічних іменників англійської мови, а також лексико-
фразеологічних дериватів, утворених від цих субстантивних лексем. 

Ключові слова: еврисемія, гіперонімія, гіпонімія, денотат, моносемія, 
полісемія, референт. 
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АННОТАЦИЯ 

Ермакова Н. Н. Семасиологические параметры субстантивной 
эврисемии английского языка. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 
национальный университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному анализу семасиологических 
параметров субстантивной эврисемии английского языка. В процессе научной 
работы осуществлен анализ основных подходов к понятию широкозначности,  
а также ведущих направлений в исследовании этого явления, рассмотрено 
соотношение эврисемии со смежными с ней явлениями, обоснован 
функциональный аспект широкозначных единиц, описаны методы 
исследования эврисем. 

Дано описание основного аспекта исследования эврисемии – 
семантического, проанализированы два главных компонента значения 
эврисемы – денотативного и референтного, на основе чего пошагово 
установлены степени референтной отнесенности исследуемых эврисемичных 
существительных.  

В ходе исследования разработана классификация степеней референтной 
отнесенности эврисемичных существительных английского языка, а также 
лексико-фразеологических дериватов, образованных от этих субстантивных 
лексем. 

Ключевые слова: эврисемия, гиперонимия, гипонимия, денотат, 
моносемия, полисемия, референт. 

 
SUMMARY 

Yermakova N. М. Semasiological Parameters of Substantive Eurysemy  
in English. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 
Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017. 

This dissertation is a complex analysis of semasiological parameters  
of substantive eurysemy in English. Received the results of the research are  
the following: eurysemy is a special mechanism of categorization and concretization  
of the referents of extralinguistic reality which distinguishes this lexico-semantic 
phenomenon from polysemy and monosemy. Due to their communicative potential 
eusysemes act as means of objectification of referents in a particular language. 

The study proves that the main difference between eurysemy and polysemy 
lies in their realization in language and in speech. The word is polysemantic only  
in language, while the speech realizes one of its lexico-semantic variants  
and it is determined by the context. Eurysemic word on the contrary is monosemantic 
beyond the context but its only meaning correlates with different objects  
of thought (referents), and the concrete content of this unit is specified but not 
changed in speech. 

It is stressed that the essential criteria to identify the lexical unit to be 
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eurysemic is its hypero-hyponimic potential where special attention is focused  
on generic and specific lexemes. Hyperonyms are characterized by the most general 
feature of the concept as well as by the widest volume. It covers all the hyponyms 
which specialize this generic trait in its conceptual (notional) field. 

The basic components of the meaning of eurysemic substantive units  
are denotative and referential. As to the denotative meaning the euryseme has  
the capability “to categorize”. Owing to the referential meaning it may concretize  
the objects (real things) of extralinguistic reality. 

The eurysemes have different degrees of referential correlation (high, average, 
low) which are distinguished on the basis of referential types. Communicative 
capacities of derivative lexical and phraseological units with the basic eurysemic 
words also allow, on the grounds of their referential component of their semantics,  
to define the degrees of their referential correlation. The derivatives of the eurysemes 
as phraseological units possess their own peculiarities as to functioning considering 
the degrees of their referential correlation. 

Key words: eurysemy, hyperonimy, hyponymy, denotation, monosemy, 
polisemy, reference. 
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