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Людське мислення виробило певні поняття ознак  своєрідні узагальнення 

властивостей предметів і явищ. У мові для позначення понять узагальнених ознак існує 

спеціальний клас слів  прикметники: гіллясте (високе, низьке, гнучке, рівне), цікава 

(новенька, братова) книжка. 

У системі частин мови прикметникові відведена роль називати ознаки, властивості, 

риси об’єктів позамовної дійсності і виражати їх через зв’язки з цими предметами. 

Прикметник, як одна з мовних категорій становить окремий клас морфологічних 

одиниць, специфіка яких полягає в тому, що, називаючи абстрактну ознаку безвідносно 

до її носіїв, вони передають її тільки через конкретний предмет, наприклад: біла хата, 

червона троянда, широкий шлях, зелена вулиця. 

В рамках роботи необхідно було дослідити, проаналізувати і згрупувати 

прикметники, що характеризують зовнішність людини за тематичними групами. 

Показати специфіку значень лексико-семантичних груп цих прикметників. 

Методи дослідження:  

- аналіз літературних джерел;  

- теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних, 

методичних, лінгвістичних, психолінгвістичних друкованих і електронних 

джерел з досліджуваної теми. 

Предметом дослідження є прикметники, що характеризують зовнішність людини, у 

романі Д. Нолля «Пригоди Вернера Хольта». 

Об’єктом роботи є особливості класифікації прикметників, що характеризують 

зовнішність людини на тематичні та лексико-семантичні групи. 

Мета дослідження: дослідити і описати лексико-семантичні групи прикметників, 

які характеризують зовнішність людини в художньому творі Д. Нолля «Пригоди 

Вернера Хольта». 

Завданням дослідження було  

- дати визначення понять «ознака»,«тематична та лексико-семантична група», 

«людина», «зовнішність»;  

- визначити особливості ролі прикметників у мові, їх відмінності від інших частин 

мови; 

- дослідити особливості класифікації прикметників; 

- проаналізувати ставлення дослідників лексикології до поділу прикметників на 

лексико-семантичні групи. 

У роботі зроблема спроба викласти основні принципи описання прикметників, що 

характеризують зовнішність людини, насамперед, лексико-семантичного класу 

одиниць, які мають спільні в середині підгруп специфічні особливості. 
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