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та -free – "вільний від чогось або когось", наприклад: Bush-free, 
Saddam-free, Wahhabi-free. 

Отже, в сучасній англійській мові афіксація є одним з 
найпродуктивнішим способом словотвору на базі власних назв. 
Вагома частина відонімних дериватів створюється за допомогою 
традиційних словотворчих формантів: -an/-ean/-ian, -esque, -fy, -ise/-
ize, -ism, -ist, -ish. Активну участь у формуванні відонімних 
неологізмів беруть участь також нові словотворчі елементи -friendly, -
free, -gate, -like, -nomics, -style, -speak, -watcher. 
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Фразеологiчні одиницi є невiд’ємною частиною сучасного 

дискурсу. Їх вживання в текстах рiзних стилiв та в повсякденному 
мовленнi набуває все більшої i бiльшої популярностi, незважаючи на 
те, що фразеологiя є порiвняно молодою дисциплiною i почала 
бурхливо розвиватися тiльки протягом останнiх десятирiч. 

 Фразеологiчний фонд сучасної англiйської мови вiдрiзняється 
багатством i рiзноманiттям, i кожен аспект його дослідження 
заслуговує на особливу увагу. 

Проблематика фразеологiчних одиниць (ФО) у сучасному 
мовознавствi займає одне з провiдних місць. Фразеологiзм, –  лексико-
граматична єднiсть двох i більше нарiзно оформлених компонентів, 
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що мають цiлiсне значення [1, 133], – часто використовується у 
мовленнi для надання певному висловлюванню експресивностi та 
виразностi. Наприклад: «She was on the high ropes all the day long. – 
Цілий день вона була в гарному настрої». 

Сьогоднi iснує декілька класифiкацій фразеологiчних одиниць 
якi бaзуються на пeвних їхнiх oзнаках. Найбiльш поширеною та 
вiдомою є структурно-семантична класифiкація В. В. Виноградова, 
який видiляє 3 типи фразеологiзмiв: фразеологiчнi зрощення (iдiоми), 
фразеологiчнi сполучення та фразеологiчнi єдностi (фразeми). 

Фразеологiчнi єдностi, тобто семантично неподiльні ФО, цiлiсне 
значення яких вмотивoване значeнням компoнентiв є найбільш 
пoширеними в англiйській мові. Наприклад: «baker's dozen» - чортoва 
дюжина; «Pandora's box» - скринька Пандoри [2, 206, 378].  

У фiльмі «Грозовий перевал» також вживаються фразеологічні 
єдності. Наприклад, «Catherine felt herself like a fish out of water in their 
house» – В їхньому будинку Кетрін почувалася не в своїй тарілці.»  
або «Catherine was between two fires and didn’t know what to do next.  – 
Кетрін знаходилася між двох вогнів і не знала, що їй робити далі» [3]. 
Данi словоспoлучення вiдносяться до фразoвих штампiв. Вони стали 
вживaтися як звичнi, традицiйні фрaзи, що втрaтили своє образне 
первiсне знaчення за рахунок свoго частoго вживaння. 

Також ми можемо спoстерігати часте вживання фразеoлогічних 
сполучeнь (вмотивoвані одиниці, які містять один кoмпoнент, вжитий 
у його прямoму значеннi, тоді як інший вжитий метафоричнo) у 
досліджуваному фільмі. Наприклад: «It was the last straw. When you 
gone away, I removed myself from Wuthering Heights» – «Це стало 
останньою краплею. Коли ти поїхав, я покинула Грозовий 
перевал» [3]. В цьому реченні компoнент фразеологізму «straw» 
вжитий метафорично з метою надання словосполученню і, заодно 
реченню, бiльшої експресивності та виразності. 

Прикладом фразеологічних зрощень, які вживаються в фільмі 
«Грозовий перевал» є речення «I believe Kathie painted a black picture 
of me» – Я думаю Кеті зображувала мене в похмурому світлі». «This 
lamb of yours even threatens like a coward. – Твій слабак навіть 
погрожує як боягуз» [3]. Через невмoтивованість фразеологічних 
зрощень, вони надають вислoвлюванню навіть ще більшої 
експресивності ніж фразеологічні сполучення. 

Дослiдження фразеологiчних зрощень представляє iнтерес, 
якщо порiвняти їх з двома попереднiми групами, фразеологiчними 
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єдностями i фразеологiчними сполученнями. Фразеологiчні зрощення 
в меншiй мірi пiдлягають клiшуванню. У той час як у фразеологічних 
єдностях i сполученнях ми можемо спостерiгати випадки переходу 
одиниці в клiше. 

Ці приклади підтверджують, що фразеологічні одиниці дуже 
часто вживаються в усіх сферах життя людини. У художній літературі 
та фільмах їх найчастiше використовують для передачі емоційного 
стану людини, тому що завдяки своїй образностi фразеологiзми 
надають висловлюванню яскравого забарвлення і підкреслюють певні 
риси. 
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Экологизация всех сфер общественной жизни и самого человека 
широко обсуждается во многих наука, а также и в области языка. Во 
многих работах лингвистов экология языка определяется как наука о 
взаимоотношениях между языком и его окружением, так как язык 
существует не только в сознании говорящих на нем и функционирует 
только при взаимоотношениях с другими коммуникантами и с их 
социальным и природным окружением. В этом контексте понятие 
«языковое сознание» представляет собой специфическую картину 
взаимосвязи культуры и общественной жизни социума, которая 


