
33 
 

Науковий керівник: Акулова Н. Ю., к.ф.н., доцент кафедри германської філології, 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

 

 

НАЗВИ СТРАВ В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Прокопенко В.В., prokopenko.valer@gmail.com 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

Сьогодні українська фразеологія становить золотий фонд сучасної української 

літературної мови. Фразеологізм – стійке сполучення двох і більше слів, яке в процесі 

мовлення відтворюється як готова словесна формула, передає одне значення і, як правило, 

має певне емоційне забарвлення. Немає такої ділянки, галузі життя, буття народу, які б не 

характеризувались усталеними зворотами [1, с.128]. 
Виразні семантико-стилістичні якості фразеологізмів – їх образність, картинність, жива 

внутрішня форма – відсвіжують мовлення, роблять його невимушеним, соковитим, містким, дотепно- 
влучним, що й приваблює майстрів художнього слово, журналістів, публіцистів [2, с. 250].  

Тематика українських фразеологізмів різноманітна. Маємо чимало стійких 

словосполучень, які відтворюють життя, побут, звичаї, вірування українців. В українській 

мові є ціла низка фразем, що описують риси характеру, стан, зовнішність людини. Особливе 

місце посідають стійкі вислови, за допомогою яких передається любов до рідної землі, 

працелюбність українців. 

Наша стаття – це спроба проаналізувати стійкі вислови в сучасній українській мові, 

що є назвами страв. Для українців хліб завжди був святинею, символом добробуту, 

гостинності, здоров’я. Та й народні уявлення про матеріальні статки або скруту обов’язково 

пов’язувались із хлібом. Їсти сухий хліб – жити у нестатках, у бідності, нужді; мати 

(шматок, кусок і т. ін.) хліба – 1) добувати засоби до існування, заробляти на прожиття; 2) 

жити, не відчуваючи нестатків; їсти чужий хліб – бути на чиїх-небудь харчах; недаром хліб 

їсти – приносити користь. 

Фразеологізми про хліб відіграють велику роль в українській фразеології, переважно 

хліб асоціюється з щастям і добробутом, також хліб символізує важку працю й т. д. 

Глибше орати – більше хліба мати. 

Держи хліб на обід, а слово на одвіт. 

Не всякий паше, хто хліб їсть. 

Найсмачніший хліб од свого мозоля. 

Земля чорна, а хліб білий родить. 

Також виключно українським символом є борщ і вареники, прислів’я про них поширені 

в українській фразеології і символізують менталітет українців через добре знайомі їм страви. 

Борщ без солі та без долі та без третього здоров’я. 

Борщ – всьому голова. 

Борщ та капуста – хата не пуста. 

Без добавки і борщ не смачний 

Як вареник у маслі 

Як вареник у сметані. 

Для України сало є не лише одним із символів національної кухні, але й своєрідним 

способом життя. Сало – герой багатьох прислів’їв та анекдотів. Сало – поширене українське 

прізвище. 

Якби мені паном бути, то я б сало із салом їв. 

Живу добре – сало їм, на салі сплю, салом укриваюсь. 

Коли б сало крила мало, під небесами б літало. 

Ні сіло, ні впало, дай, бабо, сала. 

Так го полестив, як би салом помастив. 
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Фразеологія з кожним роком цікавить мовознавців все більше і більше. Вона є 

скарбницею культурних надбань народу, прагнень та сподівань, у ній відбиваються, як у 

дзеркалі, колективний розум народу, історичні, героїчні та побутові події. Напевно, коли ми 

чуємо про фразеологізми з компонентами – назвами їжі, напоїв перше, що спадає на думку, – 

що вони містять інформацію суто про кухню, спосіб приготування страв. Але це помилкова 

думка, адже фразеологічні одиниці (ФО) з такими компонентами відображають, інколи 

завуальовано, життя людини, різні події в її житті.  

ФО з компонентами їжі та напоїв фіксують великий спектр емоцій: різноманітні події з 

життя людини, риси характеру, поведінку людини, її діяльність тощо. Завдяки 

експресивності фразеологізми набувають нових значень, відтінків. Для фразеологізмів 

властиві такі явища, як багатозначність, синонімія, антонімія.  

Зрозуміло, що будь-який народ має свою культуру та мову, але для кожного з них є 

спільна тема – «їжа». На сьогодні багато праць присвячено темі гастрономічної культури, 

адже поняття гастрономії включає не тільки правила приготування їжі, а і є певним 

«маркером» розвитку суспільства 

Таким чином, фразеологізми із компонентом їжа несуть велике смислове 

навантаження, їх вибір напряму залежить від історичного та культурного минулого народу, 

адже у мовній картині світу кожної нації діють різні продуктові символи, які передають 

певні закодовані значення, зрозуміти які може лише носій мови. 
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Новітня українська література досить різноманітна. Сучасне покоління письменників 

досить важко об’єднати жанровими чи виразними стилістичними особливостями. Наша 

сучасна література така ж молода, як і держава, тому їй притаманні помилки кожної молодої 

людини. Література, зокрема письменники та поети, які її створюють, так само протестують 

проти всіх, намагаючись привернути увагу [1, с.19]. Серед цієї молодої когорти 

письменників можна виокремити автора бестселерів, письменника сучасної української 

літератури – Макса Кудрука. 

Мета нашої роботи полягає в тому, щоб окреслити проблематику та  жанрово-стильову 

специфіку творчості Макса Кідрука. Письменник  частіше всього пише свої книги у жанрі 

технотрилеру. Цей жанр літератури досліджує взаємодію людини із технологіями, з якими 

може статися катастрофа, також цей жанр є гібридом, у якому використовується наукова 

фантастика, пригоди та специфічні засоби притаманні жанру трилер.  
Тревелог – жанр, з якого почався Кідрук-письменник. Тревелог – це збір цікавої 

інформації під час перебування в чужій країні. «Мексиканські хроніки», «Подорож на Пуп 

Землі», «Любов і піраньї», «На Зеландію!» – книги, написані на основі мандрівок автора до 

віддалених, екзотичних і майже незвіданих для пересічного українця країн. Макс Кідрук 

розповідає, що не полюбляє сумних, трагічних творів, книжок, які пригнічують: «Життя й 

без того несолодке, а тому мені геть не імпонують романи, які намагаються показати його ще 


