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Швидкі темпи соціалістичного виробництва, досягнення науково-технічного прогресу в 
нашій країні, розвиток освіти, культури, розквіт духовного життя радянських людей — увесь 
цей комплекс соціальних явищ великою мірою визначає функціональні стилі усного 
мовлення, сприяє збагаченню лексичного фонду української мови. Під впливом соціальних 
факторів, а також завдяки інтенсивній взаємодії усних та писемних стилів мови лексичні, 
морфологічні, синтаксичні одиниці проникають з однієї функціональної сфери в іншу. Так, 
велика кількість словосполучень, різних за семантикою та структурою, потрапляє в усне 
мовлення з писемних стилів. Однією з таких структур є субстантивні словосполучення. 
Порівняно з писемною формою кількість багаточленних словосполучень в усному мовленні 
набагато менша. Частота вживання їх прямо пропорціональна «довжині» конструкції: чим 
складніша вона за будовою, тим рідше вживається в мовленні, і навпаки. Крім того, в усному 
спілкуванні помітна тенденція до скорочення «довжини» словосполучення за рахунок утрати 
одного чи навіть більше членів або зміни компонентів. 

Як у писемній формі, так і в усній, за способом зв’язку між іменниками субстантивні 
словосполучення поділяються на безприйменникові та прийменникові. Із числа 
структурних різновидів першого типу особливо активними стали у наш час поєднання 
іменника, що має форму називного відмінка, з іменником у родовому відмінку. Сюди 
належать різні за семантикою усталені словосполучення, пов’язані: 

а) з грандіозними соціалістичними перетвореннями в нашій країні, важливими 
суспільно-політичними процесами: політика партії, політика уряду, політика миру, політика 
соціалізму, країни соціалізму, країни капіталізму, побудова комунізму, побудова соціалізму, 
епоха соціалізму, епоха комунізму, крах колоніалізму, крах імперіалізму, крах монополій, 
дружба народів, почуття інтернаціоналізму, почуття патріотизму, розвиток суспільства, 
розвиток соціалізму, розвиток капіталізму, розвиток економіки, розвиток науки, розвиток 
культури, розвиток освіти, проблема миру, проблема війни, добробут народу, добробут 
трудящих, зростання добробуту, ідеї Леніна, ідеї комунізму, ідеї партії, завоювання 
соціалізму, завоювання Жовтня, досягнення соціалізму, криза капіталізму, перемога 
соціалізму та ін. 

б) з бурхливим розвитком народного господарства, зокрема багатогалузевої 
економіки, з трудовими перемогами радянського народу: продуктивність праці, 
собівартість продукції, рентабельність підприємства, розвиток індустрії, розвиток 
промисловості, розвиток торгівлі, темпи виробництва, обсяг виробництва, технологія 
виробництва, автоматизація виробництва, обсяг промисловості, випуск продукції, ріст 
економіки, ріст промисловості, галузі промисловості, галузі економіки, галузі будівництва, 
план виробництва, план заводу, завершення плану, завершення п’ятирічки, виконання плану, 
виконання зобов’язань, перевиконання плану, перевиконання зобов’язань, ударник праці, 
ударник п’ятирічки, ударник навчання, відмінник праці, ветеран праці, переможець змагання 
та багато інших. Зовсім недавно як в усному, так і в писемному різновидах літературної мови 
стали вживатися такі словосполучення: Знак якості, п’ятирічка якості, п’ятирічка 
ефективності; 

в) з діяльністю партійних організацій, із роботою; адміністративних органів, із 
багатогранним громадським життям: секретар парторганізації, бюро обкому (міськкому, 
райкому), секретар сільради, секретар облвиконкоми (райвиконкому), голова зборів, голова 
президії, голова сільради, голова облвиконкому (райвиконкому), голова міськради, голова 
місцевкому, директор заводу (школи інституту, фабрики, радгоспу, банку тощо), ректор 
університету (інституту), засідання дирекції, засідання місцевкому (профкому, завкому), 
засідання партбюро нарада райвиконкому (облвиконкому), нарада директорів (учителів, 
викладачів, парторгів, пропагандистів тощо), парторганізація заводу (школи, інституту, 
колгоспу тощо). 



В усному мовленні дуже поширене явище еліпсису, яке прямо впливає і на структуру 
словосполучень. У конструкціях типу «Завтра бюро», «Засідаємо в секретаря», «До вас 
дзвонили зі Спілки» нестачу членів речення та словосполучення компенсує ситуація і 
контекст, які дають зрозуміти, що йдеться про засідання партбюро, секретаря партбюро, 
про Спілку письменників; 

г) із відзначенням важливих подій, революційних свят: тридцятиріччя Перемоги, 
ювілей Перемоги, ювілей Батьківщини, свято Жовтня, свято Перемоги, свято праці, свято 
Жінки, свято трудящих, свято піонерів, свято дружби, свято врожаю; День Перемоги, День 
космонавтики, День освіти, День Армії, День молоді, День жінки, День преси, День учителя, 
День радіо, День металурга, День хіміка, День геолога. Деякі словосполучення в усному 
мовленні порівняно з писемною мовою видозмінюються. Наприклад: День медика < День 
медичного працівника, День Армії < День Радянської Армії та Військово-Морського Флоту, 
День жінки < Міжнародний жіночий день, День космонавта < День космонавтики, День 
піонерії < День народження піонерської організації ім. В. І. Леніна, День колгоспника < 
Всесоюзний день працівника сільського господарства, День залізничника < Всесоюзний день 
залізничника, День молоді < День радянської молоді; 

д) з найменуванням вулиць, проспектів, площ, парків, шкіл, театрів тощо; як 
правило, другим компонентом у більшості таких сполук є власна назва: вулиця (проспект, 
музей, бібліотека, парк та ін.) Леніна, вулиця Маяковського (Горького, Франка...), проспект 
Шевченка (Франка, Комсомолу...), музей атеїзму, музей Франка (Лесі Українки, Шевченка, 
Галана, Стефаника...), бібліотека Галана (Стефаника...), школа Лесі Українки  (Шевченка, 
Франка...), колгосп Горького (Лесі Українки), театр Горького (Заньковецької, Франка, 
Шевченка...), загін Льоні Голікова (Юрія Гагаріна, Валентини Терешкової...) та багато інших. 
Перелічені словосполучення зрідка вживаються в розмовній мові з компонентом імені; 
виняток становлять різноманітні публіцистичні та офіційні виступи, де цей компонент може 
використовуватися частіше. Здебільшого у словосполученнях слово імені в мовленні 
опускається: Палац Гагаріна < Палац імені Гагаріна, вулиця Терешкової<вулиця імені 
Терешкової і т. д. Деякі іменні конструкції цієї групи скорочуються за рахунок утрати одного 
або навіть кількох повнозначних компонентів. Наприклад: проспект Комсомолу < проспект 
імені Ленінського комсомолу, університет Франка < Львівський ордена Леніна державний 
університет імені Івана Франка і т. д. 

В еліптичних конструкціях замість тричленних словосполучень цього типу 
вживається лише третій компонент. Наприклад: 

—Де ви живете? 
—На Леніна. 
—Куди підемо в суботу? 
—Напевно, до Заньковецької. 

Очевидно, мова йде про вулицю імені Леніна, театр імені Заньковецької. 
В сучасному українському усному літературному мовленні спостерігається активне 

вживання словосполучень із прийменником по. За змістом їх можна поділити на ряд груп. 
Зокрема, сюди належать: 

1. Словосполучення, пов’язані з відповідними народногосподарськими заходами, 
громадськими справами, кампаніями і т. п. Тут можна виділити ряд структурних типів, а 
саме: а) словосполучення, в яких складовим компонентом виступає розглянута вище 
конструкція: робота по вихованню кадрів, робота по вихованню молоді, робота по вихованню 
трудящих, робота по автоматизації виробництва, робота по організації праці (відпочинку, 
концерту), завдання по завершенню п’ятирічки (плану), завдання по виконанню зобов’язань 
(плану, постанови тощо); деякі словосполучення цього типу вживаються як розмовні 
варіанти загальнолітературних конструкцій з прийменником для; б) словосполучення, в яких 
другою частиною є іменник з узгоджуваним прикметником заходи по сільському 
господарству, заходи (план завдання) по атеїстичній роботі, заходи (план, завдання) по 
комуністичному вихованню, заходи (план, завдання) по ідейно-виховній роботі, заходи (план, 



завдання) по естетичному вихованню, заходи (план, завдання) по навчальній (науковій, 
виховній) роботі, план по валовій продукції і под. Звичайно, в писемному мовленні структура 
таких словосполучень складніша, ніж в усному; тут функціонують конструкції, що мають у 
своєму складі по 5 і більше повнозначних слів: заходи по дальшому вдосконаленню 
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів («Радянська освіта»), заходи по 
дальшому підвищенню культури землеробства і тваринництва, заходи по поставках 
сільському господарству техніки («Комуніст України»), зобов’язання по виробництву і 
заготівлі зерна, цукрових буряків та інших продуктів землеробства і тваринництва, заходи 
по оздоровленню повітряного і водного басейнів («Радянська Україна»); в усному мовленні, 
по суті, такі конструкції не вживаються, оскільки вони важкі для запам’ятовування. В 
писемних стилях частіше, ніж в усних, конструкції з по замінюються синонімічними 
сполуками, утвореними за допомогою прийменників з(із), для, щодо, а також іменними 
словосполученнями з родовим. Наприклад: заходи щодо підвищення мовної грамотності 
студентів («Радянська освіта»), заходи для забезпечення охоронності товаро-матеріальних 
цінностей («Радянська Україна»), заходи щодо завершення осінніх польових робіт, план 
виробництва і заготівлі зерна (там же). Такі синонімічні конструкції урізноманітнюють 
стиль викладу, роблять його багатшим, виразнішим, яскравішим. 

2. Словосполучення, що входять до назви партійних та державних документів, 
важливих розпоряджень, постанов пленумів, нарад, зборів тощо. Звичайно це два іменники, 
причому другий з них може мати при собі ще узагальнене означення: директиви по 
п’ятирічному плану, директиви по сільському господарству, постанова по сільському 
господарству, постанова по виховній роботі, постанова по ідеологічній роботі, постанова по 
інтернаціональному вихованню, постанова по атеїстичній пропаганді, розпорядження по 
заводу (інституту, школі, училищу, технікуму тощо;, оголошення по радіо (телебаченню), 
оголошення по заводу (інституту, школі), оголошення по місту, наказ по заводу (інституту, 
університету, школі і под.) та інші. 

3. Словосполучення, вживані на означення посад професій. Тут переважають 
конструкції, що мають у своєму складі два іменники, причому другий має при собі звичайно 
узгоджене означення: заступник по виховній (навчальній, господарській) роботі, заступник 
по комсомольській роботі, проректор по навчальній (науковій господарській) частині, 
технолог по приготуванню їжі, слюсар по ремонту трамваїв, інженер по техніці безпеки 
інженер по упаковці продукції, контролер по якості продукції, майстер по ремонту 
телевізорів та ін. 

Поряд з нормативними словосполученнями в усному мовленні трапляються 
ненормативні: вчитель по історії (нормативне вчитель історії), інженер по спеціальності 
(нормативне інженер із спеціальності), зошит по малюванню (нормативне зошит для 
малювання), лекція п філософії (нормативне лекція з філософії) і под. 

 
 


