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Граматична норма передбачає правила сполучуваності слів, зокрема вибір певної відмінкової 
форми іменників. У непрямих відмінках іменники з допомогою таких; граматичних засобів, 
як відмінкові закінчення і прийменники, передають найрізноманітніші зв’язки і відношення 
між предметами та явищами дійсності, пор.: брати книгу, пільги для учнів, візит ввічливості, 
одягатися зі смаком, перпендикулярно до поверхні, іти містом, іти через міст, по мосту, 
писати ручкою, гордитися сином, гордість за сина, летіти стрілою та ін. Кожна відмінкова 
форма в сполучуваності з головним словом виявляє єдність, взаємодію лексичного і 
граматичного значення іменника. Синонімічність і багатозначність більшості відмінкових 
форм (прийменникових і безприйменникових) утруднюють засвоєння норм сполучуваності 
слів, що призводить до помилок у мовній практиці. Найчастіше помилки трапляються через 
контамінацію. Контамінацією називають граматично і стилістичні невиправдане змішування 
сполучувальних можливостей слів, які близькі за змістом, але керують різними відмінками, 
напр.: «Зараз село подібне на містечко» (радіопередача). В українській літературній мові 
прикметник подібний керує родовим відмінком з прийменником до (подібний до містечка). 
Порушення нормативної сполучуваності відбувається під впливом конструкції «схожий на + 
зн. в. іменника» (схожий на містечко). Неправильним слід вважати утворення: знатися в 
живописі чи музиці (ж. «Під прапором ленінізму») — конструкція виникла, очевидно, під 
впливом сполучуваності синонімічного розмовного дієслова тямити. Дієслово знатися за 
літературною нормою потребує іменника в місцевому відмінку з прийменником на (знатися 
на живописі чи музиці). За аналогією до словосполучення візит до майстерні виступає 
вислів «У день наших відвідин до майстерні» («Рад. Україна»), хоч у літературній мові 
іменник відвідини поєднується з р. в. без прийменника (відвідини майстерні). У конструкції 
«заклик адресований до кожного робітника, колгоспника, інтелігента» («Рад. Україна») — 
контамінується прийменникова конструкція «до + род. в. іменника», якою звичайно керує 
дієприкметник звернений (пор.: звернений до робітника, колгоспника, інтелігента) і 
давальний відмінок іменника, якого потребує слово адресований (адресований робітникові, 
колгоспникові, інтелігентові). Значення деяких слів розрізняються завдяки семантиці 
залежних від них непрямих відмінків іменників, напр.: запобігати чому — «відвертати щось 
неприємне, небажане» (запобігати біді, втратам) і запобігати перед ким «підлещуватися до 
когось» (запобігати перед Іваном, перед незнайомкою); починатися за чим — «простягатися, 
брати свій початок від чого-небудь» (починатися за лісом, за обрієм) і починатися чим, із 
чого — «бути першою ознакою зародження, настання чого-небудь» (починатися дружбою, 
починатися з малого). У таких випадках вживання тієї чи іншої відмінкової форми 
принципово важливе для точного висловлення думки, пор.: «Ще не так давно королівський 
режим Лівії принижено простягав руку Лондону, просячи... допомоги» («Рад. Україна»). 
Очевидно, тут мається на увазі, що Лівія не пропонує свою допомогу, а навпаки, просить 
підтримки в Англії. Це значення передає фразеологізм простягати руку до когось (за 
допомогою); відповідно: «королівський режим Лівії принижено простягав руку до Лондона, 
просячи допомоги». З давальним відмінком (простягати руку допомоги кому-небудь) вираз 
наповнюється протилежним змістом: «В скрутну хвилину він простягнув мені руку 
допомоги». 

Неправильне поєднання слів з іменниками у непрямих відмінках може спричинити 
появу і таких незграбних утворень, як напр.: «порадники про те, як «врятувати португальську 
демократію» («Рад. Україна») — треба було б сказати порадники в справі «врятування 
португальської демократії» або порадити, як «врятувати португальську демократію»; 
«заздрити собі за те, що випало жити в такий прекрасний час» («Рад. Україна») — треба 
заздрити [собі], що випало жити в такий прекрасний час; «взяти на себе турботу по 
обслуговуванню клієнтів» («Мол. України») — краще взяти на себе турботу про 
обслуговування клієнтів. 



Незвичне синтаксичне оточення слова не завжди пов’язане з порушенням граматичних 
норм. Нова синтаксична сполучуваність може використовуватись як стилістичний засіб, 
сприяючи оновленню слововживання. Завдяки цьому знебарвлені частим використанням 
слова увиразнюють свою семантику, помітно посилюється їх емоційний заряд. Нові 
словосполучення створюються за зразками усталених, напр.: «Колос сумлінням вагомий» 
(«Рад. Україна») — прикметнику вагомий «приписана» синтаксична властивість слова 
багатий (багатий талантами); «Салют працею» («Роб. газета») — словосполучення 
утворене за синтаксичною моделлю вітання піснею; «Хореографічна сюїта «Замріяний 
полем» («Мол. України») — «прототипом» нового утворення була конструкція зачарований 
полем; «Трудитись на врожай» («Рад. Україна») — це поєднання слів ніби повторює 
структуру виразу працювати на благо (Батьківщини); «Мужність за покликанням» («Мол. 
України») — пор. працювати за покликанням; для оновлення синтаксичних властивостей 
слова мужність тут використана відмінкова форма за покликанням, яка самостійно виражає 
своє значення (про такі форми див. далі). 

Нова синтаксична сполучуваність особливо легко «освоюється» словами, вжитими в 
переносному значенні. Розгляньмо для прикладу речення романтично-піднесеної розповіді 
про будівництво нової шахти: «Через отвори бійниць [копри майбутньої шахти здались 
автору за́мком] тяглися сталеві троси потужних лебідок, «заякорених» на монолітному 
залізобетоні головного майданчика будови» («Мол. України»). Дієприкметник заякорений у 
прямому значенні «поставлений на якір», як правило, не доповнюється конструкцією «на + 
іменник у місцевому відмінку». Таке керування властиве дієприкметнику закріплений (на 
чому). Переносне вживання слова заякорений (тобто «закріплений») і породило нове 
словосполучення заякорений на залізобетоні. Оказіональні, тобто створені для певного 
випадку і вживані індивідуально (а не загальноприйняті), поєднання слів називають 
синтаксичними неологізмами. Вони існують тільки в даному контексті і відзначаються 
великою стилістичною виразністю: концентрують увагу на характері відношень між 
явищами дійсності, підкреслюють якісь нові грані цих відношень, виявляють авторське 
розуміння їх суті. 

Крім індивідуальних новоутворень, у синтаксисі словосполучень постійно з’являються 
такі вислови, які виражають загальні тенденції розвитку сполучуваності слів. Подібність 
лексичного значення слів, їх синонімічна близькість зумовлює подібність їх синтаксичних 
зв’язків. Так, слово заповідь у переносному вживанні (тобто в значенні «суворе правило 
поведінки, неухильний обов’язок» синонімічне слову обов’язок (перед ким). Тому легко 
виникає словосполучення заповідь перед державою. Синтаксична структура новотвору 
повторює будову усталеного виразу обов’язок перед державою, пор.: «Виконавши першу 
заповідь перед державою, трудівники Дніпропетровської області глибоко усвідомлюють, що 
це лише початок великої роботи по здійсненню п’ятирічного плану» («Рад. Україна») і 
можливий синонімічний вислів: «Виконавши головний обов’язок перед державою, 
трудівники Дніпропетровської області глибоко усвідомлюють, що це лише початок великої 
роботи по здійсненню п’ятирічного плану». Завдяки експресивності словосполучення 
заповідь перед державою, а також завдяки переносному вживанню слова заповідь перше 
речення звучить більш піднесено, урочисто, що в цілому відповідає високому патріотичному 
духові публіцистичного твору. 

Синонімічні відношення, в які вступають слова суперництво, починання, лінія, ефект, 
штрих, рух, рішучість, викроїти та інші впливають на зміну їх сполучуваності, напр.: 
«суперництво за досягнення найвищих показників» («Рад. Україна») — пор. змагання за 
досягнення найвищих показників; «починання сталеварів Донецького металургійного заводу 
імені Кірова... за випуск кращої в світі сталі» («Мол. України») — пор. змагання за випуск 
кращої в світі сталі; «принципова лінія КПРС і Радянської держави на підтримку народів, 
які борються за своє національне визволення» («Роб. газета») — пор. курс на підтримку 
народів; «техніко-економічний ефект у випуску машин» («Рад. Україна») — пор. техніко-
економічні досягнення у випуску машин; «Штрих до біографії» («Рад. Україна») — пор. 



доповнення до біографії; «рух за подання допомоги у відбудові народного господарства» 
(«Роб. газета») — пор. масовий виступ за подання допомоги у відбудові народного 
господарства; «рішучість обох сторін [СРСР і Франції] до дальшого зміцнення франко-
радянських зв’язків» («Рад. Україна») — пор. готовність до дальшого зміцнення франко-
радянських зв’язків; «колектив повів нагрівання печі у високому ритмі і викроїв на плавці 
більш як півтори години» («Рад. Україна») — пор. зекономити на плавці більш як півтори 
години. Названі приклади свідчать про розвиток нового керування у іменників суперництво 
(за + зн. в.), починання (за + зн. в.), лінія (на + зн. в.), ефект (у + м. в.), штрих (до + р. в.), 
рух (за + зн. в.), рішучість (до + р. в.), викроїти (на + м. в.). Ці утворення, виникнувши за 
зразками усталених конструкцій, не порушують правил поєднання слів, тому їх можна 
вважати нормативними. 

Синтаксичні властивості слова дуже чутливі до найменших змін у лексичному значенні, 
вони служать своєрідним показником нових значеннєвих відтінків слова. Розглянемо такі 
приклади: 

1. «З капітанського містка [комбайна] видно все пшеничне поле. Нині воно атестує 
молодь на хліборобську зрілість» («Мол. України»). В незвичному синтаксичному оточенні 
слово атестувати (на що) означає не просто «давати характеристику чиїмсь фаховим 
знанням», а «перевіряти, екзаменувати». Пор. розповідь про нову роль оперної співачки: 
«Лючія — це той образ, який дає змогу перевірити себе на зрілість» (радіопередача). 

2. «Сьогодні вже [ми] підбиваємо підсумки, які окрилюють нас на трудові звершення» 
(«Рад. Україна»). Подібність керування (на + зн. в.) у словах надихати (на що) і окрилювати 
(у значенні «викликати в кого-небудь натхнення, душевне піднесення») дозволяє твердити, 
що в останньому дієслові розвивається новий відтінок значення — «спонукати когось до 
яких-небудь вчинків, дій». Тим самим ніби конкретизується мета перебування людини в 
цьому особливому душевному стані: натхнення стає джерелом активної діяльності. 

3. «Монтажники об’єднання «Кримморгеологія» встановили перші опори нового 
рукотворного острова у відкритому морі, з якого вестиметься розвідувальне буріння на газ» 
(«Рад. Україна»). Буріння на газ — це, власне, «розвідка на газ методом буріння». 
Конденсація в одному віддієслівному іменнику двох значень: основного — («свердління 
гірської породи спеціальним інструментом» — і додаткового («розвідування») закономірно 
привело до розширення синтаксичної сполучуваності іменника буріння, пор.: вести розвідку 
на газ і буріння на газ. 

Зміни синтаксичних властивостей, пов’язані з новими відтінками у значенні слів, 
проходять досить тривалу «апробацію», перш ніж стати нормою. Так, розглянуті приклади 
властиві здебільшого газетно-публіцистичному та офіційно-діловому мовленню. Тільки з 
часом словники можуть відбити і тим самим «узаконити» ці семантичні та синтаксичні 
новації. 

Сполучуваність слова часто розширюється за рахунок так званих вільних відмінкових 
форм. За кожною з них закріплене певне значення (чи ряд значень), яке виражається 
самостійно, незалежно від інших слів, напр.: за формою на комбінаті, на автобазі 
усталилось значення обставини місця, вираз в бригаду має значення напрямку дії. З яким би 
словом ці іменники в непрямих відмінках не поєднувались, форма і значення їх лишаються 
незмінними: мітинг на комбінаті, на автобазі, виступати на комбінаті, на автобазі; 
подорож в бригаду, поїхати в бригаду. Відхилення у вживанні відмінкової форми іменника 
спричиняє мовний огріх, наприклад, за аналогією до форми в школі, в інституті виникає 
ненормативна форма в автобазі: «Ударник комуністичної праці веде в автобазі школу 
передового досвіду» («Роб. газета»). У реченні «Дочка моя теж в цьому році інститут 
закінчила і вже працює у нас в комбінаті» (радіопередача) — форма в комбінаті з’явилася 
під впливом вислову працювати в магазині, в тресті. За зразком висловів навідуватися на 
пошту, на ферму утворилось неусталене розмовне словосполучення навідатися на бригаду: 
«— Чи не навідався б ти, Мирославе, на тракторну бригаду?» («Рад. Україна»). Нові 
словосполучення з «вільними» формами виявляють активні процеси в синтаксисі сучасної 



мови, опосередковано відбиваючи появу нових понять, явищ у нашому житті. Напр., 
конструкція з космосу найчастіше вживається в такому контексті: сигнали з космосу, 
пришельці з космосу, репортаж з космосу, сувенір з космосу, прилетіти з космосу. 
Обставинні відношення місця, виражені формою «з + род. в.» (в даному разі з космосу) — 
типові для всіх цих слів. Пор.: сигнали з берега, пришельці з іншої планети, репортаж із 
стадіону, сувенір з тайги, прилетіти з Півночі. Така сполучуваність не властива іменникові 
знімки. Проте коли стало можливим фотографувати в космосі і передавати ці зображення на 
Землю, у мові цілком закономірно виникло словосполучення знімки з космосу: «Спеціально 
для дешифрування знімків з космосу спеціалісти з Йєни розробили і сконструювали так 
званий багатозональний проектор» («Мол. України»). 

Під впливом нового явища в нашому житті розширилась і сполучуваність слова 
заносити (у значенні «фіксувати, відзначати десь») і похідного від нього дієприкметника 
занесений. Раніше прізвища кращих на і виробництві чи у навчанні заносили до Книги 
трудової слави, у Почесні грамоти. Тепер поширилась інша форма вшанування передовиків 
виробництва і навчання: їхні імена заносять на особливі стенди, які доступні найширшому 
колу людей: «Імена кращих курсантів занесені на Дошку пошани» («Мол. України»); 
«Комсомольська організація цеху щотижня підбиває підсумки змагання, переможцям вручає 
перехідні мандати, заносить їхні прізвища на спеціальні екрани» («Мол. України»). Цікаво, 
що зовсім недавно (див., наприклад, СУМ, т. 3) слово заносити у розглянутому нами 
значенні позначалося ще як розмовне і рідковживане; за короткий час воно стало поширеним 
і стилістично нейтральним. Ось ще приклади на розширення сполучуваності слів за рахунок 
вільних відмінкових форм: «Велика роль комуністів на жнивах» («Рад. Україна»); «Ми не 
проходимо мимо жодного випадку порушень на скошуванні кукурудзи» (радіопередача); «Як 
і завжди приклад на догляді за посівами показують передовики» («Рад. Україна»); 
«Випускники шкіл... кваліфікуються на комісії» («Мол. України»); «[Студенти] п’ять років 
створювали... апарати на повітряних подушках» («Мол. України»); «Автоматика в швейному 
виробництві» («Мол. України»); «Комбайни з маркою заводу імені Кірова» («Мол. 
України»). 

Іноді починають самостійно функціонувати кілька залежних від одного головного слова 
відмінкових форм іменника. Виражаючи неподільне поняття, ці своєрідні словосполучення 
зазнають якісних змін — виступають як одна вільна відмінкова форма. Такі перетворення 
відбулись, зокрема, у конструкції по 22 центнери з гектара. Звичайно вона вживається з 
дієсловом збирати («В складних погодних умовах поліські хлібороби зібрали майже по 22 
центнери зерна з гектара» — «Рад. Україна»). Проте це словосполучення може виражати 
своє значення і незалежно від дієслова. Саме тому широковживаним стало поєднання типу 
виростити по 22 центнери з гектара: «Соціалістичні зобов’язання колективу — виростити 
по 500 центнерів з гектара» («Мол. України»); «Жита виростимо по 35 центнерів з 
гектара» (радіопередача). Крім того, повнота значення цього утворення відкрила шлях 
дальшим змінам у його будові, що добре ілюструє такий приклад: «У порівнянні з іншими 
ланками врожайність на площі Надії Ковальчук видалась дещо нижчою — 460 центнерів 
буряків з гектара» («Мол. України»). Новизна розглянутих нами синтаксичних явищ майже 
не відчувається і може навіть не усвідомлюватись мовцями, оскільки всі ці зміни 
сполучуваності слів відбуваються в межах існуючої норми. 

Певні труднощі щодо розмежування нормативних і нормативних явищ виникають у 
зв’язку з тенденцією економії мови, до того, щоб кожну думку висловлювати мінімальними 
мовними засобами. Одним із наслідків економії мови є активне творення словосполучень на 
зразок «Пам’ятник саперам» («Рад. Україна»); «Лист Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. I. Брежнєва працівникам тваринництва Київської області» («Мол. України»): 
«поразка від збірної Бразилії» («Мол. України»); «пшениця на поливі» (ж. «Під прапором 
ленінізму»); «кукурудза на зерно» (радіопередача); «посіви на корм» («Рад. Україна»); 
«корпуси вікнами до сонця» («Мол. України»); деякі новотвори функціонують як речення: 
«Слово бригадирові» (радіопередача). Ці вирази у розгорнутому вигляді звучали б приблизно 



так: присвятити пам’ятник саперам; адресувати Лист працівникам тваринництва; 
зазнати поразки від збірної Бразилії; вирощувати пшеницю на поливі; вирощувати посіви на 
корм; розташувати корпуси вікнами до сонця; дати слово бригадирові. Опорним словом цих 
словосполучень є дієслово. Воно керує іменниками у непрямих відмінках. Між собою ці 
іменники не виявляють безпосереднього синтаксичного зв’язку. Натомість у стягнених 
(бездієслівних) варіантах один з іменників (як правило, той, що був у знахідному відмінку) 
стає структурним центром, а інший підпорядковується цьому іменнику. Так виникає іменне 
словосполучення. Воно легко включається в різні речення, сприяючи лаконічному викладові 
думок. Пор.: «На десятки кілометрів розкинулися вздовж Чорноморського узбережжя світлі, 
вікнами до сонця корпуси одеських здравниць» («Мол. України»): «Поряд з доглядом за 
посівами на корм... кормодобувники повним ходом заготовляють сіно, трав’яне борошно, 
сінаж і солому» («Рад. Україна»). Новотвори такого типу цілком нормативні для 
літературного мовлення, хоча в них і проступає відтінок розмовності. 

Важливо відзначити, що в усному мовленні особливо помітне прагнення випустити 
«зайві», тобто само собою зрозумілі в даному повідомленні слова: «Особливо добре 
попрацювали комбайнери, шофери на відвозці зерна від комбайнів, трактористи на 
транспорту ванні січки» (радіопередача). Шофери на відвозці зерна від комбайнів — це 
значить, що «шофери працювали, відвозячи зерно від комбайнів»; «трактористи на 
транспортуванні січки» — «трактористи працювали, транспортуючи січку». Такі стягнені 
вирази допустимі в уснорозмовному мовленні, з його широкою варіативністю при виборі 
мовних засобів і меншою строгістю щодо дотримання літературної норми сполучуваності 
слів. Можливе також використання власне розмовних конструкцій з стилістичною метою: 
для відтворення живого мовлення. Проте невмотивоване вживання таких висловів у 
писемній мові, зокрема в газетному нарисі, видається не зовсім доречним. Напр.: «Грають у 
ньому [самодіяльному оркестрі] віртуози на сопілках Іван Данишак і Василь Колесюк» 
(«Мол. України»). Пор. нормативну конструкцію — віртуози гри на сопілках. 

Отже, серед нових словосполучень треба розрізняти граматично і стилістично 
неправильні утворення, синтаксичні неологізми і нормативні конструкції, які відповідають 
загальним тенденціям розвитку сполучуваності слів. 
 


