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Наша мова повинна бути дохідливою, зрозумілою кожному, а для цього треба насамперед 
дотримуватися літературних норм — орфоепічних, граматичних, лексичних. Спробуймо 
простежити особливості добору синонімічних та варіантних форм у мові, взявши як вихідну 
прийменникову конструкцію «в + зн. в.», що виступає залежним від дієслова компонентом 
словосполучення. 

При дослідженні функціональних значень прийменникових конструкцій необхідно 
враховувати всі елементи словосполучення: значення самих прийменників, лексико-
семантичну групу приприйменникових імен і стрижневих слів (дієслів). В обсяг значення 
словосполучення входять всі значення його компонентів і те нове значення, яке властиве 
даному словосполученню як особливій структурі. 

Звернімося до словосполучень, де в ролі стрижневого слова виступають дієслова на 
позначення процесу ударяння, стукоту, а саме: заторохтіти, загупати (загупотіти), 
загрюкати, затарабанити, загамселити, дубасити, гріти. Загальне значення цих дієслів 
спільне, але кожне зокрема відзначається певним семантичним нюансом. Так, у дієсловах 
заторохтіти, затарабанити підкреслюється частота, ритмічність ударів; загамселити, 
дубасити, гріти — сила ударів; загупати, загрюкати – супроводження ударів сильним 
шумом. Отже, маємо ряди лексичних синонімів. Вказані дієслова можуть керувати 
іменником у формі знахідного відмінка з прийменником в або у формі місцевого відмінка з 
прийменником по: при цьому все словосполучення набирає загального значення зіткнення, 
контакту, напр.: «Цілісінький день я не знаходив собі місця, а коли прийшов вечір, і 
заторохтів частий краплистий дощ у шибки, стояв сам не свій» (Л. Яновська); «Тільки-но я 
почав пробиратися до дверей, як по шибках затарабанив дощ» (Н. Тихий). 

Семантична відмінність у цих словосполученнях, на підставі якої ми, власне, і можемо 
говорити про синтаксичну синонімію, найбільшою мірою залежить від здатності 
прийменника виражати ті чи інші відношення. Якщо прийменник в вживається для 
позначення напряму, то прийменник по з місцевим відмінком «уживається при вказуванні на 
предмет, місце і т. ін., на поверхні яких відбувається дія»1. Отже, конструкція «в + зн. в.» 
вказує, що дія спрямована безпосередньо на весь об’єкт, а конструкція «по + м. в.» несе 
вказівку іншого, характеру — спрямування дії на поверхню об’єкта. 

У мовній практиці вибір тієї чи іншої прийменникової конструкції залежить від 
характеру іменного складника, а також від семантичного відтінку загального значення 
стрижневого слова. Умовно поділимо залежні компоненти словосполучення — іменники — 
на дві групи: І група — іменники, які мають площинну форму (брама, стіна та ін.) і II група 
— форма яких може бути довільною (листя, гілля, дерева, кущі, соняшники, городина та ін.) 
або площинною, але горизонтального розміщення, а не вертикального як у першій групі 
(брук, дорога, східці, стіл, покришка та ін.). 

Аналіз текстів сучасної української літературної мови дає підстави вважати, що у 
словосполученнях з іменниками II групи здебільшого виступає конструкція «по + м. в.», де 
прийменник по вказує, на поверхні яких предметів відбувається дія. Цю конструкцію і 
можна рекомендувати для переважного вжитку в таких словосполученнях, напр.: «Опівночі 
небо затягло, дощ затарабанив по листі» (А. Первенцев); «Раптом по гіллях ударив різкий 
вітер і дорідні краплини затарабанили по полумисках» (А. М’ястківський); «Річинський 
нетерпеливо затарабанив пальцями по столу» (І. Вільде). Хоча дієслова, які ми розглядаємо, 
можуть керувати іменником у формі знахідного відмінка з прийменником в, але для 
іменників аналізованої лексичної групи така конструкція фактично неприйнятна. В даному 
випадку конструкція «по + м. в.» існує незалежно від конструкції «в + зн. в.». Заміна тут, 
якщо вона можлива, веде до виразного семантичного зрушення. Щоб вибрати потрібний 
прийменник, а тим самим і відмінкову форму іменника з виділеної нами І групи, звернімо 
                                                           
1 Словник української мови, т. 6. К., 1975, с. 604. 



увагу на характер дії, вираженої стрижневим словом словосполучення, що звичайно 
випливає з ширшого контексту. Ця дія може бути цілеспрямованою або безладною, 
хаотичною, без певної спеціальної настанови. 

Спостереження над конкретними текстами творів ряду письменників показують, що 
більш уживана прийменникова конструкція «в + з. в.», напр.: «— Костянтин Павлович! 
Костянтин Павлович! — заторохтіла, загрюкала Маруся обома руками в двері Костевої 
хати» (Л. Яновська); «У шибку вікна, під яким стояв з піднятою чаркою Семен, нетерпляче 
затарабанили пальцями» (Д. Бедзик); «Несамовито затарабанила вона у двері попівського 
будинку» (О. Донченко); «Хтось, певне, незнайомий, загрюкав у хвіртку» (В. Кучер). Усі 
приклади змальовують однакову ситуацію: предмет, на який спрямована дія, є перешкодою, 
що комусь заважає, яку треба усунути, або результат дії є певним сигналом, на який хочуть 
звернути чиюсь увагу. 

У разі довільної або хаотичної дії, що не переслідує виразної мети, використовуємо 
здебільшого конструкцію «по + м. в.», напр.: «У кабінеті залунав раптом дрібний стукіт. Це 
Васюта підійшов до вікна й густо затарабанив пальцями по шибці, вибиваючи якогось 
переможного марша» (Ю. Шовкопляс). 

Очевидно, характер суб’єкта дії теж впливає на вибір конструкції. Адже 
цілеспрямованою може бути дія, здійснювана насамперед людиною, що чекає на певні 
наслідки. 

Визначені нами передумови, які впливають на вибір однієї з двох можливих 
конструкцій («в + зн. в.» чи «по + м. в.»), вказують лише на загальну мовну тенденцію. Ця 
тенденція визначає напрям переважного використання цих синтаксичних синонімів, які у 
цьому разі є взаємозамінними. На вибір можуть також впливати індивідуальні уподобання 
автора. Однак згадувані вище семантичні нюанси обох конструкцій виступають досить 
виразно, напр.: «Через день у Медвин примчали справник, земський начальник, становий і 
кінні стражники. Стражники зразу ж розлетілися по всіх кутках, затарабанили нагайками по 
вікнах: 

— На сход, мужва! 
— На сход, крамола!» (М. Стельмах). Тут конструкція «по + м. в.», вжита замість 

очікуваної «в + зн. в.», безперечно, підкреслює метушливість, хаотичність, багаторазовість і 
повторюваність дії. 

«Десь опівночі гримнув весняний грім, дощ затарабанив у вікна» (О. Донченко). Тут 
передано раптовість виникнення дії та її інтенсивність. 

Конструкція «в + зн. в.» у словосполученнях зі стрижневими дієсловами на 
позначення дії, спрямованої всередину певного простору (типу входити, вносити, 
вступати, втягувати, впроваджувати та ін.), має варіант «до + р. в.». Загальна семантика 
цих словосполучень зумовлена, головним чином, семантичними відношеннями, 
вираженими прийменниками. Прийменник в вказує насамперед на рух всередину, тоді як 
прийменник до «вживається при означенні місця, предмета або особи, в бік яких 
спрямована дія» (СУМ, т. II, 315). 

Функціонування прийменникових конструкцій «в + зн. в.» і «до + р. в.» як варіантних 
можливе при дієсловах вказаної вище семантики, що відзначаються певними особливостями 
морфологічної будови — мають значення спрямування дії всередину предмета, простору. У 
випадку поєднання дієслова з конструкцією «в + зн. в.» значення префікса і прийменника 
збігаються. А коли використовується конструкція «до + р. в.», значення прийменника до 
послаблюється і на перший план виступає значення префікса. Це веде до певного 
переосмислення прийменника до. Він починає виражати відношення, однопланові з тими, які 
виражаються префіксом в-. При варіюванні конструкції виражають еквівалентні відношення, 
і заміна їх не приводить до семантичних зрушень чи до виникнення семантичних нюансів, 
тобто спостерігається довільний вибір тієї чи іншої конструкції. Звичайно в таких варіантних 
конструкціях вживаються іменники на позначення: 

1) приміщення (будинок, клас, аудиторія, цех та ін.), напр.: «Входить [Андрій] у 



невеликий біленький будинок» (М. Коцюбинський); «Знов якась важка туга та сумні думи 
насувались одна за одною, неначе кат за катом входили в намет і катували його душу»  
(Н.-Левицький); «Комісар салютував перед капітаном, входячи до передпокою» (І. Франко). 

Щоб пересвідчитися в функціональній тотожності варіантів, замінимо у наступному 
прикладі прийменник до на в: «Коли це входить до аудиторії і Оля Боніфатьєва» 
(Є. Гуцало); «Коли це входить в аудиторію і Оля Боніфатьєва». Такі заміни на практиці 
підтверджують теоретичні положення про варіантність синтаксичних мовних засобів2; 

2) деяких просторових понять (річка, озеро, ставок, море; ліс, сад, гай; місто, село та 
ін.). З іменниками І групи їх зближує те, що простір, позначуваний ними, має контурне 
обмеження. Тому, хоч і рідше, але зустрічаються поєднання цих іменників з прийменником 
до, напр.: «Сонце вже сідало, коли Хо входив у село»(М. Коцюбинський); «Тихий плеск води 
— і по всьому. З чотирьох двоє тоне зразу, а двох, похитуючи, несе вода річки, що саме 
входить до моря» (Ю. Яновський). 

Проте окремим іменникам цієї групи, таким як земля, ґрунт (в прямому і переносному 
значенні), небо, властива сполучуваність лише з прийменником у, напр.: «Творчість 
Пушкіна, Гоголя, Лермонтова, Тургенєва, Горького, І. Франка, Лесі Українки корінням своїм 
глибоко входить в народний ґрунт» (М. Рильський); «У тій печері на стіні хрести прибиті, а 
на долівці ямка. Стояв тут хтось роки на молитві, аж молячись у землю входив» (Марко 
Вовчок); «Зорі легш та легш усі мріли, наче входили усе дальш у синє небо» (Марко Вовчок). 

Цим іменникам конструкція «до + р. в.» не властива, оскільки вони виражають 
просторові поняття дуже широко, більш загально, а просторові відношення, які виражають 
словосполучення з прийменником до, як правило, конкретні: вказують на напрям дії і на 
межі ї поширення; 

3) колективів, організацій, напр.: «Обидва вони входили в повстанський комітет» 
(П. Панч); «Розвивається така дійова форма трудового співробітництва, як створення 
творчих комплексних бригад, до яких входять робітники, інженерно-технічні працівники, 
іноді й учені» («Комуніст України»). Зазначимо, що у словосполученнях цього типу дієслово 
«входити» вжито в значенні «належати». 

До III групи можна віднести лексикалізовані словосполучення типу входити у склад і 
входити до складу, напр.: «Чи можливе існування Радянської Україні як могутньої держави 
поза Радянським Союзом? Ні, не можливе. Це стосується і всіх республік, що входять у 
склад Радянського Союзу»; «До складу депутатів місцевих Рад УРСР входять представники 
63 національностей країни, що є переконливим свідченням повної рівноправності людей усіх 
національностей» («Комуніст України»); 

4) сфери діяльності, напр.: «Ю. Яновський швидко входив у літературу» (І. Ле); 
«Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. в загальне русло російської літератури входить 
українська тема» («Літ. газета»). 

Дієслово «входити», як правило, в даному випадку потребує знахідного відмінка 
іменника з прийменником у. 

Але можлива і форма родового з прийменником до, напр.: «Самовар знову входить у 
наш побут» («Роб. газета»); «Самовар знову входить до нашого побуту». 

Іменникам на позначення абстрактних понять властиво поєднуватися з прийменником в у 
формі знахідного відмінка, напр.: «Отак і входили вони у славу і безсмертя» (М. Стельмах); 
«Його [дядька] незвичне обличчя входить в пам’ять Данила...» (М. Стельмах); «Яків довго з 
жалем дивився на Дарину, входив у її світ і зараз його лихо здавалося півлихом, у нього ще 
не все втрачено...» (М. Стельмах). Хоча зрідка тут можливе і використання конструкції 
«до+р. в.», напр.: «Усі слова входять до свідомості» (Ю. Яновський). 

Як правило, тільки з прийменником в поєднується форма знахідного відмінка іменників 
(або відповідно займенників), які вживаються на позначення людини і частин людського 
тіла, напр.: «Хвороби входять в людину пудами, а виходять золотниками» (О. Гончар); 
                                                           
2 Див.: Филиппова В. М. Вариантные глагольно-именные сочетания в русском литературном языке XIX века. — 
В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т. 4, М., 1957, с. 166. 



«Природа входила в нього духом коріння, чистотою небесної синяви, бентежила 
хліборобське серце» (Г. Тютюнник); «Мар’ян відчув, як в його тіло входить ще й 
противний холод» (М. Стельмах). 

Аналізований матеріал показує, що чисельна перевага на боці прийменникової 
конструкції «в + зн. в.». Конструкція «до + р. в.» менш вживана, особливо в останні 
десятиліття. Оскільки відношення, які виражаються цими конструкціями, еквівалентні, то 
можна сподіватися, що в майбутньому або конструкція «в + зн. в.» повністю витіснить 
конструкції «до + р. в.», або відбудеться чітке розмежування обох конструкцій щодо 
вживання їх з певними іменниками чи лексико-семантичними групами іменників, або їх 
почнуть розрізняти як синонімічні. Більшість лінгвістів додержується думки, що повинно 
пройти чітке розмежування серед лексико-семантичних груп іменників щодо 
функціонування в складі тієї чи іншої конструкції. 

 
 
 


