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Дієслова сучасної української мови неоднорідні у своїй потенціальній сполучуваності. Деякі 
з них для своєї структурно-семантичної завершеності потребують лише однієї форми 
непрямого відмінка (одновалентні дієслова), інші ж — двох, трьох чи кількох залежних 
словоформ різного граматичного значення (дво-, три- та полівалентні дієслова). 

Поряд з цим в українській мові спостерігається і таке явище, коли деякі дієслова 
можуть керувати двома або кількома відмінковими формами однакового чи спорідненого 
граматичного значення. Це варіантне керування дієслів, напр.: чекати товариша (на 
товариша), знехтувати небезпеку (небезпекою), заслуговувати уваги (на увагу), 
користуватися нагодою (з нагоди), кинути палицю (палицею) та ін. 

Варіантні відмінкові форми при одному й тому ж стрижневому дієслові з’являються 
перш за все внаслідок певних зрушень у семантиці дієслова. Ця зміна в значенні не може не 
позначитися на синтаксичній сполучуваності дієслова, що виникає на основі його 
асоціативних зв’язків з іншими словами синонімічного значення. Так, дієслово залицятися 
найчастіше керує родовим відмінком з прийменником до: «Ні, ти нам насамперед скажи, що 
то за дівчина була, до котрої ти тут залицявся (І. Франко). Але під впливом дієслова-
синоніма упадати воно набуло здатності входити в сполучення з родовим відмінком з 
прийменником коло (біля): «Підмічаючи, хто коло якої дівчини залицяється, моторні 
цокотухи шепочуть одна одній свої думки про любощі (Панас Мирний). 

За аналогією до дієслів близької семантики загравати, кохатися воно керує й 
орудним відмінком з прийменником з: «Я не хочу, щоб ти кохалась та залицялась з якимсь 
пройдисвітом та вводила мене й себе в славу (І. Нечуй-Левицький). Під впливом дієслова 
задивлятися дієслово залицятися керує знахідним відмінком з прийменником на: «Всі на 
мене залицялись» (Т. Шевченко). Отже, дієслово залицятися ніби сконденсувало сполучальні 
можливості дієслів свого синонімічного ряду. 

Дієслово звітувати також здатне поширюватися двома словоформами: знахідним 
відмінком з прийменником про (звітувати про що — зміст повідомлення, внутрішній об’єкт) 
та давальним відмінком (звітувати кому — адресат повідомлення, зовнішній об’єкт): 
«Командири рот щовечора приходили до Шрама, звітуючи йому про минулий день» 
(В. Собко). Але за аналогією до іншого дієслова виступати, з яким воно перебуває у 
семантичних зв’язках, це дієслово розширило свою валентність і може вживатись у 
словосполученні звітувати перед ким: «Партгрупорг Василь Келембет звітував перед 
групою про свою роботу» (Ю. Яновський). 

Для деяких дієслів варіантність керування — це результат впливу російської мови. 
Так, дієслово зраджувати, як правило, керує в українській мові знахідним відмінком 
прямого об’єкта, але під впливом російської мови воно допускає паралельне керування і 
давальним відмінком: «О Батьківщино! Не зрадили тебе твої донецькі діти» (В. Сосюра); 
«Зрадила та, що любила Зрадила мила мені» (О. Олесь). 

Іноді нова форма керування виникає як наслідок структурно-семантичної 
контамінації уже існуючих, близьких за значенням варіантних конструкцій. Так, дієслово, 
наголошувати керує одночасно знахідним відмінком без прийменника (наголошувати що) і 
місцевим відмінком з прийменником на (наголошувати на чому): [Молоді новелісти] 
наголошують відважність, наполегливість в характері радянської людини» (Ю. Смолич); 
«Максимович першим наголосив на зв’язку «Слова» саме з українською народною 
творчістю» (М. Рильський). 

Внаслідок контамінації цих двох конструкцій виникає третя — наголошувати на що 
(з першої взято знахідний відмінок, з другої — прийменник на): «Знизавши плечима на 
пристрасну Боженкову мову, він заговорив повагом, з неприхованою посмішкою 
наголошуючи на окремі вирази» (Ю. Смолич). 

Варіантні словоформи, в цілому виражаючи однакове значення, все ж 



характеризуються й певними відмінностями — більшою чи меншою продуктивністю їх у 
мові, сферою вживання у функціональних стилях, відтінками у значенні, деякими 
обмежуючими лексико-граматичними факторами. У зв’язку з цим інтерес становлять 
дієслова переміщення з префіксом пере-, які потребують співвідносних словоформ на 
позначення: а) спрямованого переміщення з одного місця на інше; б) спрямованості руху по 
пересічній, поперечній лінії. Дієслова з префіксом пере- в другому значенні допускають 
варіантне керування — знахідним відмінком прямого об’єкта (перейти дорогу) і знахідним 
відмінком з прийменником через (перейти через дорогу). 

Кожна з таких конструкцій різниться певними, хоч і незначними, відтінками 
значення. Так, зіставляючи звороти переходити через ріку і переходити ріку, можна 
відзначити, що перша конструкція більш виразно малює картину руху по поперечній лінії 
від одного берега до іншого (з відтінком — долання простору), а в другому словосполученні 
іменник ріка сприймається звичайним об’єктом дії. 

У сучасній українській літературній мові обидві конструкції досить продуктивні: 
Анюта вилетіла із сіней, перебігла через 
двір (Г. Тютюнник); 

 

Джеря мовчки вийшов з хати, перейшов 
двір, пішов у садок 
(І. Нечуй-Левицький); 

Доводилося перетягувати човен, через 
великі крижані галявини (М. Трублаїні). 

Сахно перетяла галявину й впірнула у 
хащі туй (Ю. Смолич). 

Слід зауважити, що варіантність цих конструкцій можлива за таких лексико-
граматичних обмежуючих умов: 

1. Стрижневим компонентом словосполучень можуть бути лише ті дієслова 
переміщення, перехідність яких зумовлена префіксацією (йти — перейти дорогу / через 
дорогу; їхати — переїхати міст / через міст тощо). 

2. У ролі керованих слів виступають іменники на позначення назв обмеженого 
простору (площа, двір, ярмарок, поле, ліс та ін.), назв просторових меж, смуг, що 
перетинають шлях руху (дорога, вулиця, яр, рів, канава, колія, залізниця, кордон, фронт, ріка 
та ін.), назв населених пунктів (місто, село, хутір та ін.). 

При залежних іменниках — назвах обмеженого простору — дієслова переміщення 
допускають ще й третій варіант керування — орудним місця (перейти полем): «А хто такий 
у чорній киреї через базар переходить?! (Т. Шевченко); «Не перейшла — перелетіла вона 
[Христя] базар і мерщій повернула у свою улицю» (Панас Мирний); «Переходячи базаром.., 
ми побачили фабриканта» (О. Досвітній). 

Якщо зіставити словосполучення перейти поле, перейти через поле, перейти полем, 
то в першому міститься вказівка на міру руху (шлях проходження дії — «поле» повністю 
збігається з межами переміщення), у другому — на пересічення (долання) простору з 
виходом за його межі, у третьому — на напрямковий зміст (протяжний простір) 
переміщення. 

Звичайно, основним варіантом керування аналізованих дієслів є прийменникова 
конструкція «через + знахідний відмінок», оскільки вона найточніше конкретизує 
просторове значення префікса пере-. Орудний місця, що певною мірою обмежений лексично 
і стилістично, виступає як функціональний факультативний варіант. 

За певних лексично обмежуючих умов (щодо залежної словоформи) у зазначений 
синонімічний ряд включається і прийменникова конструкція «по + місцевий відмінок»: «А 
перейде [Василь] хату — що той козак (І. Нечуй-Левицький); «Еге ж, саме до весілля їй оце 
зараз! Через хату сама не перейде» (А. Головко); «Андрусь перейшовся кілька разів по 
хатині, силуючися надати своєму лицю спокійний вираз» (І. Франко). Словосполучення 
перейти хатою не вживається, хоч з іншими іменниками воно можливе (перейти поле/через 
поле/полем/по полю). 

Конструкції з прийменником по на фоні інших, еквівалентних, виділяються вказівкою 
на сферу поширення руху або на засіб переміщення (лише при керованих іменниках типу 
міст, гребля, кладка, насип тощо), пор.: «По кладці молодиця перейшла, Похитуючи відрами 



дзвінкими» (М. Рильський); «Доки одні билися з хуторянами в річці.., інші з переможним 
тупотом уже перехоплювались по мосту на той бік» (О. Гончар). 

У словосполученнях, де керованими словами виступають іменники — назви 
конкретних предметів, що мають висоту (огорожа, мур, перелаз та ін.), рух може 
спрямовуватися поверх цих предметів. У сучасній українській мові такі словосполучення 
представлені двома основними різновидами: знахідним прямого об’єкта і конструкціями 
знахідного відмінка з прийменником через: «Дмитро через пліт перескочив у сад» 
(М. Стельмах) — «Парубок перелітає перелаз, на мить зупиняється» (М. Стельмах); «Тимко 
звівся і став пробиватися до дверей, переступаючи через ноги лежачих» (Г. Тютюнник) — 
«Старий переступив поріг і попрямував коридорчиком» (Я. Гримайло). 

При окремих дієсловах (переступити, перескочити, перекинути, пересадити, 
перевалити, перекотити та ін.) конструкції з прийменником через, виражаючи 
спрямованість руху поверх предмета, одночасно вказують і на поширення дії за предмет. У 
зв’язку з цим дані дієслова набувають здатності керувати також знахідним відмінком з 
прийменником за. Таким чином, виникає синонімічний ряд конструкцій типу: переступити 
поріг — переступити через поріг — переступити за поріг: «Як тільки перевалили через горб, 
тільки побачив червоний дах..., так і зрозумів: ото і є школа» (Ю. Збанацький) — «Як за 
шпиль перевалили, так і видно те село» (П. Дорошко). Отже, можна відзначити, що всі 
аналізовані варіантні конструкції, стрижневим компонентом яких є дієслова з префіксом 
пере-, нормативні в сучасній українській літературній мові. Проте вони різняться деякими 
семантичними відтінками та неоднаковою продуктивністю у мові, а також можуть 
характеризуватися певними лексичними обмеженнями як з боку керуючого дієслова, так і 
залежної словоформи. 
 


