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Входячи до складу фразеологічних одиниць, дієслово, як правило, повністю втрачає 
лексичне значення. Що ж до граматичних значень, то вони виступають досить обмежено. 
Набір граматичних значень багатьох фразеологічних одиниць не збігається з усім 
комплексом значень їх дієслівних компонентів. Так, характерною особливістю дієслівних 
фразеологічних одиниць є те, що значмо більша кількість їх у порівнянні з семантично 
адекватними їм дієсловами виступає лише в якійсь одній видовій формі. Причому такі 
одновидові фразеологічні одиниці не обов’язково мають у своєму складі одновидове 
дієслово. 

Тільки в недоконаному виді виступають дієслівні фразеологічні одиниці, які в своєму 
складі мають дієслово, що вживається лише в недоконаному виді. Це такі, наприклад, 
фразеологічні одиниці: ходити ходором — дуже рухатись; ходити по ниточці — бути 
слухняним; ходити манівцями — блудити; нижче трави ходити — бути покірним; на 
головах ходити — бешкетувати; за ніс водити — обдурювати; зволікати; водити хліб і сіль 
— дружити; штаньми трусити — лякатися, боятися. 

Цю ж видову форму завжди мають і ті одиниці, що семантично адекватні дієсловам, 
вживаним лише в недоконаному виді: крутити носом, кирпу гнути, копилити губу, на голові 
ходити, бити байди, баглаї бити, гандри бити, ловити гав, походеньки та посиденьки 
справляти, шукати вчорашнього дня, товкти воду в ступі, женити пилипа — дармувати, 
важити головою, життям важити, дерти горлянку, переливати з пустого в порожнє, 
шаткувати язиком, молотити язиком. 

Досить значну групу утворюють фразеологічні одиниці, вживання яких лише в 
недоконаному виді зумовлене мовно-літературними традиціями. Сюди належать такі, 
наприклад, фразеологічні одиниці: бісики пускати очима, продавати зуби, на ладан дихати, 
язик заплітається, кінці не сходяться, сором пече, бере нетерплячка, смалити халявки, 
крутити юра — відволікати увагу та інші. 

Вживання деяких фразеологічних одиниць лише в недоконаному виді зумовлене 
системними особливостями Дієслівної фразеології. Форми з дієслівними компонентами в 
доконаному виді мали б тут зовсім інше значення. Це такі одиниці, як душу випирати, дух 
випирати, горіти під руками. Перші дві фразеологічні одиниці означають — дуже мучити — 
«кашель з мене душу вибирає» (ГРп., II, 248); «робота // мороз з мене дух випирає» (с. Л.). 
Фразеологічна одиниця душу // дух виперти повинна б означати — замучити до смерті, 
позбавити життя — «мороз з нього дух випер». Тобто така фразеологічна одиниця була б 
омонімом до поданих вище. Третя фразеологічна одиниця означає — швидко щось робити. 
Якщо в неї ввести дієслівний компонент у формі доконаного виду, вийде нісенітниця — 
«робота у нього під руками згоріла». 

Досить чисельні в українській мові дієслівні фразеологічні одиниці, що вживаються лише 
в доконаному виді їх видова форма зумовлена переважно традиціями вживання. До цієї 
групи належать різні за семантикою фразеологічні одиниці: побачити світ, піти за водою, 
вийти в люди, позакладати вуха, жаба цицьки дасть, спровадити на той світ, викидати з 
пам’яті, і слід захолов, слух пропав, вибрати пса, забити памороки, вилізти боком, 
зав’язати світ, і когут не запіє тощо. 

Значна частина дієслівних фразеологічних одиниці може вживатись у всіх трьох або двох 
часових формах (залежно від недоконаного чи доконаного виду фразеологічної одиниці). 
Однак певна кількість фразеологізмів може виступати лише в якійсь одній часовій формі. 
Обмеження накладаються в основному історією виникнення фразеологізму й традиціями 
його вживання. 

Так, виділяється невелика група фразеологічних одиниць, що виступають лише в формі 
теперішнього часу. Значення цих фразеологізмів ніби приписується певним об’єктам як 



щось, властиве їм постійно. Дієслівний компонент таких фразеологічних одиниць має 
значення теперішнього недетермінованого часу, яке може уточнюватися прислівниками 
типу завжди, постійно1. Сюди належать такі, наприклад, фразеологічні одиниці: «ростуть 
за ним золоті верби» (ГРп, III, 43); «отой виродок у печінках мені сидить» (М. К. І, 264); 
«люди на неї пальцем показують» (с. Л.); «вона з ним пси пасе» (ГРп., II 515); «Австрія на 
ладан дихає» (Я. Г. 52); «з нього пісок сиплеться» (Б. 139); «гречка йому на бороді цвіте 
(ГРп., І, 446); «йому добре діється» (с. Л.); «йому і зі вухом не свербить» (УРС, І, 305); 
«йому кінці не сходяться» (с. Л.). 

Значну групу становлять фразеологічні одиниці, що вживаються лише в формі минулого 
часу. Вони означають процеси, про які мовцям відомо, що вони вже відбулися і про які вже 
беззастережно можна винести свій осуд. З часом ця тенденція вживати фразеологічні 
одиниці переважно в формі минулого часу закріплюється нормою: «Костик накрив тестя 
мокрим рядном» (ж. Ж.); «Маруся цілком упала на ноги» (Г. X. II, 277); «козак Савлук ноги 
відходив» (УРС, І, 262); «Жулкевський закусив губу» (Ю. О. 248); «він випив гіркої» (ГРп., І, 
179), «вона випила повну» (УРС, II, 259); «панича і слід простиг» (П. М. IV, 73); «мене гіркі 
обілляли» (Ю. Ф. II, 97); «його вже й кури запіяли» (ГРп., II, 827) і т. д. 

Вживання дієслівних фразеологічних одиниць лише у формі майбутнього часу 
зумовлюється сталим характером ознаки, що передається ними: «за ним і когут не запіє» — 
ніхто не згадає (ГРп., II, 277); «Іван не вийде на зелену траву» — не доживе до весни (ГРп., 
III, 220); «з Пігуляка слова не витягнеш» (ж. Ж.)  

Іноді вживання фразеологічної одиниці лише в формі майбутнього часу зумовлене 
особливостями системи. Це стосується фразеологізмів не буде виходу, поламати палицю: 
«Івану виходу не буде» (ГРп., І, 194); «коневі виходу не буде» (ГРп., І, 194); «я поламаю 
палицю на тобі» (ГРп., II, 567). 

Недооцінка перелічених особливостей форми фразеологічних одиниць — уживання у 
невластивій видо-часовій формі — приводить до руйнування їх семантичної структури. 
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