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Вчити(ся) — навчати(ся) 

Протягом усієї історії сучасної української літературної мови при згаданих дієсловах 
вживалися дві конкурентні форми: чого? і чому? Традиційно за правильну вважалася перша. 
Друга‚ попри досить широке використання‚ відзначалася в мовознавчій літературі 
здебільшого як русизм. 

Періодом винятково сильного «наступу» на конструкцію навчатися чому? були‚ 
зокрема‚ 20-ті роки‚ коли вона опинилася за межами літературної норми. 

У боротьбі з нею тодішні мовознавці не зупинилися навіть перед виправленням відомого 
заклику: І чужому научайтесь [треба: І чужого научайтесь — О. Курило]‚ який визнано за 
приклад впливу на Шевченкову мову російського синтаксису. Як єдино правильну 
зафіксовано форму чого? у «Правописному словнику» Г. Голоскевича. 

Проте‚ згодом‚ врахувавши‚ мабуть‚ рівнобіжне вживання обох форм у літературі 
ХІХ ст. деякі мовознавці стали висловлюватися на цю тему менш категорично‚ а 
О. Синявський навіть назвав форму чому? разом з чого? при згаданих дієсловах серед 
численних синтаксичних паралелей української мови‚ напр.: «Вчись усьому тому‚ чого тебе 
будуть учити» (Кв.-Осн.) 

Форма чому? посіла скромне місце другого рідкісного варіанта при згаданих дієсловах 
також у радянських лексикографічних виданнях. Однак у публікаціях з культури мови її 
оцінка від 20-х років до сьогодні не змінилася‚ а в Словнику труднощів поставлено при ній 
навіть позначку заст. 

Сучасна мовна практика‚ як літературна‚ так і повсякденна примушує все ж 
засумніватися в правильності останньої кваліфікації‚ оскільки частотність використання 
форми чому? при дієсловах вчити(ся)‚ навчати(ся) є досить великою і поки що не 
доводиться говорити про її витіснення з мови‚ напр.: «Там хлопці‚ як і Скоропадський у 
повісті Ржевуського‚ вчаться військовому мистецтву» («Сучасність»‚ 1994‚ № 10)‚ «Звісно‚ 
«Тартар» був фірмою‚ де навчали не тільки навикам рукопашного бою...» («Сучасність»‚ 
1994‚ № 4)‚ «Зате ти виховувалася у найвільнішій‚ найпередовішій країні‚ де людина все 
може‚ все вже знає і хоче навчити усьому цьому лайну решту відсталого людства» 
(«Сучасність»‚ 1995‚ № 9). Особливо часто вона зустрічається‚ зокрема‚ в мові реклам‚ де 
абсолютно переважає над конкурентною формою чого?‚ напр.: «Батьки! Вчіть дітей 
дорожній грамоті! (напис на тролейбусі)‚ «Навчаємо іноземним мовам» (з оголошення). 

Виходячи з цього‚ слід припустити‚ що в найближчому майбутньому форма чому? може 
стати при вищеназваних дієсловах щонайменше рівноправним варіантом. У кожному разі до 
такого висновку можна дійти‚ аналізуючи сучасну художню літературу‚ де обидві форми 
вживаються взаємозамінно навіть у межах одного речення‚ напр.: «Вона дечого навчила вас‚ 
але‚ бачу‚ не навчила головного: вмінню цінувати реальність вище над ілюзії» («Сучасність»‚ 
1995‚ № 12). 

Основна форма чого? трапляється у сучасній прозі та перекладах ще досить-таки часто‚ 
проте‚ навіть якщо переважає‚ то незначно‚ напр.: «Ми з ним пасли теличку біля церкви на 
вигоні‚ він учив мене козацьких пісень і розказував‚ як воював у Махна..» («Сучасність»‚ 
1995‚ № 5)‚ «..обіцяє до нього приїхати‚ щоб удвох навчати тих нещасних селюків 
культури» («Сучасність»‚ 1993‚ № 7)‚ «Найкраще ти навчаєш того‚ чого найбільше 
потребуєш навчитися сам» («Всесвіт»‚ 1989‚ № 5). 

Вживання форми чого? при вчити(ся)‚ навчати(ся) має в українській мові довгу 
традицію і спирається на певну семантичну близькість згаданих слів до дієслів насиченості 
типу: наїстися‚ наситися‚ напитися‚ набратися і под.‚ які здавна сполучалися з родовим 
відмінком. За твердженням І. Слинька‚ в даному випадку теж ідеться про збільшення‚ 
нагромадження‚ але вже не предметів‚ а знання. 



 Однак‚ незважаючи на історичну та загальну семантичну доцільність вживання згаданої 
форми‚ її позиція внаслідок впливу російської мови дедалі послаблюється. Варто однак ще 
раз наголосити на тому‚ що форма родового відмінка при дієсловах вчити(ся)‚ навчати(ся) є 
за сучасною літературною нормою основною. 

(О)женити(ся) — (о)дружити(ся) 
У 20-30-ті роки переважав погляд‚ за яким керування на кому? при цих дієсловах 

уважалося мовною помилкою‚ а окремі випадки її використання класиками української 
літератури (напр. Шевченкове «Не женися на багатій‚ бо вижене з хати») пояснювалися «як 
спричинені впливом російської мови» (О. Курило). 

За спостерженнями Є. Тимченка‚ ця форма відома і народній мові ХІХ ст.‚ чому 
причиною могла стати‚ за його припущенням‚ внутрішньомовна аналогія до конструкції 
свататися на кому? На користь цієї конструкції свідчить і той факт‚ що вона 
використовувалася також у пам’ятках староукраїнської літератури‚ хоч‚ щоправда‚ багато 
випадків її вживання мають характер явних запозичень. 

Проте‚ як уже згадувалося‚ у 20-30-ті роки‚ а то й пізніше‚ конструкції на кому? не 
рекомендовано вживати. Проти неї застерігав‚ визнавши за синтаксичний варваризм‚ 
О. Синявський. Здається‚ однак‚ що найкрасномовніше засвідчить‚ наскільки сильно 
усвідомлювалася в той час різниця керування дієслів одруження в українській та російській 
мовах‚ фрагмент п’єси М. Куліша‚ в якому одна з героїнь каже: «— Або по-вкраїнському — 
одружитися з нею. Це ж не те‚ що «жениться на ней»‚ розумієш‚ Рунисько! Одружитися з 
нею‚ чуєш? З нею... Тут чується зразу‚ що жінка рівноправно стоїть поруч з чоловіком‚ це 
краще‚ як «жениться на ней»‚ — ти чуєш?» (М. Куліш). 

У наш час літературна норма змінилася. СУМ‚ напр.‚ як основний варіант керування при 
дієслові (о)женитися подає на кому? витісняючи з ким? на друге місце з позначкою рідко. 
Далі‚ УРС 1976 року видання фіксує обидві конструкції як рівнобіжні‚ але вже Словник 
труднощів української мови знову керування з ким? відзначає як менш вживане. На відміну 
від (о)женитися — при дієслові одружитися у всіх згаданих словниках першою‚ 
вживанішою формою визнається з ким? 

Здається‚ що в мові закріплюється за женити(ся)‚ оженити(ся) керування на кому?‚ а 
при одружити(ся) — з ким? Конструкція на кому?‚ підтримувана впливом російської мови‚ є 
набагато експансивніша‚ ніж з ким? Напр.: «Мої плани на майбутнє: захиститися‚ лишитися 
у Львові‚ отримати таку-сяку квартиру‚ стати професором універу‚ одружитися на своїй 
найдурнішій студентці‚ написати кілька дебільних монографій‚ виховати спадкоємців‚ 
померти» («Сучасність»‚ 1994‚ № 5). 

Ймовірно‚ що на заваді витісненню конструкції з ким? при дієслові одружитися може 
стати відзначений уже колись деякими дослідниками вплив спорідненого слова дружити‚ 
який успішно буде зрівноважувати в майбутньому наступ форми на кому?. 
 


