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Стилістична виразність дієслівного складеного присудка значною мірою залежить від 
функціональної ролі допоміжного дієслова, що сполучається з інфінітивом. Допоміжні 
дієслова часто метафоризуються і, як правило, відтінюють експресивність дії, вираженої 
присудком. Вони вносять у мовлення відтінки усно-розмовного, урочисто-піднесеного 
стилю або стилістичного колориту. 

Багатий синонімічний ряд утворюють, зокрема, дієслова, що вказують на протікання дії, 
вираженої інфінітивом, у часі, на її початок, продовження або закінчення. 
На початок дії вказують такі дієслова: взятися, внадитися, заводитись, затіяти, 

заходитись, кинутися, метнутися, повадитись, почати, прийнятися, пускатися, стати, 
хапатися і похідні від них. 

Стилістичною нейтральністю позначені звичайно дієслова почати і стати. Вони 
вживаються для вираження значення початку дії. Напр.: «Кармалюк устав і почав ходити 
навкруг погаслого багаття» (Кучер); «Уже і сонечко зійшло, уже зайшло, смеркати стало» 
(Шевченко). 

Метафоризоване дієслово стати, на відміну від дієслова почати, може вказувати також 
на початок тривалої, постійної дії (ознаки). Пор.: «А може, синові щось пороблено, а може, 
вона недочувати стала?» (Бедзик). 

Заперечна форма — не стати, функціонуючи як допоміжне дієслово, має іноді додаткове 
стилістичне значення, близьке до «не хотіти», «не бажати», «не мати». Напр.: «Дорош хотів 
було щось сказати, та Гресько не став його слухати» (Забашта); «За день одсунула книжку, 
за день не стала робить» (Грабовський). 

Дієслова стати і почати допомагають уникати тавтології у близьких реченнях із 
дієслівними складеними присудками: «Далі якось географія почала змішуватися з історією 
та граматикою, і стали зринати в голові якісь давні малюнки» (Васильченко). 

У стилістично нейтральних присудках звичайно частіше вживається дієслово-зв’язка 
почати. Воно виразніше передає значення початку дії; у сполученні з інфінітивом виступає у 
формі доконаного і недоконаного виду, на відміну від дієслова-зв’язки стати, яке в 
основному вживається у формі доконаного виду. Напр.: «Та ось стала та річка висихати 
потроху» (Чабанівський); «Стане пшениця вусом шептати» (Малишко). Пор.: «Гадки 
почали меркнути, зникати» (Панас Мирний); «Розмова починала усіх цікавити» 
(Коцюбинський); «Тільки почне розвиднятися, шхуна піде в Лузани» (Трублаїні). 

Яскравого художнього забарвлення надають мові дієслівні складені присудки з 
допоміжними дієсловами, що вживаються в переносному значенні і вказують на початок дії. 
Загальна їхня стилістична ознака — приналежність до усно-розмовного стилю. 

Метафорично вжиті дієслова внадитись, заводитись, затіяти, повадитись у дієслівному 
складеному присудку передають негативне ставлення, несхвалення, незадоволення, а то й 
зневажання названої дії. Напр.: «А чого це Марійка внадилася ходити до Оленки?» 
(Турчинська); «Годі вам: ще заведіться сваритись, на божий день гледючи!» (Дімаров); 
«Повадився кухоль по воду ходити, поки йому вухо не відломали» (Нар. тв.). 

Раптовість, енергійність початку дії, вираженої присудком, передають дієслова кинутися, 
метнутися, хапатися: «Ярина, як тільки він вийшов, одразу кинулася чепурити в хаті» 
(Кучер); «Хлопці метнулися виводити коняг» (Дімаров); «Мовчать винуваті й хапаються 
бігти» (Коцюбинський). 

Дієслова взятися, заходитися, прийнятися надають складеному присудкові додаткового 
відтінку, підкреслюючи старанність, зацікавленість у виконанні дії. Напр.: «Хлоп’ята 
взялися йому допомагати» (Гончар); «Жваво, з юнацькою енергією, заходився Семен 
ставити хату» (Коцюбинський); «Зося відкрила шухляду і, поклавши стойма дзеркальце, 
заходилась чепуритись» (Кучер). 

Слово заходитись у відповідному лексично-семантичному оточенні набуває іноді 



зниженого іронічного звучання. Пор.: «От заходився раз Кирило мій плести у хаті ясла» 
(Глібов); «Потім бере лопату і, хоч ворожої авіації не видно й не чути, Хома заходжується 
копати собі щілину» (Гончар). 

Дієслова взятися, затіяти, хапатися, поєднуючись з інфінітивом доконаного виду, 
змінюють своє значення. 

Так, взятися і затіяти можуть означати готовність виконати якусь дію; хапатися, 
зокрема, наближається значенням до намагатися, поспішити, напр.: «Колись-то Лебідь, Рак 
та Щука приставить хуру узялись» (Глібов); «Чому він не заговорить з чехом? Чому не 
спитає, що затіяли вчинити з ним?» (І. Ле); «Павлуша не дав відповісти, похопився свою 
ерудицію виявити» (Головко). 

Експресивне значення дієслова-зв’язки взятися посилюється префіксацією. Пор. 
вживання заповзятися: «Василько будь-що заповзявся наловити йому на юшку бобирів» 
(Донченко); «Він будь-що заповзявся увічнити нашого директора» (Мушкетик). 

Початок дії може виражатися сполученням інфінітива з дієсловами піти, рушити, сісти і 
под., які при цьому втрачають своє значення руху і підкреслюють тривалість дії. Такі 
метафоризовані дієслова набувають великої стилістичної ваги і вживаються в художньому 
мовленні. Напр.: «І від цього жаху в цокіт смертельний пішли танцювати зуби його» 
(Тичина); «В полі посіяно, хліб пішов рости, і косити буде що» (Бедзик); «Тільки-но 
Хаєцький сів з товаришами снідати, за вікном вдарила важка гармата» (Гончар). 
Дієслівні складені присудки з допоміжними дієсловами, що вказують на початок дії, 

певною мірою синонімічні відповідним дієсловам доконаного виду. Пор.: Він почав (став, 
кинувся, пустився) бігти — він побіг. 

Значення тривалої інфінітивної дії передається дієсловами лишатися, зостатися. Напр.: 
«Життя людське минає, а пам’ятні знаки на землі лишаються жити» (Чабанівський); «Вона 
так і залишилася сидіти на стільці з затиснутим у руці ножем та недочищеною картоплею і 
дивилася округленими, ніби застиглими, очима» (Козаченко); «Танк, видно, було підбито, бо 
він так і зостався стояти на місці, відкривши, однак, шалений гарматний вогонь» (Гончар). 

Дієслова кінчати, закінчити, залишити, кинути, перестати, припинити вказують на 
закінчення, завершення або припинення дії, вираженої інфінітивом. 

Слова-зв’язки доконаного виду кінчити, закінчити надають дієслівному присудкові 
відтінку результативності. Напр.: «Котляревський скінчив читати, всі хвилину мовчали» 
(Стрепет); «Ганна закінчила писати, згорнула зошит і підвелася» (Собко). 

Присудок із допоміжними членами лишати, перестати і припинити вказує лише на 
припинення дії без відтінку результативності. Пор.: «Ганна залишила читать, чомусь 
всміхнулася навіть» (Кротевич); «Вечорами біля школи перестала збиратися молодь» 
(Десняк); «Тоді Павлнк і Петро припинили сперечатися, і ми рушили до Миколи» 
(Ходченко). 

Слово кинути як допоміжне може відтінювати значення навмисного припинення дії, 
небажання займатися чимось, як напр.: «Від такої несподіванки хлопці покинули молотити 
і, схвильовані, вставилися на Мартина» (Панч); «Покинула робити й вийшла з городу» 
(Марко Вовчок); «Килина кинула витирати посуд і ридала вже голосно» (Турчинська). 

У художній мові усно-розмовного звучання із значенням припинення інфінітивної дії 
може вживатися іноді дієслово-зв’язка забувати. Напр.: «День настав, був і минув, а коваль 
і забув думати, що сонечко сходить, світить і заходить» (Марко Вовчок); «Андрій забув 
жалітись» (Коцюбинський); «Може, це вже просто гра нервів, а отой ворог давно зник, сів 
на станції в поїзд і думати забув про глуху Котомлю?» (Собко). 

Отже, дієслівний складений присудок із складовими елементами, що вказують на 
протікання інфінітивної дії в часі, характеризується значною стилістичною виразністю. 
Майстерне використання стилістично забарвлених присудків урізноманітнює синтаксис 
літературної мови. 

 


