
Іван Ющук, 

професор Київського міжнародного університету 

 

Поняття про словосполучення 

 

В українському мовознавстві немає єдиного задовільного тлумачення 

природи словосполучення. Різні автори визначають його по-різному. 

Наприклад, у “Словнику лінгвістичних термінів” (К.: Вид-во АН УРСР, 

1957) Є.В.Кротевича та Н.С.Родзевича словосполучення трактується лише як 

лексична одиниця. Майже те саме повторено і в новішому “Словнику 

лінгвістичних термінів” (К.: Вища школа, 1985) Д.І.Ганича й І.С.Олійника. 

Іншої думки був О.С.Мельничук, який словосполученням вважав 

синтаксичною конструкцією і виділяв підрядні (серед них також 

предикативні) та сурядні словосполучення [1]. І.Р.Вихованець характеризує 

цю мовну одиницю вужче: “Словосполучення — підпорядкована реченню 

непредикативна синтаксична одиниця-конструкція, граматичне і змістове 

поєднання двох або більше повнозначних слів (чи словоформ), яке зі 

змістового боку є складним найменуванням явищ дійсності, а з формально-

синтаксичного — сполученням повнозначних слів за допомогою підрядного 

або сурядного зв’язку” [2]. Аналогічне визначення І.Р.Вихованець дав у 

виданні “Українська мова: Енциклопедія” (К.: “Укр. енцикл.”, 2000. — С. 

569), уточнивши при цьому: “За типом синтаксичного зв’язку 

словосполучення поділяються на підрядні і сурядні” [3]. Поєднання підмета й 

присудка до словосполучень він не зараховує. 

У сучасних шкільних підручниках з рідної мови визнається існування 

лише підрядних непредикативних словосполучень, існування ж 

предикативних та сурядних словосполучень повністю заперечується. 

Виникає ряд запитань. Яка ж усе-таки природа словосполучень? 

Словосполучення належать до мовних засобів чи до мовлення? За якими 

критеріями слід визначати, які поєднання двох повнозначних слів є 

словосполученнями, а які — ні?  

Насамперед не слід ототожнювати лексичні словосполучення й 

синтаксичні. 

Лексичні словосполучення — це фразеологізми, фразеологічні вирази 

та складені найменування, які існують у мові в готовому вигляді. Вони, як і 

слова, є номінативними одиницями мови і належать до мовних засобів (як і 

окремо взяті слова-лексеми): мотати на вус, буря в склянці води, коефіцієнт 

корисної дії. Під час сприймання речення лексичні словосполучення не 

розчленовуються в нашій свідомості, вони виступають як один його член. 

Наприклад, у реченні Мокрина знов пізно вернулася додому; батько знов 

накрив її мокрим рядном (І.Нечуй-Левицький) словосполучення накрив 

мокрим рядном має одне значення “вилаяв”, і якщо його розчленувати: 

накрив (чим?) рядном, рядном (яким?) мокрим, — то зруйнується зміст 

речення. 



Синтаксичні словосполучення, на відміну від лексичних, не 

виступають у готовому вигляді, вони творяться в процесі мовлення під час 

побудови речень, і кожного разу вони будуть іншими залежно від того, що 

ми бачимо, відчуваємо, про що хочемо щось повідомити. 

Наприклад, бачу кілька деревець над озером. Підходжу ближче, 

придивляюся до них. У підсвідомості виникають запитання (адже 

навколишній світ ми сприймаємо й пізнаємо через запитання, які підсвідомо 

ставимо кожного разу від пізнаного до пізнаваного). Що це?  Явір (і ще яке 

деревце біля нього?) і вербичка. Явір і вербичка (які вони?) молоденькі. Явір і 

вербичка (у якому вони стані?) переплелися. Переплелися (як?) гіллям. 

Переплелися (де?) над водою. Таким чином із кількох ситуативних 

словосполучень у моїй свідомості виникає речення, яке я можу промовити й 

завдяки йому передати інформацію про побачене, відчуте мною іншій 

людині:  Молоденькі явір і вербичка переплелися гіллям над водою. 

Сприймаючи речення, інша людина в зворотному порядку, словосполучення 

за словосполученням, розшифровує закодовану в ньому інформацію й 

завдяки цьому розуміє його зміст. 

Саме так приблизно й формуються в нашій свідомості висловлювання 

як ряд послідовних відповідей на те, що ми сприймаємо, що відчуваємо (це 

звичайно відбувається миттєво). Два повнозначні слова, пов’язані між собою 

змістом, і становлять мінімальну складну синтаксичну одиницю — просте 

словосполучення, яке ускладнюється, якщо до нього додати ще третє 

повнозначне слово і так далі, і врешті-решт переростає в закінчене речення. 

Словосполучення в реченні відображають реальні чи уявні зв’язки між 

певними явищами дійсності або внутрішнього стану людини. 

Отже, по-перше, синтаксичне словосполучення виникає в процесі 

мовлення і, таким чином, належить уже не до мовних засобів, які ми постійно 

тримаємо в пам’яті, а до мовлення, яке ми творимо з наявних мовних засобів; 

по-друге, воно є проміжним елементом між словом і реченням. Не 

поєднавши окремих повнозначних слів парами, ми не утворимо речення. 

Слово саме по собі, як правило, багатозначне. Наприклад, у лексемі 

серце виділяємо шість значень: “центральний орган кровоносної системи”, 

“символ зосередження почуттів, настроїв, переживань тощо“, “ласкаве 

звертання до кого-небудь”, “гнів, роздратування” (у переносному значенні), 

“основна, найважливіша частина, центр чого-небудь”, “рухома металева 

частина дзвона, розташована у внутрішній його частині”. Так само 

багатозначна й лексема дзвін: “ударний сигнальний підвісний інструмент”, 

“звук, що йде від дзвона”. А в словосполученні серце дзвона обидва слова 

стали однозначними. Таким чином, саме в словосполученні слово набуває 

свого конкретного значення, переходить із лексичної категорії в категорію 

синтаксичну, тобто стає мовленнєвою одиницею. 

Слова як лексичні (номінативні) одиниці можемо називати підряд будь-

які і в будь-якому порядку: сонце, мокрий, полум’я, одяг, вогонь, земля, 

сміятися, рушник. А в словосполучення слова  поєднуємо або не поєднуємо 

залежно від того, суміщаються чи не суміщаються між собою названі ними 



явища. Наприклад, слово мокрий не поєднується зі словами сонце, вогонь, 

полум’я, але поєднується зі словами одяг, рушник, земля. 

Досі йшлося про підрядні словосполучення, щодо зарахування яких до 

словосполучень жодних заперечень немає. Розглянемо поєднання двох 

повнозначних слів — підмета й присудка: сонце зійшло. Чи має воно ознаки, 

властиві словосполученню? Чи можна його вважати словосполученням? 

Лексема сонце означає “небесне світило”, “джерело світла й тепла”, 

“гімнастична вправа на турніку” тощо. Лексема с о дити має значення 

“підніматися”, “спускатися”, “переходити з одного місця на інше” тощо. У 

наведеному вище поєднанні сонце зійшло значення слів так само 

конкретизувалося, як і в загальновизнаному словосполученні серце дзвона: 

слово сонце тут означає “небесне світило”, а зійшло — “піднялося з-за 

обрію”. 

Слово сонце в ролі підмета так само не поєднується з присудками, 

вираженими, скажімо, такими словами, як читати, думати, кричати тощо, 

бо це несумісні явища, а може поєднуватися лише із світити, гріти, пекти 

тощо. І с одити у значенні “підніматися з-за обрію” може тільки сонце, 

місяць, заграва. Отже, поєднуючи між собою підмет і присудок, так само 

зважаємо на значення слів, на їхню сполучуваність, як і при творенні будь-

якого іншого словосполучення. 

Між підметом і присудком, як і в будь-якому словосполученні, існує не 

лише смисловий, а й граматичний зв’язок. Адже не кажемо “сонце сходити”, 

тільки зійшло, с одить, буде с одити. 

Як один з аргументів на користь того, що поєднання підмета з 

присудком не можна вважати словосполученням, висувають твердження, що, 

мовляв, підмет і присудок — це вже речення. Справді, вислів Сонце зійшло, 

якщо його вимовити з відповідною інтонацією й прив’язати до конкретної 

дійсності, буде реченням. Але якщо хтось запитує: Коли сьогодні сонце 

зійшло?, а у відповідь чує лише: сонце зійшло… — то це ще не речення, а 

тільки словосполучення, яке має ввійти в речення як його складова частина.  

Не є реченнями й такі поєднання підмета й присудка, як сонце нагріло, 

дерева заступають, голова як лі тар — без другорядних членів вони ще 

тільки заготовки для речень. Наприклад, останнє предикативне 

словосполучення стає зрозумілим лише в реченні Голова без розуму як 

лі тар без свічки (Нар. творчість). А реченням може бути й вислів без 

присудка літній день, якщо його оформити як називне речення. Але поза тим 

— це словосполучення, як у реченні: Був гарний літній день (О.Довженко). 

Отже, те, що якесь поєднання слів може бути реченням, ще не є підставою 

для того, щоб заперечувати можливість існування однозвучних 

словосполучень. Адже не тільки словосполучення, а й окремі слова можуть 

бути реченнями (Вечір. Ніч. — П.Тичина), проте ніхто на цій підставі не 

заперечуватиме існування слів у мові. 

Ще як один з аргументів того, що, мовляв, поєднання підмета й 

присудка — це не словосполучення, наводять те, що між ними є особливий 

вид зв’язку — координація, за якої присудок вимагає, щоб підмет був 



виражений називним відмінком. Але ж основною ознакою підмета в нашій 

мові і є саме називний відмінок. І цього вимагає не присудок, а синтаксичний 

лад нашої мови. Навіть у називному реченні, де присудка нема й він не 

потрібний, головний член, співвідносний з підметом, виражається називним 

відмінком, і не інакше. Насправді ж, у поєднанні підмета з присудком 

головним є підмет, залежним — присудок, як у будь-якому підрядному 

словосполученні. Не дієслово зійшло вимагає, щоб іменник сонце стояв у 

формі середнього роду однини, а навпаки. І предметом думки є не дія зійшло, 

а сонце —зійшло воно вже чи не зійшло? 

Слід, отже, погодитися з думкою О.С.Мельничука про те, що 

поєднання підмета з присудком “доцільно виділити… в окрему групу під 

назвою предикативних”, “предикативні словосполучення можуть бути 

визнані особливим підтипом атрибутивних” [4], адже нема об’єктивних 

підстав, щоб заперечувати існування таких словосполучень. Вони будуються 

за тими ж правилами й моделями, що й будь-які інші підрядні 

словосполучення. Лише їхня функція в реченні особлива: вони становлять 

його синтаксичний центр, навколо якого групуються всі інші 

словосполучення. 

У процесі побудови речень (у мовленні) виникають також сурядні 

поєднання слів, скажімо, явір і вербичка, реве та стогне. Вони так само, як і 

в будь-якому іншому словосполученні, прилаштовуються одне до одного 

насамперед за значенням. Адже не можна через несумісність чи 

різноплановість явищ поєднати, скажімо, “явір і сміх” чи “явір і дерево” або 

“реве та мовчить”. У сурядному словосполученні так само конкретизується 

значення окремих повнозначних слів: жито і пшениця — це або “злакові 

рослини”, або “зерно цих рослин” (цю дилему розв’яже якийсь третій член 

словосполучення: зеленіють чи в засіка ). 

У сурядному словосполученні між його членами існує також 

граматичний зв’язок, який логічно б назвати взаємозалежністю або 

координацією: якщо це іменники, то вони, як правило, стоять в одному 

відмінку; якщо прикметники — в одному роді, числі й відмінку, якщо 

дієслова — в одному способі, числі й особі або роді тощо. Тобто якщо в 

сурядному словосполученні змінюємо форму одного з його членів, 

змінюється форма й другого: (під) явором і вербичкою, (на) яворі і вербичці, 

ревіло й стогнало, ревуть та стогнуть. Крім того; вони поєднуються між 

собою ще й сполучниками (це теж граматичний засіб). 

Сурядні словосполучення можуть виражати одне поняття (батько й 

мати — “батьки”, сонце і місяць — “небесні світила” тощо) так само, як і 

деякі підрядні (край лісу— “узлісся”, настає вечір — “вечоріє”). Сурядні 

словосполучення в стосунках з іншими компонентами виступають як один 

член: вимагають, наприклад, щоб залежне від них слово стояло в множині, 

хоч кожне з них окремо має форму однини (мої батько й мати, брат і 

сестра вчаться), відповідають на одне запитання (відпустка (якої 

тривалості?) на липень і серпень) тощо. 



Переконливим доказом того, що в мові, крім підрядних 

непредикативних, існують ще й підрядні предикативні та сурядні 

словосполучення, є також існування фразеологізмів — застиглих колишніх 

синтаксичних словосполучень, які мають форму не тільки підрядних 

непредикативних словосполучень (біла ворона, на сьомому небі, сіль землі), а 

й підрядних предикативних (душа радіє, серце крається, голова йде 

обертом, жижки дрижать) та сурядних (і смі  і грі , вірою й правдою, ні 

сіло ні впало).  

Отже, словосполучення — це смислове й граматичне поєднання 

щонайменше двох повнозначних слів, яке виникає в процесі творення речень 

і в якому слова  набувають конкретного лексичного й граматичного значення 

відповідно до потреб спілкування. Словосполучення бувають підрядні й 

сурядні. Серед підрядних словосполучень виділяються предикативні 

(присудкові), об’єктні (додаткові), атрибутивні (означальні) і адвербіальні 

(обставинні). У сурядних словосполученнях слова можуть бути поєднані 

єднальним, протиставним або розділовим зв’язком. 
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