
 
 

УРОК: 15-16 

ДАТА: 25.01.23 

ГРУПА: 35 

Тема: Варіанти синтаксичного зв’язку підмета й присудка. Пасивні 

конструкції. 

Мета: поглибити знання студентів про поділ членів речення на головні та 

другорядні, граматичну основу; ознайомити зі способами вираження підмета, 

формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, в 

яких би підмет виражався різними способами; виховувати мовне чуття, 

естетичний смак до краси слова.  

 

Обладнання: підручник, таблиця, схема, дидактичний матеріал. 

 

Тип заняття: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практичних 

умінь. 

 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ  

 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми й мети заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок студентів 

 Практична робота 

-   Зробіть синтаксичний розбір речення. Що ви знаєте про головні та  

другорядні члени складного речення? 

Стежина до маминої хати петляє через город. 

ІV. Виклад основного матеріалу. Лекція викладача.   

Форми роду й числа присудка залежать від форм підмета: Львів залишив 

про себе світлі враження. І підмет, і присудок — одн., ч. р. 

1. Якщо підмет виражений сполученням числівника з іменником, то 

узгодження залежить від того, на чому зосереджено увагу: а) в однині, якщо 

треба наголосити на кількості виконавців; б) у множині, якщо звертаємо увагу на 

дію. Наприклад: Двоє учнів запізнилося. Тут наголос зроблено на кількості тих, 

хто запізнився. Двоє учнів запізнилися. У цьому реченні зроблено акцент на 

тому, що учні порушили графік навчання — запізнилися. 

2. Якщо складений підмет виражений сполученням двох іменників або 

займенників (конструкція «хтось з кимось»), то присудок треба ставити в 

множині: Хрещатик з Володимирським узвозом зустрічаються на Європейській 

площі. Батько з дочкою вийшли на балкон. Якщо конструкція «хтось з кимось» 

поєднана з присудком в однині, то в такому реченні підмет простий: 3 журбою 

радість обнялась (Олександр Олесь). Батько з дочкою вийшов на балкон (дочка 

могла не виходити, а бути в нього на руках, тому вийшов тільки батько).  

3. Якщо іменна частина присудка позначає тимчасову ознаку, то її треба 

поставити у форму орудного відмінка: Вони були щасливими, поки не сталася 



 
 

ця біда. Уранці він був веселим. Якщо ж іменна частина позначає постійну 

ознаку, то вона набирає форми називного відмінка: Усе життя вони були 

щасливі. Мій батько був коваль. 

4. Присудок у позиції перед однорідними підметами може мати форму як 

однини, так і множини. Якщо він стоїть в однині, то узгоджується в роді й особі 

з першим підметом: Чується гармонійний гудок пароплава й пісня (О. 

Довженко). З обох кінців яру почувся тихий тріск і людські голоси (Г. 

Тютюнник). Навкруги лунали регіт і жарти (О. Гончар). 

Присудок у позиції після однорідних підметів треба ставити у форму 

множини: Батько й мати навчали мене любити природу й чистоту в ній (І. 

Коваль). 

5. Якщо підмет ужито з прикладкою, то рід присудка треба узгоджувати з 

родом підмета, а не прикладки: Виставка-продаж вразила нас. Не продаж 

вразив, а виставка. 

 Синтаксичні конструкції з формами на -но, -то 

В українській мові широковживані пасивні конструкції, у яких присудок 

виражений безособовими формами на -но, -то: Шаблю вибито з рук. Нарешті 

названо ім’я переможця. У таких реченнях немає вказівки на виконавця, а 

зосереджено увагу на результаті дії чи її наслідках. Ці синтаксичні конструкції 

поширені в усіх мовних стилях — від наукового й офіційно-ділового до 

художнього й розмовно-побутового: Рішення ухвалено одноголосно або: 

Ой у полі жито копитами збито, 

Під білою березою козаченька вбито. 

Ой убито, вбито, затягнено в жито, 

Червоною китайкою личенько накрито. 

Не потрібно вживати безособові форми на -но, -то, коли за логікою не 

може бути діяча: Дике поле встелено ромашками. Аж ніяк не встелено, а 

встелене, бо ніхто не міг застелити дике поле ромашками. У реченні з народної 

пісні можна домислити виконавця дії: жито збили коні, козаченька вбили вороги 

і т. д. 

Хоча діяча й можна домислити в безособових конструкціях на -но, -то, 

проте вводити його тут у формі іменника чи займенника в орудному відмінку є 

грубим порушенням: Іспит складено студентом. Форма орудного відмінка 

можлива, якщо нею позначено знаряддя дії: Лист написано олівцем. 

Уживання пасивних дієприкметників у ролі присудка хоч і не є 

порушенням, але бажано таких конструкцій уникати. Порівняйте: 

 

НЕ ВЖИВАЄМО УЖИВАЄМО 

Ці слова вимовлені тихо. Книжка 

підписана автором. 

Ці слова вимовлено тихо. Книжку 

підписано. 

 



 
 

Саме речення правої колонки звучать природно, по-українськи. Пасивні 

дієприкметники здебільшого вживають у ролі означення: Вимовлені слова 

зігріли своїм теплом. Мені подарували книжку, підписану її автором. 

Безособові форми на -но, -то вживають замість пасивних дієприкметників, 

коли треба наголосити не на ознаці, а на дії. Наприклад, у реченні Ухвала 

прийнята одноголосно дієприкметник потрібно замінити на безособову форму 

прийнято: Ухвалу прийнято одноголосно. А в реченні Хлопці зморені довгою 

дорогою таку заміну робити не можна. 

Пасивні конструкції з дієсловами на -ся 
Для зображення природного явища або стану істоти використовують 

пасивні конструкції з дієсловами на -ся (дієслово на -ся + іменник в орудному 

відмінку): Очі налилися кров’ю. Криниця заповнилася водою. Небо затяглося 

хмарами. 

Порушенням мовної норми є пасивні конструкції з дієсловами на -ся, у 

яких назва особи, що виконує дію, має форму орудного відмінка, а назва 

предмета, на який ця дія спрямована, — називного: Учнями пишуться твори. 

Депутатами приймаються закони. Присудок підкреслюється двома рисками. 

Епітети використовуються в художніх текстах. Наведені речення стануть 

логічними, якщо зробити акцент на ролі діяча: Учні пишуть твори. Депутати 

приймають закони. Або можна вжити форму без -ся: Присудок підкреслюють 

двома рисками. Епітети використовують у художніх текстах. 

Особливістю української мови є те, що в центрі уваги завжди перебуває 

особистість, а не процес. Якщо російською дело рассматривается, вопрос 

обсуждается, то українською — розглядають справу, обговорюють питання. 

V. Опрацювання навчального матеріалу 

Вправа 1.  
Утворивши речення, обґрунтуйте вибір граматичних форм. 

1. Восени вечори були (теплі, теплими). 2. Мій батько був (художник, 

художником). 3. Твоя думка була (слушна, слушною). 4. У той момент глядачі 

були (розчаровані, розчарованими). 5. Не один я, а більшість моїх ровесників 

(має, мають) труднощі у виборі професії. 6. Мізерна частина менеджерів не 

(занапастила, занапастили) підприємство, а (вивела, вивели) його зі складної 

фінансової ситуації. 7. Слова й музика (має, мають) гармонійно поєднуватися в 

пісні. 8. Жінка з немовлям (переходить, переходять) дорогу навпроти крамниці. 

9. Музей-садиба (заснований, заснована) товариством «Просвіта». 
 

Вправа 2.  
Відредагуйте й запишіть речення. 

1. Дані про вибори обробляються комп’ютером. 2. Емоційно-забарвлена 

лексика використовується в художньому стилі. 3. Нами вживаються заходи по 

поліпшенню умов проживання. 4. На зборах обговорюється проблема навчання 

в другу зміну. 5. Ваша справа розглядається в суді. 6. Чому цей комп’ютер 

використовується не по призначенню? 7. Спочатку проводяться громадські 

слухання, а потім ухвалюються рішення. 

 



 
 

Завдання-спостереження 

Підкресліть головні члени речення. 

1. Карпатські гори дивовижні. 2. Два та три – п’ять. 3. Мій брат став 

інженером. 4. Теплі вечори. 5. Вечори теплі. 6. Вечори стають теплими. 7. Брат 

із сестрою відпочивають біля моря. 8. Батько з дочкою вийшов у двір. 9. Твір ще 

не дописаний. 10. Ця книжка не моя. 11. «Intermezzo» Коцюбинського вразило 

мене. 12. «Сутінки» продовжують знімати. 13. «Сутінки» можуть побити 

рекорди за кількістю переглядів.  

 

Вправа 3.  

Підкресліть граматичні основи. 

1. Простий підмет вжито в реченні 

Чумацький Шлях освічує дорогу від Криму до Києва. 

Крізь щілину пробивається кілька сонячних променів. 

Кілька парубків скочило до танцю, потягши за собою дівчат. 

Оця реальна мить вже завтра буде спомином. 

Стежкою наближалися дві молодиці. 

 

2. Простий підмет вжито в реченні 

Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора. 

П’ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів. 

Тут ми з Піратом і кинулись до моркви. 

Усі ми прагнемо красу природи осягнуть. 

Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно. 

 

3. Простий підмет вжито в реченні 

Твоє життя — то зорі світанкові, то сонце у негоду, дощ у спеку. 

Десятки шкіл розпочали навчальний рік у нових приміщеннях. 

Кожен з нас любов свою зберіг від зради, від зневаги і від смерті. 

Чорне море омиває Кримський півострів. 

Ой три шляхи широкії докупи зійшлися. 

 

4. Підмет виражено неозначеною формою дієслова в реченні 

Визволені не можуть забути своїх визволителів. 

Усмішкою дитячої фортуни було для нас потрапити в той дім. 

І залишився стояти дуб на злість усім вітрам і грозам. 

Буде змушений упасти мертвим хижий птах. 

Починає світати за лісом червоною барвою. 

 

5. Підмет виражено неозначеною формою дієслова в реченні 

Ми нічого спинити не в силі. 

Сідати за стайню збирається сонце. 

Намотати на вус — означає добре запам’ятати. 

Іти мені додому неблизький світ. 

Стати хліборобом радили мені з дитинства. 



 
 

VІ. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання 

1. Виконати всі вправи 

2. Тести  

 

 

Шановні здобувачі освіти, прошу Вас додатися до мого акаунту 

marypopazova@gmail.com на платформу https://classroom.google.com 

Код курсу gs4wdyg 
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