
Тема. Складні випадки синтаксичного узгодження 

Конспект 

Синтаксичні норми  

Синтаксичні норми — це загальноприйняті правила поєднання слів у 

словосполучення й речення.  

До синтаксичних норм належать:  

• порядок слів у реченні;  

• правильне використання однорідних членів;  

• точність у поєднанні слів у словосполучення за допомогою узгодження 

й керування;  

• особливості зв’язку між підметом і присудком;  

• уживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів та ін.  

Порушення синтаксичної норми називають синтаксичною помилкою.  

У реченні Сестра любить квіти, троянди, хризантеми й айстри 

синтаксичною помилкою є вживання іменника квіти як одного з однорідних 

членів. Іменник квіти випадає з ряду однорідних членів, оскільки є родовою 

назвою, а троянди, хризантеми й айстри — видовими.  

У реченні Сходи за хлібом не виправданим є вживання прийменника за, 

що і є синтаксичною помилкою. Для позначення мети дії в українській мові 

використовують прийменник по: піти по воду, поїхати по хліб.  

Однією з поширених синтаксичних помилок є неправильне узгодження 

загальних і власних назв у словосполученнях.  

Складні випадки синтаксичного узгодження  

Узгодження — тип підрядного зв’язку в словосполученні, коли форма 

залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, 

числі й відмінку.  

Наприклад, у словосполученні чорним шоколадом залежне слово 

чорним вжито в орудному відмінку однини чоловічого роду, оскільки такі 

граматичні ознаки має головне слово шоколадом. Коли поєднують у 

словосполучення власні й загальні назви, то їх узгоджують (хоча й не завжди) у 

відмінку: місто (с. р.) Київ (ч. р.), у місті Києві, містом Києвом. 

Треба узгоджувати відмінкові форми власної та загальної назви в поданих 

випадках. 

фах, посада, звання і под. + 

відмінюване прізвище 

з композитором М. Леонтовичем, у 

співачки Катерини Бужинської, з 

міністром Петренком 

місто, село, річка + власна географічна 

назва 

у місті Львові, селом Петриківкою, за 

річкою Дніпром 

вулиця + власна назва жіночого роду будинок на вулиці Каштановій, АЛЕ: 

на вулиці Хрещатик (бо власна назва 

чоловічого роду) 

Отже, в обох реченнях вправи 1 неправильно узгоджені власні назви із 

загальними: не на вулиці Лютеранська, а на вулиці Лютеранській; не міста 

Київ, а міста Києва.  



Не треба узгоджувати відмінкові форми власної та загальної назви в 

поданих випадках.  

місто, село, річка + складна власна 

назва або власна назва в множині 

у місті Старий Самбір, біля села 

Зелений Гай, біля річки Сіверський 

Донець; у місті Чернівці, за селом 

Біївці 

озеро, канал, бухта, мис, острів, гора, 

пустеля, порт, станція, аул, кишлак, 

штат + власна назва 

готель біля гори Говерла, на острові 

Цейлон, адміністрація штату Мічиган, 

біля озера Світязь, у пустелі Сахара 

завод, шахта, газета, повість + умовна 

власна назва 

аварія на шахті «Авангард», прохідна 

заводу «Маяк», на радіостанції 

«Промінь», кореспондент газети 

«Факти» 

планета, сузір’я, галактика + власна 

назва 

на планеті Юпітер, у сузір’ї Альтаїр, у 

галактиці Чумацький Шлях 

 

Лише в географічній літературі (науковий стиль) власні назви населених 

пунктів і річок зберігають називний відмінок: у місті Дніпро, родом із села 

Березівка, довжина річки Дністер.  

Абревіатури узгоджують з дієсловами, зважаючи на рід стрижневого 

слова: ООН заборонила (організація), ЄС дозволив (союз). 

Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.  

Іконопис, індустрія, йогурт, каталог, квартал. 

Запам’ятайте правильний варіант слововживання.  

 

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО 

користуватися попитом мати попит 

більше ста уроків понад сто уроків 

давайте повернемося повернімося 

залишити в спокої дати спокій 

попередити хворобу запобігти хворобі 

 

Вправи 

 

1. Утворіть і запишіть складні словосполучення за зразком.  

Зразок. Під’їжджати до (місто Тернопіль) — під’їжджати до міста 

Тернополя.  

Пишаюся (місто Горішні Плавні), засмагати біля (річка Прут), перейти 

(вулиця Зоологічна), побувати в (місто Мінеральні Води), долетіти до (планета 

Венера), піднятися на (гора Говерла), на березі (річка Дунай), працювати на 

(шахта «Антрацит»), під’їжджати до (станція Знам’янка), побувати в (аеропорт 

«Жуляни»), виробляти на (завод «Запоріжсталь»), запросити (співак Вакарчук), 

зупинитися біля (село Мала Воля), жити в (місто Луцьк), пишатися (місто 

Миколаїв), відпочивати на (озеро Байкал), виробляти в (штат Оклахома), 

зустрітися на (вулиця Хрещатик), кореспондент (газета «Буковина»), побувати 

в (село Нагуєвичі).  



 

2. Відредагуйте й запишіть речення.  

1. Проїжджаючи по вулиці Предславинська, ми помітили на прохідній 

заводу «Будгідроприладу» інженера Олександра Коваленко. 2. За містом Білою 

Церквою ми зупинилися перепочити на березі річки Рось. 3. На станції 

Шепетівці стояли півгодини, потім зупинилися в місті Вінниця, а в місті 

Чернівцях вийшли з потяга.    4. У штаті Аляска перемогли демократи, а в штаті 

Каліфорнії — республіканці. 5. За селом Зеленою Пущею ніч, на небі не видно 

сузір’я Стожарів, а біля річки Дніпра — тиша. 6. На горі Евересті небо можна 

помацати руками, та й до планети Сатурна значно ближче. 7. Хочу побувати 

біля озера Вікторії, а про відвідини планети Меркурій навіть не мрію. 

 


