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УДК 378.16:811.161.2

У статті автор розглядає лінгвістичні аспекти
дослідження простого односкладного речення як од�
ного з найпроблемніших сегментів синтаксису су�
часної української літературної мови, дає йому ха�
рактеристику з навчальною метою;  пропонує шля�
хи вдосконалення методики вивчення простих од�
носкладних речень у 8�му класі на уроках україн�
ської мови.

ККллююччооввіі  ссллоовваа::  українська мова, просте одно�
складне речення, типи односкладних речень, шкільна
методика вивчення. 

ПП
остановка проблеми. Односкладними назива�
ють речення з одним головним членом, які не
потребують другого й не можуть бути доповне�

ні без зміни суті й характеру висловленої думки. Цей
тип речень дає змогу актуалізувати найважливіше в
повідомленні — дію, стан, ознаку предмета, особи,
явища тощо, акцентувати їх особливі властивості. 

Односкладні речення надають мовленню логічнос�
ті, стислості. Їх прикметною ознакою є здатність взає�
мозамінюватися і навіть перебувати в синонімічних
відношеннях з антагоністами — реченнями двосклад�
ними. Всі разом вони засвідчують багатство мовних за�
собів української мови, її здатність виражати найтон�
ші смислові відтінки завдяки використанню цілого ар�
сеналу синтаксичних конструкцій.

Ознаки, функції та призначення простих одно�
складних речень визначають їх роль і основне завдан�
ня вивчення у школі однойменного розділу — сформу�
вати у восьмикласників здатність комунікативно до�
цільно використовувати односкладні речення у мов�
ленні.

Водночас шкільна практика свідчить про наявність
помилок у визначенні й використанні учнями простих
односкладних речень. Це нерозрізнення їх різновидів,
змішування неозначено�особових і безособових ре�
чень, односкладних і неповних, безособових і особових
речень з підметом, що виражений словосполученням;
віднесення до називних речень неповних особових без
присудка. Мовлення значної частини учнів відзнача�
ється синтаксичною одноманітністю через невміння
будувати й використовувати різні типи простих однос�
кладних речень, трансформувати і взаємозамінювати
їх.

Мета статті — розкрити особливості різних ти�
пів простих односкладних речень, визначити їх семан�

тичні й граматичні ознаки, стилістичні й комунікатив�
ні функції, важливі для побудови ефективної системи
їх вивчення в школі; розставити методичні акценти в
роботі над засвоєнням простого односкладного речен�
ня.

Виклад основного матеріалу. Односкладні речення
— один із проблемних сегментів синтаксису сучасної
української літературної мови. Їх розгляду присвяче�
на об’ємна література, однак чимало питань,
пов’язаних із трактуванням речень цього типу, зали�
шаються дискусійними.

Вивчення односкладних речень у систематичному
курсі синтаксису має власну історію. Питання щодо їх
сутності, специфіки, критеріїв класифікації, аспектів
дослідження розглядалися з різних позицій і мали
розходження в трактуванні.

Труднощі їх тлумачення й вивчення полягають у
розумінні сутності головного члена. На відміну від
двоскладних речень, де присудок виділяється  шляхом
його протиставлення підметові, в односкладному ре�
ченні наявний тільки один головний член. Залежно від
способу вираження він лише формально нагадує під�
мет або присудок. Дехто з науковців небезпідставно
називає його недиференційованим головним членом
односкладного речення. Однак таке трактування пе�
редбачає наявність третього головного члена речення,
який суміщатиме ознаки підмета і присудка й матиме
окрему назву. 

Сучасні синтаксисти за основу класифікації беруть
кількість головних членів і виділяють одно� та двос�
кладні речення. П. Лекант [5, с. 21] виділяє проміжний
тип на суміжжі одно� та двоскладних речень. Яскра�
вим прикладом, на його думку, є означено�особове ре�
чення.

Г. Золотова [3, с. 185—196] виокремлює одно�,  дво�
та трикомпонентні речення як семантичні категорії,
розмежовує їх за повнотою структури (повні, неповні,
еліптичні) та іншими ознаками.

Розбіжності зазвичай корінилися в підходах нау�
ковців, які досліджували основну одиницю синтаксису
в кількох аспектах — логічному, структурному, семан�
тичному й комунікативному. Поєднання цих аспектів
дає змогу синтезувати найістотніші ознаки речення в
їх системних зв’язках і відношеннях, що важливо для
позитивних зрушень у методиці його вивчення
[2, с. 12—14].

За сукупністю зазначених підходів мовознавці ви�
діляють кілька типів односкладних речень, з�поміж
яких у шкільній програмі заявлено п’ять: означено�
особові, неозначено�особові, узагальнено�особові, безо�© Неллі БОНДАРЕНКО, 2015
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собові, називні. За граматичними ознаками синтаксис�
ти розрізняють дві групи односкладних речень: з го�
ловним членом — присудком (перші чотири типи) та
головним членом — підметом (називні).

Визначення односкладних речень ґрунтується на
двох ознаках: структурній (наявність одного головного
члена) і семантичній (виражають специфічну думку,
мають осібне граматичне значення).

За способами вираження головного члена одно�
складні речення поділяються на дієслівні й іменні.

Речення з вербально вираженим головним членом
мають спільну структурну властивість — у них немає
і не може бути підмета. Характер граматичної основи
таких односкладних речень проявляється у тому, що в
них ідеться про дію, виконавця якої не названо.

У кожному з типів односкладних речень виража�
ється дія, тією чи іншою мірою відокремлена від вико�
навця, а основним критерієм їх розрізнення є ступінь
відчуження цієї дії від діяча. Ця віддаленість слабше
виражена в означено�особових і більше — в неозначе�
но� та узагальнено�особових реченнях.

Семантичні розходження між реченнями проявля�
ються в їх структурних властивостях — присудок
представлено різними дієслівними формами, у яких
неоднаково виражається зв’язок між дією та її вико�
навцем. Найтіснішим він є у відмінюваних дієслівних
формах, що означають активну дію (будувати, ряту�
вати), найслабшим — у безособових дієсловах і в не�
означеній формі дієслова.

Закріпити в свідомості учнів цю прикметну ознаку
односкладних речень після вивчення кожного їх типу
дасть можливість лінгвістичний експеримент на під�
сумковому уроці з теми. Восьмикласникам дається
завдання вставити підмет в односкладні речення різ�
них типів і з’ясувати, чи зміниться і як саме їх смисл.
У результаті експерименту учні дійдуть висновку, що
в означено�особових реченнях послабшає смислове
значення присудка; в неозначено�особових — зникне
неозначеність діяча; в узагальнено�особових — відне�
сеність дії до будь�кого, кожного; безособові речення
взагалі не приймають підмета.

Методистів і науковців турбує питання розрізнен�
ня дво� й односкладних речень, а також практичного
розмежування типів односкладних речень, особливо у
разі збігу граматичних форм головних членів.

Побудова ефективної методики вивчення простих
односкладних речень потребує глибокої обізнаності
словесника з різними їх типами, характерними озна�
ками, функціями, схожими властивостями, що мо�
жуть провокувати змішування чи нерозрізнення.

Закладена в програмі послідовність вивчення типів
простого односкладного речення дає змогу виявити ос�
новну ознаку, яка відрізняє його різновиди в міру її
пригасання аж до повного зникнення в безособових
реченнях. Це зменшення ролі й послаблення функцій
дійової особи (за смислом речення).

Попри характерні особливості різних типів одно�
складних речень їх вивчення доцільно проводити в та�
кій послідовності: 

1. Мотивація.
2. Спостереження за функціонуванням у тексті.       
3. Аналіз речень за запитаннями, з’ясування їх се�

мантики, визначення граматичної будови. 
4. Ознайомлення з теоретичними відомостями.         

5. Трансформація двоскладних особових речень у
речення виучуваного типу й навпаки. 

6. Зіставлення засвоюваних речень із вивченими
раніше односкладними реченнями. 

7. Реконструювання, конструювання, трансформа�
ція, синонімічна заміна речень. 

8. Уживання речень  у мовленні в ситуаціях ймо�
вірного використання. 

9. Рефлексія.
Важливо домогтися засвоєння учнями граматич�

них і семантичних особливостей кожного типу одно�
складних речень. Однак передовсім восьмикласники
повинні усвідомити відмінності між двоскладними й
односкладними  реченнями, що є запорукою успішно�
го засвоєння останніх.

З цією метою доцільно вдаватися до зіставлення
дво� й односкладних речень, а також різних типів од�
носкладних речень у міру їх вивчення.

Частину першого уроку з теми «Односкладне ре�
чення» доцільно присвятити зіставленню двоскладних
речень з односкладними і вияскравленню граматич�
них і семантичних особливостей речень з одним голов�
ним членом. Потім учні переходять до ознайомлення з
основними типами односкладних речень.

За характером висловленої думки означено�осо�
бові речення найбільш наближені до двоскладних.
З огляду на незначні відтінки дехто з науковців не ви�
діляє ці речення в окремий тип, а розглядає їх як факт
неповної реалізації структурної схеми двоскладних
речень.

В означено�особових реченнях увага зосереджу�
ється на дії,  що надає висловленню виразності, дина�
мічності, експресивного й емоційного забарвлення.

Роботу над означено�особовими реченнями доціль�
но починати з аналізу насиченого ними тексту. Після
з’ясування його змістових віх проводиться аналіз ви�
писаних на дошці двох�трьох яскравих прикладів за
такими запитаннями й завданнями: 1. Скільки голов�
них членів у реченні? Назвіть і підкресліть їх. 2. Чим
виражений головний член? 3. Яку форму має дієслово�
присудок? 4. Чи вказує ця форма на дійову особу? Як�
що вказує, то як саме?

З огляду на те що в означено�особових реченнях
діяч мислиться визначено, ефективним способом їх
розпізнавання є зіставлення з двоскладними і логічне
питання до присудка щодо уявної дійової особи: ЗЗввии��
ккааюю потроху до міста (Г. Чубач).  Хто звикає? — Я —
автор говорить про себе.

Аналізуючи структуру означено�особових речень
у тексті й зіставляючи їх із реконструйованими дво�
складними, вчитель підводить восьмикласників до
висновку, що смисл означено�особових речень зрозу�
мілий і без підмета.

У процесі засвоєння учнями означено�особових ре�
чень і набуття здатності вільно користуватися ними у
мовленні важливу роль відіграють вправи й завдання
на синонімічну заміну. Зіставляючи двоскладні й озна�
чено�особові речення та здійснюючи взаємозаміну,
восьмикласники доходять висновку, що в реченнях
другого типу акцентується увага на дії, вираженій ді�
єсловом�присудком, а сама дія ніби відокремлюється,
дещо дистанціюється від її виконавця. Це дає змогу
учням усвідомити семантичний аспект означено�осо�
бових речень, його специфіку.

Наступні вправи й завдання передбачають аналіз
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синтаксичних одиниць, розпізнавання речень виучува�
ного типу з�поміж інших та конструктивні й творчі дії з
їх відпрацювання в різних ситуаціях використання,
жанрах і стилях мовлення, де зазвичай вживаються оз�
начено�особові речення, — у діалогах, звертаннях (за�
кликах), порадах, рекомендаціях, інструкціях тощо.

Розгляд неозначено�особових речень теж доцільно
розпочинати з роботи за змістом тексту. Вона перехо�
дить в аналіз прозорих прикладів речень виучуваного
типу, для яких, як і всіх односкладних речень загалом,
важлива сама дія, а не той, хто її виконує.

Безпосередньому опрацюванню неозначено�осо�
бових речень передує зіставлення неозначено�осо�
бових речень із двоскладними. Під час аналізу вось�
микласники переконуються, що в неозначено�осо�
бових реченнях ідеться про дію, ще більш віддалену
від діяча, виконувану неозначеною особою, що мис�
литься недиференційовано й залишається в тіні. Цю
неконкретність передає 3�тя особа множини особового
дієслова. На діяча можуть вказувати обставини місця
(на будівництві, на залізниці). Натомість увагу мовця
й адресата мовлення зосереджено на самій дії чи події.
Їх позначено лексичним значенням дієслова�присуд�
ка й обставинними словами: 

— А завтра мене в театр ззааппрроошшууююттьь. 
— Хто ж це?
— Віталій.
Неозначено�особові речення широко використову�

ють у розмовному, художньому й публіцистичному
стилях мовлення, у мові ділових паперів.

Смисл, закладений в неозначено�особових речен�
нях, обумовлює їх використання у разі, якщо перелік
виконавців зайвий або особа невідома, коли важливо
виокремити саму дію, розповісти саме про події без�
відносно до того, хто конкретно ці дії здійснює і хто са�
ме бере участь у подіях: В Інтернеті зазвичай ппооввіі��
ддооммлляяююттьь про важливі події.

Акцентується той факт, що в частині двоскладних
речень підмет не містить нової інформації, тому що й
так відомо, що дім будують будівельники, учнів навча�
ють вчителі, дороги будують робітники,  транспорт во�
дять водії тощо.

Важливою умовою засвоєння неозначено�особових
речень є їх відмежування від означено�особових. Ви�
конуючи вправи й завдання на зіставлення цих двох
типів односкладних речень, учні усвідомлюють, що
вони різняться за смислом, формою і значенням при�
судка. В означено�особових діяч — особа визначена
(нею є мовець або співрозмовник), у неозначено�осо�
бових виконавець невизначений.

У процесі роботи над неозначено�особовим речен�
ням доцільно розглянути його в аспекті парадигма�
тичних та трансформаційних змін. Аналізуючи пара�
дигматику неозначено�особових речень, восьмиклас�
ники пересвідчуються в сталості їх структури — як і
означено�особові речення, вони завжди залишаються
односкладними.

Дієслово�присудок у неозначено�особових речен�
нях здатен утворювати повну парадигму — систему
форм дієвідмінювання: Батьки згадували (згадують,
згадуватимуть, згадували б) друзів дитинства. —
Нехай батьки згадують друзів дитинства… тощо.

Неозначено�особові речення утворюють своєрід�
ний трансформаційний ряд: 1) двоскладні — неозна�
чено�особові: У містах робітники будують сучасні

будинки. —  У містах будують сучасні будинки;
2) неозначено�особові — означено�особові: На зборах
говорили про досягнення колективу. — На зборах го�
воримо про досягнення колективу; 3) неозначено�осо�
бові — безособові: У світі багато говорять і пишуть
про мир. — У світі багато говориться і пишеться
про мир.

Узагальнено�особові речення передають значення
особистої причетності будь�якої особи до спостере�
жень, які становлять смисл цих речень. У них узагаль�
нюються досвід мовця і засвоєний ним колективний
досвід, тому цілком вмотивована їх тотожність із
прислів’ями, приказками й афоризмами. Вони містять
загальне положення, висновок, що стосується всіх
безвідносно до місця і часу дії (події).

Визначальною семантико�стилістичною прикме�
тою узагальнено�особових речень є їх належність до
найяскравіших виражальних засобів мови. Їх часто
використовують, якщо особистому треба надати зна�
чення загального, спільного: ББеерреежжии честь змолоду
(Нар. творчість). Непересічна роль узагальнено�осо�
бових речень у мовленні ґрунтується на тому, що вони
розкривають досвід, стан, настрій мовця, узагаль�
нюють їх, переносячи на інших людей у подібних си�
туаціях. Тому в системі вправ і завдань слід передба�
чити вірогідні ситуації використання узагальнено�
особових речень. Це стосується всіх типів односклад�
них речень.

Завдяки формі узагальнено�особових речень уви�
разнюється й оживляється розповідь, а захоплений
нею слухач/читач стає ніби учасником описуваних
подій. Використання цих речень посилює емоційний
вплив на слухача, спонукає його  предметніше, жваві�
ше й зацікавленіше сприймати сказане, оскільки дія
стосується обох співрозмовників.

Традиційно на тому самому уроці вивчаються не�
означено� й узагальнено�особові речення. Таке струк�
турування матеріалу апріорі закладає їх змішування
в свідомості учнів, провокує нерозрізнення й без того
чітко не розмежованих типів односкладних речень,
які збігаються за граматичними ознаками.

Розведення цих двох типів речень по різних
уроках дасть можливість усунути психологічну уста�
новку на їх ототожнення, докладніше розглянути й
опрацювати кожен тип речень. А це, своєю чергою,
сприятиме їх розмежуванню, а отже, й кращому зас�
воєнню.

Ознайомлення з узагальнено�особовими речення�
ми доцільно розпочати зі спостереження над ними в
тексті. Їх аналіз підводить учнів до розуміння, що од�
носкладні речення з неконкретною формою виражен�
ня присудка можуть означати дію, яка стосується всіх
чи багатьох: Діло словом ннее  ззаамміінниишш (Нар. твор�
чість). Відповідаючи на питання до присудка, учні
з’ясовують, що узагальнене значення діяча виража�
ється в реченні дієслівним присудком у 2�гій особі од�
нини або множини.

Важливо навчити восьмикласників відрізняти уза�
гальнено�особові речення від означено� й неозначено�
особових, з якими аналізований тип речень збігається
за граматичними ознаками. Учителеві слід акцентува�
ти увагу на тому, що відмінність узагальнено�осо�
бових речень від вказаних двох типів знаходиться в
семантичній площині — оприявнена в них дія (стан,
ознака) відноситься до узагальненої особи. Саме тому
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узагальнено�особові речення поширені серед прис�
лів’їв, приказок та афоризмів. 

Безособові речення дають змогу дистанціюватися
від діяча настільки, що дію представлено як здійсню�
вану незалежно від чиєїсь волі.

В основі вивчення безособових речень повинно бу�
ти усвідомлення восьмикласниками їх семантичного
маркера, яким є брак активного діяча (носія ознаки).
Речення цього типу відображають дію і стан природи,
людей і тварин; ознаку; повідомляють про них як такі,
що виникають і перебігають самі собою, як стихійний
процес, незалежно від чиїхось волі й бажання: Розвид�
няється. Сутеніє. Штормить. Мені нездужається.
Завдяки семантико�стилістичній строкатості й вираз�
ності безособові речення широко використовують у
розмовному мовленні та в художній літературі.

Брак підмета в безособових реченнях не надає їм
оригінальності, адже підмет не мислиться і в інших
типах односкладних речень.

Специфіка безособовості з’являється, якщо дію
потрібно подати як відірвану від діяча, таку, що вини�
кає й перебігає (існує)  стихійно, незалежно від нього:
1. Я не працюю. — Мені не працюється. 2. Я не сплю.
— Мені не спиться.

Семантика безособових речень різноманітна, а от
маркером безособовості для учнів мають стати форми
присудка та деякі другорядні члени. Тому вчителеві
слід зосередити увагу на аналізі будови речень цього
типу.

Уявлення про безособові речення починає форму�
ватися в учнів ще на етапі ознайомлення з безособови�
ми дієсловами в курсі морфології.

Розглядаючи будову і смисл речень цього типу у 8�
му класі, необхідно наголосити, що в їх граматичному
значенні позначається дія (стан, ознака), не пов’язана
з діячем. Так, речення Дощить. позначає стан приро�
ди, а речення Мені не спиться. повідомляє про стан
людини, що не залежить від волі мовця.

Семантичні й структурні особливості безособових
речень учні усвідомлюють під час роботи з текстом,
що містить виучувані синтаксичні конструкції, які пе�
редають стан природи, дію, що відбувається сама со�
бою, стихійно, стан людини.

Опрацювання теоретичного матеріалу дасть учням
можливість одержати відповіді на запитання: 1. Які
речення є безособовими? 2. Які види присудків можуть
бути в безособових реченнях? 3. Які смисли передають
безособові речення?

Після ознайомлення учнів з особливостями безосо�
бових речень і виконання вправ на конструювання до�
цільно застосувати прийоми парадигматики (час, спо�
сіб) і трансформації (особові — безособові).

Різноманітні завдання і вправи дадуть змогу зосе�
редити увагу на способах вираження присудків, особ�
ливостях форми та своєрідності семантики безособо�
вих речень, їх будови, різноманітності смислових і
граматичних значень.

Восьмикласники набудуть здатності розрізняти

безособові речення, співвідносити їх із двоскладними;
з’ясовувати семантику порівняно з іншими типами ре�
чень;  визначати основу синонімічності деяких двос�
кладних, неозначено�особових і безособових речень з
огляду на різну міру зв’язку з діячем, його визначе�
ність або невизначеність.

Доцільно запропонувати восьмикласникам скласти
ланцюжок речень, які відображають поступове пере�
творення ознаки або дії в стан: 1. Клас порожній. — У
класі порожньо. 2. Я весела. — Мені весело. 3. Я суму�
вав. — Мені стало сумно. — Мені було сумно. 

Виконуючи завдання на синонімічну заміну дво�
складних речень односкладними безособовими, учні
усвідомлять багатство синтаксичних засобів україн�
ської мови, попрактикуються в застосуванні різних
конструкцій, удосконалять синтаксичний лад свого
мовлення. 

Називні речення завдяки чітко вираженій струк�
турі легко впізнавані і з жодним типом односкладних
речень не змішуються. Єдиним головним членом у них
є підмет, виражений іменником у називному відмінку:
Ліс… Степ… Море… (Олесь Гончар). Називні речен�
ня зазвичай поширюються означеннями: Яка чудова
погода! Золота осінь.

На підсумковому уроці за розділом узагальню�
ється й систематизується засвоєне про односкладні
речення — структурні й смислові особливості різних
типів, семантико�стилістичні функції; вдосконалю�
ються навички синонімічної взаємозаміни й доцільно�
го використання у мовленні різновидів односкладних
речень.

Підсумовуючи, заначимо, що ми торкнулися лише
деяких специфічних властивостей різних типів одно�
складних речень і накреслили ефективні шляхи їх
засвоєння. Безсумнівною є актуальність проблеми
лінгвістичного опису з навчальною метою простого од�
носкладного речення як складної семантико�струк�
турної мікросистеми на основі комплексного аналізу
та розробки ефективної методики його засвоєння й ви�
користання у мовленні. Така система ґрунтуватиметь�
ся на особистісно орієнтованому, компетентнісному,
діяльнісному підходах, як на розширенні можливос�
тей традиційних методів, організаційних форм і засо�
бів навчання, так і на задіянні нових, інноваційних,
створенні сприятливих умов для становлення творчих
здібностей, активізації пізнавальної діяльності учнів.

In the article an author examines the linguistic
aspects of research of simple odnoskladnogo sentence as
one of nayproblemnishikh segments of syntax of modern
literary Ukrainian, gives him description with an educa�
tional purpose;  offers the ways of perfection of method
of study of simple odnoskladnikh sentences in a 8th class
on the lessons of Ukrainian.

KKeeyywwoorrddss::  Ukrainian, simple odnoskladne sentence,
types of odnoskladnikh suggestions, school method of
study.
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