
 

 

 9-А клас 

Граматична основа речення. Різновиди підмета та присудка, узгодження підмета з 

присудком. 

І. Конспект для самопідготовки 

1) Види підмета та присудка 

ВИДИ підмета 

Простий підмет (Хто? Що?) Складений підмет 

Кирило (Він) приїхав у місто. 

 

Влад з Олегом (Н.в.+ О.в.) приїхали у 

місто. 

Старий радо зустрів онуків. «Чорна рада» - неперевершений твір 

 Пантелеймона Куліша. 

Жити (що робити?) – Вітчизні 

служити. (що робити?) 

Кожен з них любив українську мову. 

Десною прокотилося гучне «ура»  

(вигук) 

Бити байдики (фразеологізм) – 

улюблена справа ледарів. 

 Чумацький Шлях освічує дорогу. 

 Вікторія Вікторівна пише на 

дошці завдання. 

 

Види присудка 

Простий  Складений іменний 

присудок 

Складений дієслівний 

«Бути» в дійсн., умовн., 

наказ. способах= «бути 

в наявності».  

До складу можуть 

входити частки. 

Повторювальні форми – 

Ліс густішав і густішав 

. Це був директор ліцею 

Дієслово-зв’язка «бути» 

(в різних формах)+ 

іменна частина (іменні 

частини мови: іменник, 

прикметник, числівник, 

дієприкметник) 

Особове дієслово+ 

інфінітив 

Будуть вишні шуміть. 

(майбутній час) 

Вода була солодка. Сократ почав 

промовляти промову. 

Кририло був в 

ліцеї. 

 

Душа – (Є) як пісня 

солов’їна 

 

 Брат був 

дизайнером (Бути+ 

іменник Н.в, О.в) 

 

 

 

 

 

 



2. Узгодження підмета з присудком 

 
1) Якщо підмет виражено іменником чоловічого роду, що 

означає професію і в  реченні стосується особи жіночої 

статі, то присудок може стояти як у чоловічому роді, так і в 

жіночому: 

 Директор наказав. Директор наказала.Директорка сказала. 

 

 

 

 

 

 
 

2) При підметі, вираженому іменником спільного роду, форма 

присудка орієнтується на стать особи, названої підметом:  

Нероба спав. Нероба гуляла. 

 

 

3) 3) якщо іменник є власною назвою, то рід присудка 

визначається родом родової назви: Нагасакі (місто) нам 

сподобалось. Перед нами з’явився Таїті (острів). 



ДНІПРО???? – Павло (ч.р.) – можна так запам’ятати!!!! 

 

 

4) 4) якщо підмет й іменна частина складеного іменного 

присудка виражаються іменниками в Н.в., то рід дієслова-

зв’язки може орієнтуватися як на підмет, так і на присудок: 

Футбол був його єдина розвага. Футбол була його єдина 

розвага. 

 

 

 

5) !!! Але якщо іменна частина стоїть в орудному відмінку, 

зв’язка узгоджується з підметом: Футбол був його єдиною 

розвагою. 

 

6) !!!   Коли підмет виражений займенником ЦЕ, зв’язка 

завжди орієнтується на рід іменника присудка: Це був 

грім; Це була хмара; Це було сонце. 

 

7)   якщо підмет виражено абревіатурою, присудок 

орієнтується на граматичний рід ключового слова: ОУН 

(організація) вирішила... 

 

 

 
1) Якщо складений підмет, виражений сполученням 

кількісного числівника 

СКІЛЬКИ? (Чимало, немало, багато – н-о кількісні), ( 

більшість, решта, частина – іменник) + іменник в Р.в. 

множини = ПРИСУДОК в множині і в однині  

П’ятеро гостей прийшло. П’ятеро гостей прийшли. 

 

 

 

 

 

 



2)  Якщо робиться акцент на кількості виконавців, то 

присудок ставиться в однині, і вся сукупність 

сприймається як одне ціле:  

Сто шістдесят делегатів узяло участь. 

 

 

 

 

 

3) ) Якщо акцент робиться на назві виконавців, то 

присудок ставиться в множині, і кожен виконавець 

зберігає автономність:  

Семеро артистів підготували виставу. 

 

 

 

4) Якщо присудок означає активну дію живих істот, то він 

вживається у множині: 

 
В Індії і зараз жінки носять (носили) корзини з цеглою на 

голові. 

 



 

 

5)  Якщо присудок означає дію неживих предметів, то 

вживається в однині: 

 Кілька дерев стояло 

поблизу. 

 

6)  Якщо до складеного підмета входить кілька 

однорідних членів речення – іменників, то присудок 

має форму множини:  

Багато хлопців і дівчат пішли на концерт. Багато хлопців 

(немає однорідних іменників) пішло на концерт. 

 

7)  Якщо іменна частина підмета має означення, що 

стоїть у множині, то й присудок, коли він 

постпозитивний, також вживається у множині:  

 
П’ять (Н.В.) високих сосен (Р.В.) росли на галявині. 

 

Препозитивний присудок може мати форму однини: 

 На галявині росло п’ять високих сосен. 

 

8)  Якщо підмет означає часовий проміжок, то присудок 

вживається в однині:  

Минуло сім років. 



 

9) Якщо до складеного підмета входить неозначено-

кількісний числівник (багато, мало, чимало), то 

присудок вживається в однині:  

Багато людей так і не змогло потрапити на стадіон. 

 

 

Самостійна робота 

Складні випадки синтаксичного зв’язку між підметом 

і присудком 

 
 

 

Виберіть з дужок потрібну форму присудка. Поясніть форму узгодження  

присудка з підметом.  

 
1. Більшість із них, як і Микола, (добиралося, добиралася, 

добиралися) сюди самотужки.  

2. Решта квитків на денну виставу (щезло, щезла, щезли) з каси.  

3. Зрештою, при моїх заняттях і захопленнях ці три місяці 

(промайнуло, промайнули) як один день.  

4. Кращі п’ять робіт (було відзначено, були відзначені) преміями.  

5. З півдесятка сусідів (товпилися, товпилося) біля Остапа.  

6. П’ятдесят один працівник підприємства (отримали, отримав) 

премію з нагоди свята.  

7. Знову кілька осіб (відійшли, відійшло).  

8. Я лікувався в 79 санаторії, де одночасно (лікувалися, 

лікувалася, лікувалося) п’ять тисяч робітників.  

9. У Китаї вже (діє, діють) 5 великих економічних зон і 14 

інвестиційно відкритих міст. 

10. На сьогодні в Києві (працює, працюють) 71 ринок і 42 

торговельні майданчики. 

11. Більшість картин, представлених на  виставці, 

(демонструються, демонструється) вперше. 

 

      12. Нині в Україні (діє, діють) кілька законів, пов’язаних із 

працевлаштуванням випускників. 


