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Особливості вираження граматичної категорії роду в мовленні учнів польських 

шкіл Львова 
 

В статье проанализировано типичные отклонения в выражении грамматической категории рода в речи учеников 
польских школ Львова. Среди самых типичных региональных особенностей, связанных с грамматической 

категорией рода, можно выделить употребление слов в роде отличном от рода, в котором они потребляются в 
польскои литератрном языке, и, как следствие, изменение парадигмы их склонения; применение форм винительного 
падежа множественного числа, которые совпадают с формами родительного падежа множественного числа, для  
существительных мужского животного рода, а также существительных женского и среднего родов, 
обозначающих живых существ; применение польских лично-мужских существительных в именительном падеже 
множественного числа с окончаниями, присущими существительным мужским животным или мужским 
предметным (без соответствующих чередований согласных); отсутствие чередований и в прилагательных (и 
словах со склонением по типу прилагательного), которые употребляются с существительными мужского рода 

множественного числа в именительном падеже; согласование глагола и существительного с точки зрения рода в 
прошедшем времени множественного числа. Эти  отклонения по всей вероятности можно объяснить 
историческим интерферентным влиянием украинского и русского языков, которое на современном этапе тоже 
подсиливается  непольскоязычной средой учеников. 
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This article presents an analysis of typical deviations in grammatical category of gender expressions that occurs in pupils 
speech in Lviv Polish schools.  Among the most typical regional features connected with a grammatical category of gender, 

is possible to determine the use of words in other gender and, as a consequence, changes in their system of declination; the 
use of forms in Nominative plural, which coincide with the forms of a Genitive plural for nouns of masculine-animal gender, 
as well as with nouns of female and neuter gender to designate beings; the use of Polish masculine personal nouns in 
Nominative plural with endings that are typical for nouns of masculine-animal or masculine-object gender (without the 
appropriate alternations of consonants); the use of interchange of adjectives is also absent (and words with adjective a type 
of declination), which are used with masculine-personal nouns in Nominative plural; the use of subject and object sequences 
in appearance of the gender in past time of plural. 
Key words: Grammatical categories of the gender, bilingual, interference, norms declination. 

 

Зацікавлення проблемою співвідношення речей, понять і назв, який виявили ще давньогрецькі філософи, 
і спроби підвести під граматичні категорії співвідносні логічні категорії сприяли змішуванню мовних 

категорій з понятійними, а також із реаліями навколишнього світу. Поділивши імена грецької мови на 

три класи, але назвавши їх при цьому родами, античні граматики ототожнили граматичний рід з 

реальною біологічною статтю. Наслідки цього відчутні в граматиках нових європейських мов. 

Метою нашої статті є дослідження особливостей реалізації граматичної категорії роду в мовленні учнів 

польських шкіл Львова на сучасному етапі. Предметом нашого дослідження є реалізація граматичної 

категорії роду в польському мовленні учнів шкіл міста Львова з польською мовою викладання в умовах 

українсько-польського білінгвізму. У цій праці ставимо перед собою завдання: зіставити і зробити 

порівняльний аналіз граматичної категорії роду в українській і польській мовах, дослідити зібрану базу 

матеріалів на предмет реалізації граматичної категорії роду та проаналізувати її. Матеріалом для 

дослідження є 74 питальники із граматичними завданнями, які виконували учні 8, 9 та 10 класів школи 
№10 та школи №24 міста Львова (це школи із польською мовою викладання), а також усні розповіді 

учнів, як записувались на плівку. Загалом у статті проаналізовано 245 одиниць.  

На сьогоднішній день відсутні спеціальні наукові дослідження, присвячені цій тематиці. Наприклад, 

мовознавці Т. Лер-Сплавінський [11], Й. Кость [8], І. Грек-Пабісова [6] досліджували польську мову 

Галичини, але в історичній перспективі. Значним внеском у наукові дослідження регіонального варіанта 

польської мови Львова та східних кресів колишньої Речі Посполитої1 є комплексні праці З. Курцової [10]  

та І. Сайфер-Науки [14], в яких автори, зокрема, звертали увагу на особливості вираження граматичної 

категорії роду. З. Курцова серед типових відхилень виділила вживання іменників у іншому роді, ніж їм 

приписує загальнопольська норма. Зокрема, іменники жіночого роду з’являються у чоловічому роді, 

іменники середнього роду на -um – у жіночому роді або той самий іменник залежно від контексту 

вживається у різних родах. Авторка також вказує на нейтралізацію опозиції чоловічо-особового та 

                                                
1 На позначення поняття польської мови східного пограниччя колишньої Речі Посполитої (східних кресів) у тому 

числі мови поляків Львова, приймаємо термін регіональний варіант загальнопольської мови. У науковій 
літературі на позначення цього поняття використовують також термін „польський периферійний діалект” [1]. З. 
Курцова відзначає, що периферійний діалект є новим і сформованим за інших умов порівняно з традиційними 5 
етнічними діалектами польської мови, але своєю унікальністю та тривалою історією заслуговує називатись 
діалектом [10]. Дослідниця вживає терміни периферійний діалект і регіональний варіант загальнопольської мови 
як синоніми.  



 

 

чоловічо-неособового родів іменників, прикметників та займенників у називному відмінку множини [11, 

106]. І. Сайфер-Наука також говорить про зміну граматичного роду в мовленні мешканців Львова. Вона 

виділяє 8 таких груп: іменники чоловічого роду, які в загальнопольській мові мають жіночий рід; 

іменники чоловічого роду, які в загальнопольській мові мають середній рід; іменники жіночого роду, які 

в загальнопольській мові мають чоловічий рід; іменники жіночого роду, які в загальнопольській мові 

мають середній рід; іменники середнього роду, які в загальнопольській мові мають чоловічий рід; 

іменники середнього роду, які в загальнопольській мові мають жіночий рід іменники середнього роду, 

які в загальнопольській мові вживаються лише у множині; іменники у множині,  які в загальнопольській 

мові вживаються лише в однині (дві останні групи можна також розглядати з точки зору граматичної 

категорії числа). Авторка також аналізує явище нейтралізації чоловічо-особового роду та невідповідність 
розрізнення чоловічо-особового та жіночо-речового родів2, яке проявляється в множині для іменників 

чоловічого роду, а також прикметників, деяких займенників та  форм дієслова минулого часу [16, 95]. 

Але аналіз цих досліджень закінчується повоєнним періодом.  

У різних мовах категорія роду реалізується по-різному. Наприклад, італійська, іспанська та французька 

мови ділять об’єкти на два роди – чоловічий та жіночий. Дві категорії об’єктів виділяють також 

шведська та датська мови, але у них існує «реальний» (чоловічо-жіночий) та середній роди. Існують 

мови, наприклад угорська та фінська, в яких взагалі відсутня граматична категорія роду [5, 36-37]. У 

німецькій, українській, російській, так само, як і в польській (традиційний підхід) мовах іменники 

поділяються на три граматичних роди – чоловічий, жіночий та середній. Але такий поділ є умовним і 

лише в небагатьох випадках він збігається з природнім (реальним, біологічним) родом. Природній рід 

стосується лише назв людей і деяких тварин та переважно збігається з їх статтю. Іменники, що 
називають осіб чоловічої статі – зазвичай чоловічого роду (наприклад, брат, студент, пан; у польській 

мові – brat, student, pan); жіночої статі – жіночого роду (наприклад, сестра, студентка, пані; у польській 

мові siostra, studentka, pani). Так само й іменники, що називають самців деяких видів тварин, мають 

чоловічий рід (наприклад, кінь, кіт, вовк; у польській мові – ogier, kot, wilk), а іменники, що означають 

назви самиць – жіночого роду (наприклад, кобила, кішка, вовчиця; у польські мові – klacz, kotka, 

wilczyca). Виділення ж середнього роду відбувається вже за зовсім іншим критерієм, оскільки істоти, які 

називають іменники типу дитя, немовля, дівча, левеня (у польській мові – dziecko, niemowlę, dziewczę, 

lwiątko) також завжди мають визначену стать, тобто середній рід не означає істот «середньої статі», а 

малих, недозрілих істот. Окрім того, незважаючи на те, що іменники типу людина – жіночого роду 

(czіowiek – чоловічого роду), в реальності вони можуть означати осіб обидвох статей. Отож стать може 

бути основою визначення роду іменника лише в деяких випадках. Натомість визначення роду за статтю 

неможливе в іменниках типу комар, крокодил, ведмідь (komar, krorkodyl, niedźwiedź) – чоловічий рід, але 
вони називають також особин жіночої статі цього виду тварин; муха, жаба, риба (у польській мові 

mucha, żaba, ryba) – жіночий рід, хоч називають і особин чоловічої статі. Зовсім немотивованим є рід в 

іменниках, які називають неістот, адже у таких об’єктів узагалі неможливо говорити про стать: стіл, ліс, 

міст (у польській мові stół, las, most) – чоловічий рід; хата, ложка, лавка (у польській мові chata, łyżka, 

ławka) – жіночий рід; море, вікно, поле (у польській мові morze, okno, pole).  Існує також ціла група 

іменників подвійного роду, наприклад: цей сирота – ця сирота; у польській мові ten sierota – ta sierota, 

або  директор (dyrektor3) на позначення керівника, як чоловічої так і жіночої статі, хоча для жінки-

керівника існує також окремий іменник директорка (dyrektorka), але його використання є стилістично 

обмеженим. З цього випливає, що природній рід не може бути граматичною категорією, оскільки його 

можна застосувати лише до частини іменників, тоді як кожен з іменників має якийсь визначений рід. 

Граматичною категорією є граматичний рід.  
Граматичний рід – це передусім синтаксична категорія, основою функцією якого є сигналізувати зв’язок 

між окремими членами речення:  а) між підметом та присудком; б) між головним членом групи підмета 

та залежними від нього словами. Рід для більшості слів не вказує на якісь конкретні риси предмета 

(стать), а отже, має радше синтаксичний, а не семантичний характер. Граматичний рід у польській мові 

диференціює слова або форми слів за певними ознаками, розділяючи їх на класи, реалізує синтаксичну 

функцію зв’язку в мовленні і охоплює іменники, прикметники, займенники, кількісні та порядкові 

числівники, дієприкметники та дієслова минулого часу та умовного способу.   

 Незважаючи на спорідненість слов’янських мов, у них все-таки помітні відмінності, зокрема і в 

граматичному вираженні категорії роду. На сьогоднішній день польські мовознавці по-різному 

визначають кількість граматичних родів. Дехто вважає, що очевидно традиційний шкільний поділ лише 

на три роди є недосконалим. Цікавою видається нова праця Томаша Стефаньчика [17], який, приймаючи 

                                                
2  І. Сайфер-Наука використовує термін жіночо-речовий рід (rodzaj żeńsko-rzeczowy) на позначення категорії, яку ми 

за іншими науковцями   [4], [6], [13],[14]називаємо чоловічо-неоособовий рід.  
3 У польській мові при називанні посад та титулів зазвичай уживають також слова pan/pani (pan dyrektor / pani 

dyrektor), які додатково вказують на рід (і стать). В українській мові існує така ж можливість, але такі форми 
використовуються рідше, ніж у польській.  



 

 

за основу поділу на класи родів, бере фонетичний та морфологічний показники і в межах кожного із 

трьох родів виділяє декілька груп, залежно від закінчення у називному відмінку однини. Багатьох 

прихильників у сучасному польському мовознавстві знайшла класифікація Вітольда Маньчака [13]. 

Застосувавши для поділу синтаксичний критерій (відповідність форм називного та знахідного відмінків 

однини і множини), він виділяє п'ять граматичних родів: жіночий, середній і три чоловічих роди. 

Наповненість жіночого та середнього родів залишаються традиційними, а для чоловічого, при 

застосуванні синтаксичного класифікаційного критерію, виникає потреба виділити аж три групи: 

чоловічо-особовий, чоловічо-тваринний і чоловічо-речовий роди. Для чоловічо-особового роду (rodzaj 

męskoosobowy) знахідний відмінок синкретичний з  родовим в однині і в множині, наприклад: 

Ten dyrektor, chłopiec – widzę tego dyrektora, chłopca  
Ci dyrektorzy, chłopcy – widzę tych dyrektorów, chłopców 

 Для чоловічо-тваринного роду (rodzaj męskożywotny, męskozwierzęcy) знахідний відмінок синкретичний 

з родовому однини, а знахідний множини – з називним множини, наприклад: 

Ten kruk, kot –  widzę tego kruka, kota 

Te kruki, koty — widzę te kruki, koty. 

 А для чоловічо-речового роду (rodzaj męskonieżywotny, męskorzeczowy) знахідний відмінок 

синкретичний з називним в однин і в множині, наприклад: 

Ten  stół, dom – widzę ten stół, dom  

Te stoły, domy — widzę te stoły, te domy. 

Прихильники цього погляду поглибили цю теорію та підтвердили її функціональність [4, 148], [5, 207] 

[6, 208], [14, 93], [18, 162]. Згадана класифікація поширюється і на прикметники, числівники та 
займенники з прикметниковим типом відмінювання, та дієслова, залежні від конкретного іменника. 

Якщо застосувати цю класифікацію на українському ґрунті, то замість п’яти родів, які є в польській мові, 

ми отримаємо шість (порівн. [9; 809]): два чоловічих – один об’єднує польський чоловічо-особовий та 

чоловічо-тваринний роди, а другий відповідає польському чоловічо-речовому; а також по два жіночих і 

середніх роди – “жіночий особово-тваринний” та “жіночий речовий” і “середній особово-тваринний” та 

“середній речовий”, оскільки в українській мові в іменниках жіночого та середнього роду, що називають 

людей і тварин, знахідний відмінок множини формально збігається з родовим (Ти бачиш: дівчат, мавп, 

немовлят, оленят)4. 

Власне така невідповідність української та польської граматичних систем часто зумовлює інтерферентні 

впливи, які проявляються в мовленні білінгвів.  

Серед регіональних особливостей словозміни, пов'язаних із граматичною категорією роду, можна 

виділити кілька типових відхилень від загальнопольської норми. Перше стосується вживання іншого, ніж 
у загальнопольській мові, роду іменників, яке призводить до зміни типу їх відмінювання, що впливає на 

вибір закінчення. Очевидно, що такі труднощі виникають при вживанні іменників, рід яких в українській 

(або російській) і польській мовах не збігається. Доволі часто можна також спостерігати сплутування 

кінцевих сегментів слова (наприклад, el/la, ek/ka, em/ma, at/ta, iz/zа, um/а/ш та ін.) як наслідок зміни 

граматичного роду. У цьому типі можемо виділити: 

 - іменники чоловічого роду, які в загальнопольській мові мають жіночий рід: brutalny grabież (brutana 

grabież)5, biały gęś (biała gęś), analiz finansowy (analiza finansowa), północny rubież (północna rubież), 

według receptu mojej babci (według recepty mojej babci);  

- іменники жіночого роду, які в загальнопольській мові мають чоловічий рід: model ekonomiczna (model 

ekonomiczny), młoda kartofla (młody kartofel), krucha wafla (kruchy wafel), krótka cytata (krótki cytat), 

mogłabym przytoczyć cytat (mogłabym przytoczyć cytat), ptaszka zielonopióra (ptaszek zielonopióry), ciekawa 

problema (ciekawy problem);  

- іменники чоловічого роду, які в загальнопольській мові мають середній рід:  forum książkowy (forum 

książkowe); 

- іменники жіночого роду, які в загальнопольській мові середній рід: zakazana terytoria (zakazane 

terytorium), matka uczyła się w gimnazji (matka uczyła się w gimnazjum). 

Друге типове відхилення від загальнопольської норми, пов'язане із реалізацією категорії роду, – це 

перерозподіл функціональної опозиції чоловічих родів6 у множині, яка проявляється в називному та 

знахідному відмінках множини. У всіх польських іменниках жіночого (наприклад, siostry, krowy, sukienki) 

та середнього родів (наприклад, cielęta, okna), а також в іменниках чоловічо-тваринного (наприклад, 

                                                
4 Хоча, як зазначає В.Юносова, первісними для іменників – назв тварин усіх трьох родів в українській мові у 

множині є саме форми знахідного відмінка, що збігаються з називним (наприклад, пасу коні, корови), і вони, хоч 
значно рідше, але також використовуються в літературній мові [3, 13].  

5 Жирним шрифтом ми позначаємо форми, які зустрічаються у мовленні респондентів, і які відрізняються від 
загальнопольської норми. Він служить для виділення цих форм і розрізнення з формами загальнопольської мови. 

6 Ми дотримуємось класифікації В.Маньчака та його послідовників стосовно поділу іменників польської мови на 5 
граматичних родів. 



 

 

słonie, wielbłądy) та чоловічо-речового родів (наприклад, palce, listy) форма знахідного відмінка множини 

збігається з формою називного. Іменники чоловічо-особового роду мають у знахідному відмінку 

множини таку форму, як у родовому (наприклад, ci chłopcy – tych chłopcуw, wybitni aktorzy – wybitnych 

aktorów). В українській мові форма знахідного відмінка назв неістот у всіх родах збігається з формою 

називного (наприклад, бачу: паркани, алеї, вікна), а форма знахідного відмінка назв істот – з формою 

родового (наприклад, бачу: каченят, ластівок, подруг, вовків, пожежників). Тому в польському 

мовленні учнів знахідний відмінок множини стає синкретичним з родовим множини для іменників усіх 

родів, що означають істот (для жіночого і середнього родів – і людей, і тварин; для чоловічого роду – 

тварин)7.  Наприклад, Uczestniczek konkursu czeka nagroda (Uczestniczki konkursu czeka nagroda), Ta 

osoba była pogryziona przez wściekłych psów (Ta osoba była pogryziona przez wściekłe psy), Musisz trzymać 

swoich kotów w domu (Musisz trzymać swoje koty w domu), Znasz moich sióstr? (Znasz moje siostry?),  Dzieci 

malują krów-biedronek (Dzieci malują krowy-biedronki), Muszę sobie kupiźć małych chomików (Muszę sobie 

kupić małe chomiki), Panowie z zachwytem patrzyli na zgrabnych modelek (Panowie z zachwytem patrzyli na 

zgrabne modelki).  

Відхилення від норми з'являються також при вживанні форм особових займенників. Наприклад, Oto 

zeszyty (ptaki; książki, siostry; drzewa, prosiкta, niemowlęta): Widzisz ich? Ця традиція також підсилюється 

сучасним впливом української мови, оскільки в загальнопольській мові в знахідному відмінку множини 

іменники чоловічо-особового роду замінює займенник ich, а іменники жіночого, середнього та двох 

чоловічих (чоловічо-тваринного та чоловічо-речового) родів – займенник je. В українській мові для всіх 

родів є лише одна займенникова форма – їх.  

У займенниковій словозміні схожа ситуація спостерігається із вживанням особового займенника 
середнього роду (ono), який у знахідному відмінку однини має форму je. Але часто замість форми je 

спостерігаємо вживання  займенника jego/go (це форма знахідного відмінка однини особового 

займенника чоловічого роду on). Наприклад,  Znam go /abecadіo/ dobrze (znam je), Muszę zobaczyć go 

/dziecko/ (zobaczyć je). Це явище також пов’язуємо як з історичним, так і з сучасними інтеференційними 

впливами, оскільки в українській мові особовий займенник середнього роду (воно) у знахідному відмінку 

однини має форму його, ідентичну з формою знахідного відмінка однини особового займенника 

чоловічого роду. Варто зазначити, що помилки на зразок *Widzę go (dziecko) роблять і поляки, які 

мешкають у Польщі, тому у даному випадку не можна виключати також впливу загально-польського 

узусу.  

Типова ознака польського мовлення учнів досліджуваних шкіл – нейтралізація функціональної опозиції 

чоловічо-особового та двох інших чоловічих родів у називному відмінку множини. У польській мові 

закінчення іменників чоловічих родів у називному відмінку множини залежить від  фонетичного чинника 
(тобто твердого чи м’якого кінцевого приголосного основи) та від приналежності іменника до одного із 

трьох чоловічих родів. Іменники з твердою основою чоловічо-особового роду мають закінчення -і або -у 

(після -r, -k, -g) і при цьому обов’язково відбувається чергування кінцевого приголосного основи 

(наприклад, pacjent – pacjenci, doktor – doktorzy). Іменники з твердою основою чоловічо-тваринного та 

чоловічо-речового родів мають переважно закінчення -у (woіy, domy), а після k, g – і (robaki, gangi). 

Іменники всіх чоловічих родів із м’якою основою у називному відмінку множини мають закінчення -е 

(наприклад, wielbiciele, słonie, kraje, węże). Закінчення -y мають лише чоловічо-особові іменники з 

м’якою основою, що закінчуються на -ес, -са (наприклад, Ukraińcy, chłopcy, wykładowcy). Незалежно від 

кінцевого приголосного основи деякі іменники чоловічо-особового роду мають у називному відмінку 

множини закінчення -owiе (це деякі іменники, що означають професії, титули, посади, родинні стосунки, 

деякі етноніми та ін.). Слід також зазначити, що для прикметника та інших частин мови із 
прикметниковим типом відмінювання категорія роду є словозмінною і залежно від іменника, відповідну 

форму мають і означення при них (прикметники, дієприкметники, займенники з прикметниковим типом 

відмінювання та порядкові числівники). У польській мові прикметник може в однині змінюватись за 

чотирма родами (чоловічо-тваринний, який також обіймає і чоловічо-особовий рід: dobry pan, koс, 

чоловічо-речовий: dobry dom, жіночий: dobra pani, papuga,  woda та середній роди: dobre dziecko, prosię, 

okno), а в множині – за двома родами (чоловічо-особовий рід, коли поєднується із означуваним словом 

чоловічо-особового роду: dobrzy nauczyciele та чоловічо-неособового роду, коли поєднується із 

означуваним словом, що не означає осіб чоловічої статі: dobre woły, stoły, koleżanki, drogi, dzieci, cielęta, 

imiona)8. Якщо прикметники з твердою основою використовуються для означення іменників чоловічо-

особового роду, то в них також має відбуватися чергування приголосних (polski profesor – polscy 

profesorzy). Саме такі чергування в іменниках та прикметниках (дієприкметниках, числівниках та 

                                                
7  Це явище не є новим і вже описувалось в науковій літературі [11], [16], але, на нашу думку, історичну традицію 

значно  підсилює також сучасний вплив – білінгвальність респондентів та постійні контакти української та 
польської мов. 

8 Визначення родів прикметника також здійснюється на основі синтаксичного критерію на основі відповідності форм 
називного та  знахідного відмінків однини та множини [6], [18]. 



 

 

займенниках із прикметниковим типом відмінювання) твердої групи (або з основою на отверділий 

приголосний), які є формальними показниками чоловічо-особового роду, часто опускаються у мовленні 

учнів, тим самим нейтралізуючи опозицію між чоловічо-особовим та нечоловічо-особовим (для 

іменників чоловічо-тваринним та чоловічо-речовим) родами. Наприклад, Nasze wuje (nasi wujowie), 

bogate Araby (bogaci Arabowie), ciche sąsiady (cisi sąsiedzi).  

Інколи чергування відбувається лише в одному із членів словосполучення: Lwowskie sportowcy (lwowscy 

sportowcy), moje bracia (moi bracia) – тут прикметник і займенник у нечоловічо-особовому роді поєднано 

із іменником чоловічого-особового роду. А в словосполученні оbcy pedagogi (оbcy pedagodzy), навпаки, 

прикметник ужитий в чоловічо-особовому роді, а в іменнику не відбулось чергування, яке б мало 

засвідчити його чоловічо-особовий рід. 
Такі відхилення були характерними і для давнього польського периферійного діалекту [11], [16], і 

очевидно були спричинені впливом української мови, який і сьогодні підсилює таку тенденцію. Адже в 

українській мові відповідна форма називного відмінка множини іменників чоловічого роду залежить 

лише від групи, до якої належить цей іменник (тобто від фонетичного чинника – якості кінцевого 

приголосного основи) і в іменниках з твердою основою у називному відмінку множини не відбуваються 

чергування приголосних.  Відсутні відповідні чергування і українських прикметниках, які вживаються на 

означення чоловічо-особових іменників.  

Категорія граматичного роду у польській мові притаманна й числівникам. Рід для числівників є 

словозмінною категорією, а токож залежною від іменника. Порядкові числівники ми уже згадували 

раніше, як такі, що мають прикметниковий тип відмінювання, тому поділ на роди у них буде 

відповідним. А кількісні числівники можуть мати чоловічо-особовий та нечоловічо-особовий роди [6, 
215], але їх слід розглянути окремо. Для числівників  типу pięć, sto, kilka чоловічо-особовий рід – pięciu, 

kilku (chłopców), нечоловічо-особовий рід – pięć, kilka (psów, domów, kobiet, krów, butelek, lwiątek, okien). 

Числівники trzy i cztery можуть мати чоловічо-особовий рід із двома паралельними формами – trzech, 

czterech (chіopców) // trzej, czterej (chłopcy), але друга форма вживається лише в називному відмінку і не є 

синкретичною зі знахідним, нечоловічо-особовий рід – trzy, cztery (psy, domy, kobiety, krowy, butelki, 

lwiątka, okna). Числівники dwa (oba, obydwa) можуть мати 3 граматичні роди: чоловічо-особовий рід із 

трьома паралельними формами – dwóch (chłopców) // dwu (chłopców) //dwaj (chłopcy) (остання форма 

вживається лише в називному відмінку і не є синкретичною зі знахідним), нечоловічо-особовий рід – dwa 

(psy, domy, okna), жіночий рід (у поєднанні лише з іменниками жіночого роду) – dwie (kobiety, krowy, 

butelki). Числівники у кожному з родів мають свою окрему парадигму відмінювання. Нам вдалося 

зафіксувати випадки відхилення від загальнопольської норми типу: W naszej klasie uczy się dwadzieścia 

sześć uczniów (dwudziestu sześciu uczniów), Mam rodzeństwo: dwa brata i siastrę  (dwóch braci i siostrę), які 
ми також схильні пояснити впливом української мови, в якій для числівників немає родової опозиції 

чоловічо-особового та нечоловічо-особового родів. Зауважимо, що немалу роль у цьому може 

відігравати і складність парадигми числівників у польській мові. 

Для дієслів у польській мові категорія роду також є словозмінною і залежить від об’єкта (іменника чи 

займенника), який виконує дію. Дієслово в минулому часі (це стосується також майбутнього складеного 

часу, в якому використовується форма третьої особи минулого часу) та в умовному способі змінюється 

за трьома родами в однині: чоловічим (chłopiec, pies, dom stał), жіночим (kobieta, krowa, butelka stała) та 

середнім (dziecko, cielę, drzewo stało) і двома родами у множині: чоловічо-особовим (studenci stali) та 

нечоловічо-особовим (psy, domy, kobiety, krowy, butelki, dzieci, cielęta, drzewa stały). У  своєму мовленні 

учні польських шкіл Львова часто не узгоджують дієслів у роді з іменниками в минулому часі множини: 

іменники чоловічо-особового роду вживають з дієсловами в нечоловічо-особовому роді. Наприклад, 
Wszyscy aktorzy grały wczoraj znakomicie (grali). Moi bracia uczestniczyły w tym konkursie fotograficznym 

(uczestniczyli). Co robiłyście przez cały tydzieс? – запитання до хлопців (robіliście). Трапляється, що 

навпаки, чоловічо-особова форма дієслова вживається із нечоловічо-особовими іменниками: Наприклад, 

Gangi mieli (miały). Таке відхилення не є новим, але утворилось, імовірно, внаслідок інтерферентного 

спрощення системи категорії роду: дієслова в минулому часі множини за аналогією до української (або 

російської) мов вживаються зазвичай у нечоловічо-особовому роді, оскільки у східнослов’янських мовах 

усі дієслова в множині мають однакову родову форму. 

Отже, проаналізувавши результати завдань, виконаних учнями польських шкіл Львова, та записи усного 

мовлення респондентів можемо стверджувати, що серед найтиповіших відхилень у вираженні 

граматичної категорії роду є вживання деяких слів в іншому роді і, як наслідок, зміна їхньої парадигми 

відмінювання (наприклад,  krótka cytata, замість krótki cytat; уживання форм знахідного відмінка 

множини, які збігаються з формами родового відмінка множини, для іменників чоловічо-тваринного 
роду, а також іменників жіночого та середнього родів на позначення істот (наприклад, Mają dwóch psów; 

Widzę tych żab; Czy masz w domu kociąt?); уживання польських чоловічо-особових іменників у називному 

відмінку множини із закінченнями, притаманними іменникам чоловічо-тваринного або чоловічо-

речового роду (без відповідних чергувань приголосних). Опускаються чергування і в прикметниках (і 



 

 

словах з прикметниковим типом відмінювання), які стоять при іменниках чоловічого роду множини в 

називному відмінку (наприклад, nasze kolegi замість nasi koledzy), а також кількісних числівниках, які 

стоять при іменниках чоловічо-особового роду й у загальнопольській мові також мають чоловічо-

особовий рід (dwadzieścia sześć uczniów замість dwudziestu sześciu uczniów). Труднощі виникають також із 

узгодженням дієслова та іменника у минулому часі множини (bracia uczestniczyły замість bracia 

uczestniczyli.). Такі відхилення у вираженні категорії роду, ймовірно, пояснюються історичним 

інтерферентним впливом української  і російської мов, який на сучасному етапі також підсилюється 

непольським мовним оточенням учнів.  
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