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ПЕРЕДМОВА 

 

Дане методичне видання укладено відповідно до навчальної програми з української мови для вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Основне завдання:домогтися,  щоб  вивчення  мови було 

спрямоване не стільки на  запам’ятовування  студентами системи правил, скільки на розуміння 

закономірностей їх функціонування  та  на  формування  комунікативних  умінь   і навичок. А це, в 

свою чергу, має базуватися на принципах взаємозв’язку навчання, виховання і розвитку 

особистості, демократизації і гуманізації навчання та особистісної орієнтації навчання, що й 

даватиме можливість забезпечувати гармонійну реалізацію основних загальноосвітніх  функцій  

навчального предмета, здійснювати співпрацю викладача й студента для досягнення навчально-

освітньої мети, створювати умови для розвитку  науково-інтелектуального  та  творчого  потенціалу 

кожного студента. 

У методичному виданні вміщено теоретичну довідку, практичні вправи, тестові завдання до кожної 

з тем. За допомогою запропонованого видання, студенти матимуть можливість практично 

удосконалити володіння мовними нормами, збагатити словниковий запас, що сприятиме 

виробленню у майбутніх фахівців комунікативних компетенцій та загальнолюдських ціннісних 

орієнтирів. 
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РОЗДІЛ 

Стилістика простих речень 

 
ТЕМИ: 

 Види простих речень і відтінки їх значень. 

 Пунктограми у простому реченні. Тире між підметом і присудком. 

 Розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнювальних словах. 

 Пунктограми  при  відокремлених другорядних членах  речення. 

 Відокремлені й невідокремлені означення. Відокремлені прикладки. Відокремлені 

додатки. 

 Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення. Відокремлені 

уточнювальні члени речення. Відокремлені обставини. 

 Розділові знаки при вставних словах, звертаннях та вигуках. 

 

❖   Студенти повинні знати: 

 види речень за метою висловлювання таструктурою, види простих речень 

 структурно-семантичні особливості односкладних речень, їх типи за способом вираження 

головного члена; 

 типи ускладнювальних елементів 

 умови відокремлення членів речення та основні правила 

відокремлення другорядних членів речення; 

 типи звертань і вставних слів; 

 правила вживання розділових знаків у реченнях зі звертаннями, вставними словами і 

вставленими компонентами. 

 

❖ Студенти повинні вміти: 

 аналізувати прості речення; 

 розрізняти двоскладні та односкладні, повні й неповні прості речення; 

 правильно ставити розділові знаки між підметом і присудком та в неповному реченні; 

 розрізняти ускладнювальні елементи речень; 

 відрізняти звертання від підмета, вставні слова від однозвучних слів, що є членами речення; 

 ставити розділові знаки у реченнях з ускладнювальними елементами. 

 

 

ТЕМ А 1. ВИДИ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ І ВІДТІНКИ ЇХ ЗНАЧЕНЬ 

 

Речення - граматично й інтонаційно оформлена синтаксична одиниця, що виражає закінчену 

думку. 

У реченні виділяють граматичну основу, яку складають головні члени речення - підмет та 

присудок або тільки один головний член речення. 

Будова речення визначається кількістю граматичних основ. Речення з однією граматичною 

основою - просте речення, з двома або більше - складне. 

Червоніло ціле море колосків пшенииі (М. Коцюбинський) - просте речення; Мене водило в 
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безвісти  життя, та я вертався на свої пороги (А. Малишко) - складне речення. 

Речення розрізняються за метою повідомлення (розповідне, питальне, спонукальне), за 

емоційним забарвленням (окличне, неокличне). 

Все можна виправдати високою метою, та тільки не порожнечу 

душі  (П. Тичина). Яка орда нам гідність притоптала? (Л. Костенко). 

Хай зачекає втома на порозі, а ти побудь, побудь на самоті (М. Ткач). 

За наявністю головних членів речення прості речення поділяються на односкладні та 

двоскладні. 

Односкладні речення - це такі речення, граматична основа яких миє у своєму складі 

лише один головний член (підмет або присудок), другий головний член не потрібний, бо зміст 

речення зрозумілий без нього. 

Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути непоширеними 

(Літо. Погода. Відпочиваємо.) і поширеними (Довгождане літо. Чудова погода. Весело 

відпочиваємо.). 

Односкладні речення можуть бути частинами складного речення: 

іагоай мені мелодію любові, ту, без якої холодно словам (А. Костенко). 

Розрізняють кілька типів односкладних речень із головним членом- присудком. 

 

Означено-особові речення - це речення, в яких головний член нказує на те, що дія 

виконується або виконуватиметься певним предметом чи особою, і який виражений дієсловом 

у формі 1-ї або 2-ї особи однини чи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу 

[Поїдемо поговорити з лісом ...; Відмикаю світанок скрипічним ключем (А. Костенко)] і 

дієсловом наказового способу [Зіграй мені осінній плач калини (Л. Костенко)]. На певну дійову 

особу (я, ти, ми, ви) н означено-особових реченнях вказують особові закінчення дієслів- 

нрисудків (розумію, розумієш, розуміємо, розумієте; зрозумію, зрозумієш, зрозуміємо, 

зрозумієте; зрозумій, зрозуміймо, зрозумійте). 

Означено-особові речення часто виражають різні спонукання до дії прохання, накази, 

побажання, заклики: Бережи рідну землю!  

 

Неозначено-особові речення - це такі речення, в яких дійова особа мислиться 

неозначено, більша увага зосереджена на дії, на події. Присудок у неозначено-особових  реченнях  

виражається дієсловом у 3-й особі множини минулого, теперішнього чи майбутнього часу: 

Задзвонили у Констанці рано в усі дзвони (Т. Шевченко). У газетах детально описиють події 

тижня. Виступ президента покажить по телебаченню. 

Неозначено-особові речення широко вживаються в науковому стилі: У давнину писали на 

глиняних табличках, папірусах, пергаменті. 

 

Узагальнено-особові речення - це речення, в яких присудок виражається Формо ю 2-ї 

особи однини теперішнього чи майбутнього часу (рідше - 3-ї особи множини та наказового 

способу), але виконувач дії не називається, бо дію може виконувати кожен. Узагальнено-особові 

речення вживаються переважно у приказках та прислів’ях, а також у художньому стилі мовлення: 

Шилом моря не нагрієш. Готий сани влітку. На переправі коней не міняють (Нар, тв.). 

 

У безособових реченнях дійова особа граматично не визначається. Головний член виражений: 

 безособовим або особовим, що має безособове значення, дієсловом: Смеркалося... Огнем 

кругом запалало (Т. Шевченко). А на небі  зчинилась  гуркотнява:  кидало  колоддям,  
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ламало,  трошило (С. Васильченко); 

 дієслівними формами на -но, -то: 

    Ранено в груди тяжко, а волосся тільки обсмалено порохом (А. Головко); 

 прислівником (зі зв’язкою або без неї): У к о м о р і било тихенько, як у вусі (Марко 

Вовчок). Так тихо, тихо скрізь (П. Тичина); 

 словами нема, немає, не було, не буде, при яких є додаток у родовому відмінку: Ніде немає 

літа (Л. Костенко). 

Безособові речення часто трапляються в художньому стилі мовлення. 

 

Інфінітивні речення - односкладні речення, головний член яких виражений інфінітивом 

(неозначеною формою дієслова) або інфінітивом у поєднанні з прислівником чи присудковими 

словами треба, можна, жаль, шкода, слід: Вибрати не можна тільки Батьківщину (В. 

Симоненко). Ніколи не забити шкільних років. 

Односкладні речення з головним членом-підметом - називні речення, в яких 

стверджується наявність предметів чи явищ. Головний член виражається іменником у називному 

відмінку (Хвилини. Дні. Роки.). При ньому в реченні можуть бути означення і додатки: 

день... Лісів солодка млява... Смага стежок... Сонливі левади...(Л. Костенко). 

Інколи називні речення можуть починатися вказівними частками ось, он: Он Говерла. 

Ось гуиульський край.Називні речення вимовляються з інтонацією повідомлення. Вони часто 

вживаються в художньому, публіцистичному та розмовному стилях мовлення. 

Двоскладне речення - речення, у якому обов’язково повинні бути обидва головні члени - 

підмет і присудок. Наприклад, речення Я так люблю зимові вечори в людському домі, де 

зростають діти (І. Жиленко); Адже це уже не дивно, що ми твердо, супротивно, владно 

устаєм (П. Тичина) складаються з двох простих двоскладних повних речень (синтаксичні центри - 

я люблю, діти зростають, це не дивно, ми истаєм). 

У двоскладному реченні якийсь головний член може бути пропущений, але він легко 

встановлюється з контексту або ситуації. Наприклад, у реченні Ранні пташки росу п’ють, а пізні 

- сльози ллють (Нар. тв.) у другій частині немає підмета, але він домислюється з контексту: 

пізні пташки сльози ллють. Тому таке речення є двоскладним неповним. Поза контекстом такі 

речення незрозумілі. 

Іноді присудок у реченні може бути відсутній, і не відчувається потреби в ньому - він, так би 

мовити, самоочевидний, тобто випливає зі змісту самого речення: А тут і Чіпка в хату (Панас 

Мирний). 

Найчастіше це трапляється в описах та ремарках: Село. Праворуч хата, навкруги город, 

заплетений лозою; в городі біля хати, з причілку, квітки, соняшники і маленька верба (М. 

Кропивницький). У таких реченнях є обставини місця (що стосуються присудків), а самі 

речення констатують переважно розміщення або пересування когось або чогось у просторі. До 

наявних у них підмета і обставини легко домислюється присудок: ворота й хвіртка стоять, 

найдорожче й найважче чекає, Чіпка заявився, хата стоїть, город розкинувся, квітки, соняшники 

і верба ростуть. Ці речення також двоскладні неповні. 

 

Питання для самоконтролю 

 Назвіть найголовніші ознаки речення. 

 Як поділяються речення за граматичною основою? 

 Які види односкладних простих речень визначають? 

 Що визначає тип односкладного речення? 
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 Які речення називаються двоскладними? 

 Коли двоскладне речення є неповним? 

 

Вправи до теми 

Вправа 1. Прочитайте і запишіть речення. Визначте вид односкладного речення. 

Підкресліть головний член. 

Хочу слухать забуті пісні, хочу бачити місячні плями (В. Сосюра). Оце, синку, як прийдеш, 

то на стіл поклади хліб... (М. Зарудний).Не рони, вербо, сліз над водою.  Разом ходімо в 

майбутнє.Сади свій сад, плекай свої надії. Нас зустрічають хлібом-сіллю (3 тв. Лесі Українки). 

Шукайте цензора в собі (А. Костенко).І знов лечу. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій 

не забудьте пом’янути незлим тихим словом (3 me. Т. Шевченка). Розплющую очі і раптом 

бачу: у вікнах голубе небо і віти беріз (М.Коцюбинський).  Мною надто піклуються (Ю. 

Смолич). І просить вітер у бійця: постій зі мною до кінця (А. Малишко). Весною в селі 

встають рано (Гр.Тютюнник). 

Його побачили давно (Ю. Збанацький). 

Вправа 2. Спишіть речення. Розмежуйте означено-особові та узагальнено-особові. Чи є 

серед поданих речень неозначено- особові? 

1.Дай,  серце, волю  нетерплячим крилам,  затріпочи,  розвійся  і полинь (М. Рильський). 2. 

Учора ділянку зорали, засіяли добірним зерном (3 газ.). 3. Скажеш - не вернеш, напишеш - не 

зітреш. 4. Бур’ян знищиш - урожай підвищиш. 5.На те коня купують, щоб не спотикався (Нар. 

те.). 6. Поклепаємо косу, та поїдемо на сінокіс на Десну,  та  накосимо  сіна,  та  наловимо  

риби,  та  наваримо  каші (О. Довженко). 7. Посадили над козаком явір та калину (Т. 

Шевченко). 8.Нещадні будьмо до найменших хиб... (О. Підсуха). 

Вправа 3. Спишіть, назвіть безособові речення, визначте, чим виражений присудок. 

Дуже недобре діло брехати! У першому ряду було добре видно Петрові Брюховецького з 

гетьманською булавою (П. Куліш).Спокійно стало в лісі. Спокійно і буденно (О. 

Кобилянська).Доводилось вам їхати пізньої весни чи раннього літа по Україні? (Панас 

Мирний).Пахне морем і озоном від притихлої землі (М. Рильський). Світає. Край неба палає. Не 

спалося, - а ніч, як море (Т. Шевченко). 

Вправа 4. Перебудуйте подані двоскладні речення в односкладні безособові. 

Вода розірвала греблю. Пахне спечений хліб. З відкрити дверей віє холод.Архітектори 

запроектували нове місто.Я був веселий. У полі запахли волошки. Вода залила береги. Раптом 

повіяли степові пахощі. Я був сумний.  Обабіч дороги посаджені яблуні. 

 

 

ТЕМ А 2. ПУНКТОГРАМ И У ПРОСТОМ У РЕЧЕННІ. ТИРЕ М ІЖ 

ПІДМ ЕТОМ І ПРИСУДКОМ  
 

Між підметом (групою підмета) і присудком (групою присудка) може вживатися тільки 

тире. Найчастіше ставиться на місці пропущеного в теперішньому часі дієслова-зв’язки бути 

(є) при складеному іменному присудку. 

Між підметом і присудком ставиться тире: 

Якщо головні члени речення виражені іменниками в називному відмінку, кількісним 

числівником або неозначеною формою дієслова, а дієслово-зв'язка в теперішньому часі 
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відсутня: Печаль моя - ріка без переправи. На тому боці спогади живуть .П'ять на п 'ять -двадцять 

п'ять; Вік прожити - не ниву пройти гомінливу; Яке то щастя - свій народу світлі бачити! 

Якщо перед прсудком, вираженим іменником чи неозначеною формою дієслова, вживаються 

вказівні частки це, то, ось, значить: Національна честь - це зірка провідна (О. Олесь); Лиш 

боротись -значить жить (І. Франко). 

Тире не ставиться: 

1. Якщо підмет або присудок виражаються займенником, прикметником, дієприкметником, 

порядковим числівником: Він, уже немолода людина, в нього лишається вже зовсім мало сил (З 

газ.); У справедливих армій доля завжди прекрасна (О. Гончар); Семикласники перші на спортивних 

змаганнях. 

2. Якщо присудок має порівняльне значення і до його складу входять частки як, ніби, мов, неначе, 

що: В чужих краях і хліб неначе вата (М. Тарнавський). 

3. Якщо перед присудком стоїть заперечна частка не: "Літопис Самовидця" не тільки важливе 

джерело для вивчення Істрії України, а й основа для пізніше творених літописів (М. 

Слабошпицький). 

4. Якщо між головними членами стоїть вставне слово, прислівник або частка, Ялина також дерево 

хвойне; Книга ця, безумовно, рідкість. 

Проте для інтонаційного та стилістичного виділення присудка перед ним у таких випадках може 

ставитися тире: Там господиня - як калина... її дочки - як панночка (Щедрівка); Стиль "Історії 

України" І. Хоткевича - живий та нестандартний (Журнал); Він -уособлення чесності, хоробрості, 

вірності обов 'язку (М. Слабошпицький). 

Речення, в яких іменні складені присудки мають форму порівняння треба відрізняти від речень з 

порівняльними зворотами, які означають підмет або присудок. Пор.: А тільки Дніпро там -як 

море (Р. Іваненко); Пливли хмарини, немов перлини... (П. Тичина). 

Порівняльні звороти відокремлюються комами, на відміну від присудків-порівняннь, які, залежно 

від інтонації, відділяються або не відділяються від підмета тире.Отже, між підметом і присудком 

ставиться тільки тире.  

Тире в неповному реченні 

 

Прості речення за наявністю головних і другорядних членів поділяються на повні й неповні. У 

повному реченні є всі потрібні для висловлювання думки члени речення, у неповному пропущено 

один або кілька членів, головних чи другорядних, але їх можна легко відтворити: 

 із попередніх речень або його частин: 

Шабля ранить тіло, а слово - душу (Нар. тв.) - у другій частині складного речення пропущено 

слово ранить-, 

 зі змісту самого неповного речення: 

Сиві мальви при дорогах на Волині (А. Костенко) - пропущено слово 

ростуть. 
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Коли на місці пропуску у вимові робиться пауза, то на письмі ставиться тире: Дерево 

міцне корінням, а людина - друзями (Нар. тв.). 

РОЗРІЗНЯЙТЕ! Односкладні речення не можна вважати неповними на тій підставі, що в 

них немає другого головного члена речення. Підмет чи присудок у них не пропущено, він 

просто не потрібний. 

Питання для самоконтролю 

 Які функції виконує знак тире в писемному мовленні? 

 Коли ставиться тире між підметом і присудком? 

 Коли тире не ставиться між підметом і присудком? 

 За якою ознакою двоскладні речення поділяються на повні і неповні? 

 Коли ставиться тире в неповному реченні? 

 

Вправи до теми 

 

Вправа 1. Перепишіть речення, підкресліть підмети та присудки. Визначте, які речення є 

двоскладними. Поясніть уживання тире між підметом і присудком. 

Українська літературна мова - органічна частина й знарядд національної культури (3 газ.). 

Незалежність - заслуга не тільки певних політичних сил, це заслуга всього народу, багатьох його 

поколінь (І. Дзюба).Слово - це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки 

людського характеру. Вміти користуватися ним - велике мистецтво (В. Сухомлинський). Читання - 

одне із найважливіших занять у самоосвіті (І. Наумченко). Сумніви - це перший крок до філософії 

Д. Дідро). Життя прожити - не поле перейти (Нар. те.). 

Мовлення - поняття не тільки лінгвістичне, а й психологічне, педагогічне, естетичне, 

етичне тощо. Провідна вимога мовного етикету - ввічливість, уважність і чемність 

співрозмовників  (М.  Стельмахович).Розділові знаки - це як нотні знаки. 1Вони міцно 

тримають текст і не дають йому розсипатися (К. Паустовський).  

Вправа 2. Випишіть неповні речення. Усно поясніть розділові знаки. 

Австрійський композитор Моцарт з п’яти років складав музичні 

твори, а в шість - став знаменитим музикантом світу. 

У дев’ять років Леся Українка написала свій перший вірш «Надія», а в чотирнадцять - підручник з 

історії для брата Михайла. 

Павло Яблочков - винахідник електричної лампочки. У дванадцять років він зробив землемірний 

прилад. 

Йожеф Біро - знаменитий угорський журналіст і художник. У 1935 році він винайшов кулькову 

ручку. 

До 1780 року люди користувалися при написанні гусячими перами, а після винаходу Самюеля 

Гаррісона - сталевими перами 

Вправа 3. Визначте, котрі з поданих речень е неповними і які члени речення в них пропущені. 

Поставте, де потрібно, тире в неповних реченнях. 

У мові постійно відбуваються перетворення більших одиниць менші. Складне речення може 

перетворитися на просте. Просте речення на словосполучення. Словосполучення  на складне 

слово. Складне слово на звичайне слово. А слово на афікс (І. Вихованець). Історія творення 

національних енциклопедій історія багатозмістовна й вельми повчальна. Слушно кажуть: 

енциклопедія візитна картка народу (І. Заславський). 3.Більшість слів у кожній мові утворюється 

від інших, а ті часто-іусто ще від інших (3 кн.).Мрія красива, її по-різному уявляють і здійснюють 
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люди. Художники в полотнах, де світанок, де багато неба і барв. Композитори в океані 

музики. Письменники в буянні слова. Скульптори у витончених формах, які відбивають 

порухи душі героя. Мрія хліборобська в буянні хлібів (П. Попович, А. Дринь). 

Вправа 4. Прочитайте вірш. Розставте, де потрібно, тире. Поясніть, які функції виконує 

тире в простому реченні. 

Чужа душа то, кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой не кожна! Чужа душа то тихе море сліз. 

Плювати в неї гріх тяжкий, не можна (А. Костенко). 

 

 



12 
 

 

ТЕМ А 3. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ОДН ОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕН НЯ Т А 

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ  

 

Однорідними називаються члени речення, що виконують одну синтаксичну функцію та 

пояснюють той самий член речення. 

Однорідні члени речення мають такі ознаки: 

 займають позицію одного члена речення; 

 пов’язані між собою сурядним зв’язком; 

 пов’язані з тим самим членом речення підрядним зв’язком; 

 виражають однотипні поняття; 

 мають переважно однакове морфологічне вираження. 

 

Однорідними можуть бути як окремі члени речення (присудки, підмети, додатки, означення, 

обставини), так і цілі сполучення слів у середині речення: Були і ревнощі, і мики. і докори, і вірші, 

розпачем налиті (М. Рильський) - однорідні підмети. Там хати садками вкриті, срібним 

маревом повиті (Т. Шевченко) - однорідні присудки. 

Було колись - [та] минулося, не вернеться знову (В. Заболотний).    Не вітер - [а] буря над землею 

в замети клала білий сніг 

(А. Первомайський). Мотря миттю обернулася, глянула на Чіпку - та й отетеріла (Панас 

Мирний). 

Барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину, в зеленому гаї (Т. Шевченко) - 

однорідні додатки. Береги річки положисті, з великими піщаними плесами, з рідкими кущиками 

верболозу (Є. Івженко) - однорідні означення.  

Однорідні члени речення можуть бути непоширеними (Немає берегів ні в смерті, ні в любові, й 

у вічності немає берегів (Є. Гуцало) і поширеними, тобто мати при собі залежні слова (Ліс зустрів 

мене як друга Горлиць [чиїм?] теплим [яким?] воркуванням, пізнім [яким?] дзвоном солов’їним 

[чиїм?], Вогким [яким?] одудів [чиїм?] гуканням, Круглим [яким?] циканням дроздів [чиїм?] (М. 

Рильський). 

Зверніть увагу! Не належать до однорідних членів речення:слова,  що  повторюються  з  

метою  підкреслення тривалості дії, множини предметів: Іде Котигорошко тим лісом, іде та й 

іде:слова у фразеологічних зворотах: ні риба ні м ’ясо, і вдень і вночі, ні те ні се;слова в 

однаковій формі, що виступають єдиним присудком:      Піди виглянь надвір. 

Способи поєднання однорідних членів речення можуть бути: без сполучників, лише сполучниками 

сурядності, а також поєднанням безсполучникового і сполучникового зв’язків: А я дивлюсь на 

сизий від води городець, на розпатлані дерева саду, на віхті туману (М. Стельмах) - без сполучників. 

Широка й безкрая долина зачорніла поміж пологими горами (М. Коцюбинський) - сполучник 

сурядності. Нехай же слово, слово золоте, печалиться, сміється і цвіте (Р. Лубківський) - 

комбінований спосіб. 

Граматичними засобами вираження однорідності є сурядні сполучники: 

 

1. Єднальні: і (й), 

та (в значенні 

і), і...і, ні...ні, 

ані...ані. 

2. Протиставні: 

а, але, та (в 

значенні а), 

однак, проте, 

зате, тільки, 

хоч, а також парні 

сполучники хоч...але, 

хоч...проте, хоч...зате. 



13 
 

 

І сниться їй той 

син Іван і 

уродливий, і 

багатий (Т. 

Шевченко). 

 

Тече вода в синє море, та не 

витікає 

(Т. Шевченко)

3. Розділові: або, 

чи, а чи, хоч, чи 

то, як не...то, 

то...то, не то...не 

то, чи то...чи то, 

чи...чи. 

У Килини та Горпини як не 

свадьба, то родини (Нар. 

тв.). 

 

 

Розділові знаки між однорідними членами речення 

Кома ставиться 

1 Між 

однорідними 

членами (у 

схемах 

позначено О), 

коли немає 

сполучників 
[... о, о, о ... і 

2 Між однорідними 

членами речення, 

з’єднаними 

протиставними 

сполучниками [... О, 

але (та) О ... ] 

3 Між однорідними 

членами речення, 

з’єднаними 

повторюваними 

сполучниками [... і О, 

і О ...], [... або О, або 

О 

...], [... О, і О, і О ... ] 

4 Між парами 

однорідних 

членів, з 

’єднаних 

сполучниками 

[... О і О, О і О ...1 

5 Перед другою 

частиною парного 

сполучника як...так, 

не тільки...а й, 

хоч...але (та), не 

так...як, що з’єднує 

однорідні члени [... 

не тільки О, але й О 

...] 

6 Коли частина 

однорідних членів 

речення з’єднана 

безсполучниково, а 

частина - повторюваними 

сполучниками і (й), та (= 

і), кома ставиться між 

усіма однорідними 

членами, у тому числі і між 

першими двома (перед 

першим сполучником) 

[...О, О, О, і О, і О ...] 
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Не дивися так привітно, 

яблуневоцвітно, не милуй 

мене шовково, 

ясносоколово (П. Тичина). 

 

 

Полетіла б я до тебе, та 

крилець не маю (Нар. тв.). 

 

А човен колихається й 

колихається, вихоплює 

з пожмакованих хвиль 

то плескіт, то 

зітхання, то клекіт, 

то гнів (М. Стельмах); 

А ріка життя все 

шумить, і піниться, і 

стогне, і великим напором 

безконечним несе нові, все 

нові жертви (Г. Хоткевич). 

Крик та гук, регіт та жарти 

стоять над річкою (Панас 

Мирний). 

 

 

Людина має бути не тільки 

здоровою, а й гарною. 

 

 

 

Я пам’ятаю вчительку мою, 

просту, і скромну, і завжди 

спокійну (В. Сосюра). 

 

Кома не ставиться 

 

1 Коли розділові та 

єднальні 

сполучники вжиті 

один раз: [... О і О 

...], [... О або О ...] 

Словесна 

формула: 

«Або - чи - та 

- і» коми 

ковтає 

2 Між двома 

дієсловами в 

однаковій формі, що 

вказують на рух і 

його мету. 

 

3 Між двома 

однаковими або 

близькими за 

значенням словами, 

з яких друге вжито з 

часткою не, якщо 

така словосполука є 

одним цілим. 

4 У стійких 

фразеологічних 

висловах: ні риба ні 

м ’ясо, і сміх і гріх, і 

вдень і вночі, ні 

живий ні мертвий, 

ні пуху ні пера тощо. 

Вода при березі 

починала каламутитись і 

жовкнути (М. 

Коцюбинський) 

 

 

 

Ой ти, гарний Семене, прийди 

сядь коло мене (Нар. тв.). 

Але: Приходь, посидимо 

(різні форми дієслів). 

Вона на нього дивиться не 

надивиться, дише не надишеться. 

 

 

І вдень і вночі мати молилася 

за свою дитину. 

Ні живий ні мертвий він 

прибіг додому. 

 

Крапка з комою ставиться між однорідними членами речення, коли вони значно поширені або 

мають свої розділові знаки, чи значно віддалені за змістом: На панщині пшеницю жала, втомилася; 

не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана-сина годувать (Т.Шевченко). 

 

Тире ставиться 

 

Між однорідними членами речення при протиставленні; перед наступним членом можна поставити 
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сполучники а, але, та (= але). 

Було колись - [та] минулося, не вернеться знову (В. Заболотний). Не вітер - [а] буря над землею в 

замети клала білий сніг (А. Первомайський). 

 

Коли наступний однорідний член (присудок) виражає причину, наслідок, швидку зміну подій, 

уточнення. Мотря миттю обернулася, глянула на Чіпку - та й отетеріла (Панас Мирний). 

 

Розділові знаки при узагальнювальних словах 

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то перед першим однорідним 

членом ставиться двокрапка: Все поснуло: земля, вода, повітря. Усе в чеканні: спілі краплі рос, 

земля і місяць, вишні і тополі (Б. Олійник). Скрізь червоно: на небі, і на узгір’ях, і на горі (Марко 

Вовчок). 

 

Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед ним ставиться тире: 1. 

Земля, вода, повітря - все поснуло.Луки, гори, пишні сади -  все зелене і принишкле (О. 

Гончар).Березу, вільху і ліщину, дубів могутність величаву і навіть тихий верболіз - люблю я л іс 

(П. Воронько). 

 

Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення 

продовжується, то перед однорідними ставиться двокрапка, а після них - тире: 1. Все: земля, 

вода, повітря - поснуло.Ранок зачинався тихий та лагідний, все наокіл: і трави, і дерева, і кущі - 

наче завмерло (Ю. Смолич). 3. Всюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги до заводу - росли 

молоді осокори, клени й каштани (В. Собко). 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Якщо перед однорідними членами речення стоять слова як-от , а саме, наприклад, то перед 

цими словами ставиться кома, а після них- двокрапка [УС, як-от : О, О, О.] Всяке птаство, як-

от: деркачів, перепілок, куликів, курочок - можна було викосити косою в траві або впіймати (О. 

Довженко). 

Однорідні й неоднорідні означення 

Однорідні означення розділяються розділовими знаками (комою). 

Однорідними називаються означення, які: 

 характеризують предмет в одному плані - за кольором, розміром, матеріалом тощо: 1. В одну 

мить усі вікна в дівочій половині гуртожитку розчинялись, і поспішно висувались біляві, чорняві, 

руді, каштанові, кудлаті і прилизані голівки. 2. Глибока, тиха, нерозважна туга вникає в серце, 

каменем лягає (Леся Українка). 

 вказують на споріднені ознаки одного предмета або об’єднуються спільною (позитивною чи 

негативною) оцінкою і зазвичай її можна іпмінити одним словом: 1. Запашна, співуча, гнучка і 

милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів - рідна мова. 2. У полі іацвітуть пахучі, ніжні, 

голубі [привабливі] фіалки. 3. Голубі, сині, фіолетові, рожеві [різнобарвні] пасма снувались над 

горами (І. Цюпа). 

 Знову  потекли  теплі,  лагідні,  задумливі  [приємні]  дні (В. Козаченко). 5. Якось 

раз над містечком стояла тиха, місячна Іпогожа] літня ніч (І. Нечуй-Левицький) 

 є епітетами (означення в переносному значенні): 1. Густа, медова теплота високі 

налила жита (М. Рильський). 2. Вітер стугонів і/ голому, холодному гіллі (В. Дрозд). 3. І так 

повзла зима, заметільна, сніжна, морозна і чарівна. 
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Ш ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Два означення однорідні, якщо першим стоїть непоширене означення, 

виражене прикметником або дієприкметником, а потім - поширене означення, виражене 

дієприкметниковим зворотом (літній, залитий сонцем день). Якщо ж вони стоять навпаки - то є 

неоднорідними (залитий сонцем літній день).Рівний, залитий сонцем [однорідні: непоширене 

+ поширене) степ одразу принишк (О. Гончар). Ніч розкидала над селом своє темне, всипане 

зорями [однорідні: непоширене + поширене] шатро (І. Цюпа). 3. З ластівками прокидався 

яблуневий, у білих накрапах [однорідні: непоширене + поширене] сад (М. Сингаївський).  На лісових 

горбках солодко пахли нагріті сонцем стиглі [неоднорідні: поширене 

+ непоширене] суниці (О. Донченко).У стомлених від безсоння голубих [неоднорідні: поширене + 

непоширене] очах хлюпнула радість (І. Цюпа). Лупиться під палаючим сонцем старенький, 

вимитий дощами [однорідні: непоширене + поширене] дах. 

УВАГА!  Означення, які стоять після означуваного  слова,  звичайно,однорідні. 

Бідні люди хотіли собі побудувати дім - тривкий, кам’яний, вигідний (І. Франко). У темряві 

густій, тяжкій і рівній прокинувсь я (М. Рильський). Твої очі - як те море спокійне, 

світляне (І. Франко). 4. Ніч розляглась на безкраїх просторах, таких свіжих, зелених (М. 

Коцюбинський). 

Неоднорідними називаються означення, якщо вони характеризують предмет з різних боків: 

Погідне блакитне небо дихало над землею теплом. 

Якщо означення неоднорідні, то кома не ставиться: Київські сизі гори стали фіолетовими. 

 

Питання для самоконтролю 

 

 Сформулюйте визначення поняття «однорідні члени речення». 

 Які члени речення можуть бути однорідними? 

 Яка роль однорідних членів речення у мовленні? 

 Від яких умов  залежить уживання  чи  невживання коми  при однорідних членах речення? 

 Коли між повторюваними сполучниками ставиться кома, а коли не ставиться? Наведіть 

приклади. 

 Які розділові знаки вживаються при узагальнювальних словах та однорідних членах речення? 

 Які означення є однорідними? 

 Які означення є неоднорідними? 

Вправи до теми 

Вправа 1. Прочитайте речення, визначте, чи є в них однорідні члени речення. 

Синє, глибоке небо розгортало своє безкрає поле (Панас Мирний).Вечір був чарівний, зоряний, 

пісенний (О. Гончар). 3. Зелена блискуча машина помчала у блискучу далечінь (М. Стельмах). 

4. Пишну, залиту цвітом яблуню вкрили бджоли (О. Копиленко). 5. Роман - людина сумирної, 

ніжної вдачі (О. Гончар). 6. Над берегом річки линула журлива народна пісня (М. Стельмах). 7. 

Скрізь видно було залиті сонцем садки (І. Нечуй-Левицький). 8. Люблю я тиху гордість деревинну 

- дивитись вгору Д. Павличко). 9. Було щось буйне, зухвале, нездоланно безстрашне у цьому 

перевдяганні на снігу серед хурделиці (О. Гончар). 10. Весна вже протоптувала в болоті теплі, 

гладесенькі стежечки, що ними так любо було ляпати босоніж (За В. Винниченком). 11. 

Спокійний, сповнений власної гідності дядько Петро був для Сашка ідеалом (3 журн.). 12. Лив 

дощ, дрібний, ясний (М. Коцюбинський). 

Вправа 2. Доповніть речення поширеними і непоширеними узгодженими означеннями. 

Запишіть їх, поставивши розділові знаки. 
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1. Висипали ... зорі, зійшов місяць ... 2. Щебетали пташки у гущавині молодого гілля ... 

3. Красно грає весняне сонце на небі ... 

4. Зелена трава ... піднялася високо вгору, а я лежав серед цих трав... 

Вправа 3. Запишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть 

вивчені пунктограми й орфограми. 

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих обвислих хмар і 

струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить що так співають лебедині крила. 

Я придивляюсь до їхнього маяння прислухаюсь до їхнього співу і мені теж хочеться полетіти за 

лебедями, тому й підіймаю руки наче крила. І радість і смуток і срібний передзвін огортають 

та й огортають мене своїм снуванням. 

Я стаю ніби меншим а навколо більшає росте і міниться увесь світ і загачене білими хмарами небо 

і одноногі скрипучі журавлі, що ніколи не полетять і полатані веселим зеленим мохом стріхи 

і блакитна діброва під селом і туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу. 

І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів (М. Стельмах). 
 

 
ТЕМА 4. ПУНКТОГРАМИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ    ЧЛЕНАХ    

РЕЧЕННЯ. 

 

Відокремлення — це виділення одного із членів речення у вимові за допомогою інтонації, а на 

письмі з обох боків за допомогою ком (найчастіше), рідше — тире. Відокремлються тільки 

другорядні члени речення. 

Відокремлені члени речення відповідають на питання: а який саме? а як саме? де саме? а коли саме? 

а що саме? Вони уточнюють, конкретизують попередні члени речення або виділяються для 

посилення їхнього змісту і значення. Відокремленими бувають другорядні члени, яким властивий 

відтінок додаткового повідомлення, що доповнює основний зміст речення, виражений головними 

членами: Відвага наша — меч, политий кров’ю. Нікого тут нема, крім мене й господині. 

Відокремлені означення 

Відокремлення означень залежить від способу їх вираження, місця в реченні, а також від способу 

вираження того члена речення, до якого означення належить. 

Поширені означення відокремлюються, якщо: 

- стоять після означуваного слова, вираженого іменником: За вікном спить ніч, в темне небо 

загорнена, зорями прихорошена. 

- стосуються особового займенника: З природи мовчазна, вона залюбки слухала веселу та гарну 

бесіду. 

- стоять перед означуваним словом і мають відтінок причини: У червонім намисті, зав’язана 

великою хусткою, Марта була дуже гарною молодицею. 

- стоять перед означуваним словом, вираженим іменником, але відірвані від нього іншими 

словами: Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна. 

Зверніть увагу! Найчастіше означення відокремлюються тоді,  коли вони виражені 

дієприкметниковим та прикметниковим зворотами і стоять після означуваного слова: Взялися медом 

золоті лелітки, дощем умиті, чисті і ясні. 

Непоширені означення відокремлюються: 
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- якщо стоять після означуваного слова, вираженого іменником, якщо перед ним є своє 

означення: Лукаш — дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось 

дитяче. 

- перед або після означуваного слова, вираженого особовим займенником: А він іде, високий, 

посивілий, на схід, на захід поле огляда. 

- перед означуваним словом, якщо непоширені означення мають відтінок причини (до них можна 

поставити питання чому? з якої причини? незважаючи на що?): Наляканий громовицею, кінь 

тихенько заіржав. 

- перед означуваним словом або після нього, якщо непоширені означення відірвані від нього іншими 

словами: Він не чув, як, зрушений пострілами, сиплеться з гілля дерев і вкриває його пушистий сніг. 

- якщо в реченні відсутнє слово, якого стосується непоширене означення: Невідомий нікому, сідаю 

на лавку, слухаю і дивлюся. 

Комами не відокремлюються: 

- два означення (виражені дієприкметниковими зворотами), що з’єднані сполучником і 

(й): Пробуджений ранком і сполоханий дощем птах знявся з гілки й згубився у верховітті. 

- означення, що стоять перед означуваними словами і не мають обставинного відтінку: Теплом 

дихала настояна на травах та квітах земля. 

Якщо відокремлене означення має виразно підкреслене експресивне значення, то на письмі воно 

може виділятися за допомогою т и р е: І тоді ж світ, уся земля — буйна й радісна — поринула в цім 

болю. 

Відокремлені прикладки 

Відокремлена прикладка — це іменниковий зворот, який виступає в реченні як різновид означення. 

Відокремлюється комами, якщо: 

- стоїть після пояснювального слова, виражається іменником (здебільше власною назвою): Навкруги 

чорне страшне море, безодня води і гніву. 

- стосується особового займенника: Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони, безталанні 

шукачі щастя. 

- стоїть перед пояснювальним іменником і має відтінок обставини: Чудовий піаніст, Лисенко 

надзвичайно точно й художньо передав твори Шопена, Шумана, Ліста. 

- приєднується словами або, на ім’я, на прізвище, родом, походженням, на ймення, так званий, 

як-от, а саме, тобто, або (тобто), чи (тобто), наприклад, зокрема, особливо та ін.: Людський 

хлопець, дядька Лева небіж, Лукаш на імення. 

- приєднується сполучником як і має відтінок причини. Таке відокремлення не залежить від місця 

прикладки в реченні: Як сестра, схилилась над тобою невтомна подруга, сувора творчість. 

Зверніть увагу! Не відокремлюються прикладки, які разом зі словом як указують на інші додаткові 

відтінки або мають значення «в ролі кого, чого»: Ліс зустрів мене як друга. 

Відокремлені прикладки відділяються тире: 



19 
 

- якщо вони стоять у кінці речення й перед ними можна, не змінюючи змісту, вставити слова а 

саме: У хаті є ще у нього дві дівчини — Домаха й Меланка — якщо поширені прикладки уже мають 

у своєму складі розділові знаки: Мати — ставна, смаглява гречанка, що була ніби старшою 

сестрою Ользі, — сама ув’язувала вузли, коли дівчата зайшли до хати. 

Відокремлені додатки 

Відокремлюються: додатки зі значенням включення, виключення або заміщення, що починаються 

словами крім, окрім, опріч, замість, за винятком, щодо, що ж до, часто, часом, завжди, особливо, 

навіть, хоч і: Ви здійснюєте волю Батьківщини. Все відкиньте, все забудьте, крім неї, крім 

обов’язку. 

Зверніть увагу!  

Деякі додатки з прийменником замість не відокремлюються: 

замість можна замістити прийменником за: Шматочки мармуру на вулицях Помпеї колись служили 

замість ліхтарів (порівняйте: служили за ліхтарі); 

якщо додаток можна замінити іншим: Замість квіток шаблі, списи виблискують у 

долині (порівняйте: не квіти, а шаблі, списи виблискують у долині). 

Відокремлені обставини 

Відокремлюються обставини, якщо вони: 

- виражені дієприслівниковим зворотом у будь-якій частині речення: Сторож, несучи сніданок, 

стукнув дверима. 

- виражені одиничним дієприслівником і означають додаткову дію, причину, час, умову дії (якщо 

стоять перед присудком): Повечерявши, полягали спати. 

- мають прийменники незважаючи на, починаючи з, кінчаючи: Сікач, незважаючи на свою чималу 

вагу й короткі ноги, дуже прудко бігає. 

Комами не відокремлюються: 

- одиничні дієприслівники, що означають спосіб дії і своїм значенням близькі до прислівника: Я був 

молодий, здоровий і міг працювати не втомлюючись. 

- обставини перед неповторюваними сполучниками і, та = і, або, чи, які з’єднують дві відокремлені 

обставини, виражені дієприслівниками або дієприслівниковими зворотами: Хвилюючись і все ще не 

отямившись, солдат розповідав про себе. 

- дієприслівникові звороти фразеологічного типу: Говорити не переводячи руху. Бігти не чуючи ніг. 

Тікати не пам’ятаючи себе. 

Зверніть увагу! Обставини з прийменниками внаслідок, залежно від, у зв’язку з, згідно з, завдяки, 

відповідно до, на відміну від можуть відокремлюватися або не відокремлюватися залежно від ролі в 

реченні або бажання автора: Отруйні опеньки, на відміну від їстівних, не мають на своїй ніжці 

білого кільця. 

  

Відокремлені уточнюючі члени речення 
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Уточнюючі члени речення — такі, які доповнюють, характеризують інші члени речення, 

звужуючи, обмежуючи їх значення, уточнюючи кількість предметів або виділення із загальної маси. 

Відповідають на питання: а де саме? а коли саме? а як саме? а який саме? а що саме?: Уранці, ще 

до схід сонця, Надійку збудив батько.Уточнюючі члени речення в усному мовленні 

відокремлюються паузами, а на письмі — комами, рідше — тире: Дніпро несе Тарасові здаля — з 

усіх усюд — поклони і привіти. 

Відокремлюються уточнюючі члени речення, при яких стоять слова тобто, цебто, а саме, або = 

тобто, чи = тобто, наприклад, зокрема, у тому числі, особливо, навіть, хіба що, причому, мабуть. 

Такі слова від уточнюючих членів речення комою не відділяються: Людям хотілося жити, тобто 

творити. Людині власно звикати до всього, в тім числі й до творів мистецтва. 

Питання для самоконтролю 

 

 Які означення називаються поширеними, а які - непоширеними? 

 Коли означення відокремлюються? 

 Коли означення не відокремлюються? 

 Коли дієприкметник не є означенням? 

 Що таке прикладки? 

 Коли прикладки відокремлюються? 

 Назвіть випадки, коли прикладки не відокремлюються? 

 Якими ще розділовими знаками відокремлюються прикладки? 

 

Вправи до теми 

Вправа 1. Прочитайте вголос текст, відповідно інтонуючи виділені відокремлені означення. 

Простежте, як з їхньою допомогою автор створює художній образ та досягає лаконізму 

й виразності опису. 

Цвітуть соняшники. Озвучені бджолами, вони чомусь схожі на круглі кобзи, які земля підняла зі 

свого лона на високих живих стеблах. Живе тіло кобз, пахуче, укрите жовтим пилом, проросле 

пелюстками, світить і золотіє... Усі соняшники сміються, веселі, але водночас по- доброму 

замислені, кожен щось хоче сказати тобі, тільки підійди, наблизь своє обличчя до нього, уважного 

й доброзичливого... Так можна довго дивитися одне одному в очі, і коли ви розлучитеся, то 

кожен із вас відчує себе багатшим, ніж був (За Є. Гуцалом). 

Нправа 2. Прочитайте речення. Знайдіть відокремлені означення, поясніть умови їхнього 

відокремлення. У яких двох реченнях відокремлення обумовлене бажанням автора? Як це 

вплинуло на зміст речень? 

1. Мотря помітила на кущі калини червоний кетяг, не скльований горобцями, і простягнула руку, 

щоб зірвати (Є. Гуцало). 2. Така краса, нисока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори (А. 

Костенко).Абрикоса  цвіте,  промениста,  натхненна,  крислата  (О.  Головко). 

4.Міська публіка стіною стояла на тротуарах і, приголомшена, дивилась, як з гуркотом 

проносились вулицею незнайомі війська - шумливі, нестримні, повні енергії (О. Гончар). 5. Мокрі, 

стомлені, але радісно усміхнені, ми входимо в ліс.  

 

Вправа 3. Знайдіть у реченнях непоширені означення і з ’ясуйте, коли вони відокремлюються. 

І  панує  холодна  зима,  невблаганна  і  люта  (Б.  Грінчак).Сільська тиша,  глибока  й 

прозора,  огортає  теплими  хвилями (С. Журахович). Василеві хотілося говорити з нею. 

Говорити!., і чути її голос - сильний, дзвінкий, безтурботний (Я. Дубинянська). Така її доля... О 
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Боже мій милий! За що ти караєш її, молоду? (Т. Шевченко). Сльози набігають на очі, пекучі, 

непрошені (М. Зарудний). Комиш шумів. Жовтий, гладкий, високий, він глузував з неї, помахуючи 

над її головою рудим чубом (М. Стельмах).Над приморавськими лісами підіймалося сонце, велике, 

ласкаве (О. Гончар).  Здивований, постояв ще трохи, а потім рушив (Є. Гуцало).Енергійний, меткий, 

дотепний, Борис умів подобатись з першого разу (Р. Іванченко).Одна вулиця - тиха, безлюдна - щось 

каштанам на вухо шепоче. Друга, звабна, гінка, нелелюдна, не змикає неонові очі (А. Косаківська). 

Вправа 4. 

Поширте речення узгодженими чи неузгодженими відокремленими означеннями. Запишіть 

утворені речення. 

1.Сонце зійшло  над лісом. 2 . Місто оповила темінь.  3.  Їй подобалося працювати в саду.  

4.Сьогодні він зробив по-своєму. 5.Літак зробив останнє коло і пішов на посадку. 

         Доповніть речення поширеними і непоширеними узгодженими означеннями. Запишіть їх, 

поставивши розділові знаки. 

1. Висипали ... зорі, зійшов місяць ... 2. Зелена трава ... піднялася високо вгору, а я лежав серед 

цих трав... 3. Щебетали пташки у гущавині молодого гілля ... 4. Красно грає весняне сонце на 

небі ... 

Вправа 5. «Плутанина». Речення «переплутали» свої відокремлені члени речення, і вийшла 

нісенітниця. Поверніть дієприк метникові звороти пояснюваним (означеним) словам, 

поставте розділові знаки. 

 У спортивній залі знаходився великий більярдний стіл порослий 

зеленим очеретом. 

 Великі карі очі запряжені в наповнений яблуками віз дивилися наполохано. 

 Сад спускався до річки стривоженої вогнем. 

 На зеленій галявині спокійно паслася пара коней завішані важкою червоною портьєрою. 

 Великі вікна покриті червоним сукном тьмяно світилися. 

Вправа 6. Випишіть речення з відокремленими означеннями, розставляючи пропущені розділові 

знаки. У виписаних реченнях підкресліть відокремлені означення й означувані слова як члени 

речення. Поясніть вивчені пунктограми. 

1. А ліс, як дрейфуюча шхуна, скрипів у льоди закутий. 2. Завіяні снігом вітрила звисали, як біла 

гречка. 3. Сади омиті музикою згадок ковтають пил міжселищних доріг (3 тв. А. Костенко). 4. 

Смутний і виснажений став він підніматись на гору вузькою вулицею, запорошеною кам’яним 

вугіллям (І. Микитенко). 5. Подвір’я дрімає сонне й порожнє (О. Гончар). 6. Занесена вгору з 

мечем рука боярина вже втомилась, і він її важко опустив (Р. Іванченко). 7. Прикмета червня-

найкоротша  ніч  замріяна  казково-загадкова  (В.  Скомаровський). 

Вправа7. Переробіть прості речення з відокремленими означеннями на два простих речення 

або на складне. 

Зразок: На землю тихо опустилася ніч, тепла, лагідна. На землю тихо опустилася ніч, і була вона 

тепла, лагідна. 

Жахнулося лисеня і зникло в норі, надійній, маминій. Ми зупинилися в німому здивуванні, вражені 

цим зізнанням, налякані втратою перспективи. І знову впала на землю зоря, схожа на жаринку 

багаття з нашого дитинства. Дівчина, схвильована його палкою сповіддю, спочатку справді 

розгубилася. Дивлячись на нього, молодого і трохи самовпевненого, я наче бачив себе у далекі 

студентські роки. 

Вправа 8. Знайдіть відокремлені означення і виділіть їх комами. 

Світ до захмеління прекрасний розступався на всі чотири бок від них.Ясні, охоплені багрянцем 

гори стояли до самого небокраю. Причаїлися  гори  заворожені  красою  ніколи  не  бачених  

степів. Спокійний, сумирний стоїть сад (3 тв. О. Гончара). А далі знов полились вже дивні 
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мелодії співучі, глибокі та ясні (І. Нечуй-Аевицький). Сполоханий світлом хижак звів голову й 

пильно дивився у віконце (М. Трублаїні). 

Вправа 9. Перебудуйте (усно) речення так, щоб означення, вжиті перед означуваним словом, 

стали після нікого. Запишіть нові речення, поясніть (усно), які зміни відбулися в ритміці речень 

і логічному наголошенні слів у них. 

1.Загадкова дівчина з ’являлася у селі ще двічі й щоразу шунтувала село розгадувати її. 2. 

Скроплена рясними сльозами пам’ять про воєнні роки часом не давала заснути. 3. Сповненим 

образи голосом нона тільки й сказала: «Ех, ти!» 4. Вдумлива і рішуча молода вчителька не 

піддалася на хитрощі класу. 5. Мале й велике кола були розбиті на сегменти.   

Вправа 10. Перепишіть, виділяючи відокремлені члени речення. 

Любов до вітчизни починається з любові до берізки біля рідної хати, до стежки на городі 

втоптаної дитячими ногами (М. Рильський).Дніпро внизу розлитий сяє, грає, котить води (М. 

Рильський). У Моринцях в Шевченковім краю хай буде вік благословенна хата така убога і така 

багата (Т. Коломієць).  Не називаю її раєм тії хатиночки у гаї над чистим ставом край села (Т. 

Шевченко). Один-однісінький серед морської рівнини бовваніє крейсер вдалині, і крім нього ніде 

ні паруса, ні катерка (О. Гончар), Озеро схоже на велетенську пласку чашу (Є. Гуцало). Димок 

від розкладених на землі вогнищ прозорими струмочками здіймався до блакитного неба 

(М.Коцюбинський). 

 

 

 

ТЕМА5. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ. 
 

В ід о к р е м л е н і у т о ч н ю в а л ь н і ч л е н и р е ч е н н я 

 

Уточнювальні члени речення - це члени речення, які доповнюють, характеризують інші 

члени речення, звужуючи, обмежуючи їх значення, уточнюючи кількість предметів або 

виділення їх із загальної маси. Відповідають на питання: а де саме? а коли саме? а як саме? 

а який саме? а що саме? 

 

Розгляньте приклади: 

[коли?] Уранці, [а коли саме ?] ще до схід сонця, Набійку збудив батько (О. Яворська) - 

обставина часу; 

Данилко [як?] радо,  [а як сам е?]  з підскоком, біг до сусідів (П. Панч) - обставина 

способу дії; 

Під синім склепінням високого неба розкинувся [який?] широкий, [а який саме ш и р о к и й ? ] аж 

до самого обрію, степ (Ю. Бедзик) - означення. 

[хто?] Ми, [а хто са м е? ] школярі, набираємо взимку свіжих знань у голову (Ю. Яновський) - 

підмет. 

Уточнювальні члени речення в усному мовленні відокремлюються паузами, а на письмі - комами, 

рідше - тире: Дніпро несе Тарасові здаля - з усіх усюд - поклони і привіти (П. Ребро). 

Відокремлюються уточнювальні члени речення, при яких стоять слова тобто, цебто, а саме, 

або (= тобто), чи (= тобто), наприклад, зокрема, у тому числі, особливо, навіть, хіба що, 

причому, мабуть. 

Такі слова від уточнювальних членів речення комою не відокремлюються: Людям хотілося жити, 

тобто творити. Людині властиво звикати до всього, в тім числі й до творів мистецтва. 

Людина розкладає розумом на найпростіші елементи все довкола, навіть саму себе (Ю. 

Мушкетик). Більшість, особливо молодь, вбачали  в  поїздці  до  Моринці  веселу  розвагу 

(Ірина Вільде).Вальдшнеп, або [тобто] лісовий кулик,- благородна птиця (Остап Вишня). 
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Відокремлені обставини 

Відокремлені обставини можуть бути виражені одиничними дієприслівниками, 

дієприслівниковими зворотами, а також іменниками і прийменниками. Вони бувають 

поширеними й непоширеними. 

 

Обставини, виражені дієприслівниковими зворотами та дієприслівниками 

 

Відокремлюються комами: 

обставини, виражені дієприслівниковим зворотом, незалежно від його місця в реченні: Залишивши 

речі, він піддався сумові, що колисав душу (В. Підмогильний). 

 

Примітки: 

 Якщо дієприслівникові звороти з ’єднані між собою неповторюваними єднальними чи 

розділовими сполучниками, то кома між ними не ставиться: Він устав разом із сонцем, довго 

кашляв, сидячи в солом’я ній постелі і тиго обіпнувшись рябою плаш-палаткою (Гр. Тютюнник). 

 Якщо дієприслівниковий зворот стоїть після сполучника, то він відокремлюється комою: Він 

наближався й, з-під навислих рудих брів  підносив  над  землею  кийок...(В. Підмогильний). 

 

 обставини, виражені одиничним дієприслівником: Щохвилі творим ми нове, йдучи, співаючи 

і мислячи (В. Бичко). Усяка пташечка, радіючи* співала (Л. Глібов). 

 

Не відокремлюються: 

а) обставина, виражена дієприслівниковим зворотом фразеологічного типу: Катрусю, досить 

сидіти сщавши руки.  

 

б) обставина, виражена дієприслівниковим зворотом, на початку якого стоїть підсилювальна 

частка і (й) або частки лише, тільки:Я зможу вирушити в дорогу лише зваживши все; 

 

в) одиничний дієприслівник, що за змістом тісно пов’язаний з дієсловом-присудком і вказує на 

с п о с іб д і ї (як? яким способом?), стоїть після дієслова-присудка: Людина! Це ж яке слово! Його 

треба завжди говорити [як?] стоячи і кашкета скидати (М. Зарудний). Умовк кобзар [як?] 

сумуючи(Т . Шевченко). Вона читала [як?] лежачи на піску. Я йшов [як?] не поспішаючи; 

 

г) дієприслівниковий зворот, однорідний з іншим невідокремленим членом речення: Оксана 

стояла непорушна й не зводячи з Андрія очей; 

 

д) дієприслівниковий зворот, утворений дієприслівником і сполучним словом який, у складі 

підрядного речення: Це книга, прочитавши яку одержиш насолоду. 

 

 

II.Відокремлені обставини. Виражені сполученням іменника з прийменником 

 

 Завжди відокремлюються обставини допусту, виражені іменником з прийменником 

незважаючи на: Обставини, виражені іменниками та прислівниками з прийменниками у зв’язку 

з, залежно від, на відміну від, завдяки, внаслідок, з причин, за браком, згідно з, за згодою, 

відповідно до, на випадок, можуть відокремлюватися і не відокремлюватися (за бажаням 

автора). 

Відокремлення  залежить від того,  наскільки  зворот поширений,близький за змістом до 

основної частини речення, яка його стилістична функція, а також залежно від наміру автора: 

Залежно від_, положення язика голосні характеризуються за місцем артикуляції та ступенем 

підняття язика (3 підруч.). 
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Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення відокремлених членів речення. 

 Які члени речення можуть бути відокремленими? 

 Назвіть найважливіші випадки відокремлення обставин. 

 Коли дієприслівники відокремлюються, а коли ні? 

 Як відокремлюються обставини, виражені сполученням іменника з прийменником? 

 

Вправи до теми 

Вправа 1. Знайдіть уточнювальні, пояснювальні та приєднувальні члени речення, поясніть 

розділові знаки при них. 

1. На сажень від кущів ріс тоненький, у дві хлопчачі руки шнтовшки, бересток (В. 

Винниченко). 2. У нього [селезня] на крилах тгмно-синє, з перламутровим відблиском, пір’я, 

дві білі подушечки на щоках - бакенбарди (В. Близнець). 3. До нього прийшов особливий, 

навіть не дуже великий, жаль (В. Шевчук). 4. Там, над Россю, стоїть одна висока скеля (І. 

Нечуй-Левицький). 5. На лівому боці яруги, на підлозі,сліпучо-біла товчениця пісків,

 зелений полиск густого шелюжиння (Г. Тютюнник). 6. Біля тих дверей на 

східцях і далі, майже до шосівки, стояла непорушна, мов нежива, черга (В. Шевчук). 7. На 

другий день, рано-вранці, Чіпка пішов до Грицька (Панас Мирний). Н, Другого дня, в 

понеділок, не було й панщини (І. Нечуй-Левицький).  

 

Вправа 2. Прочитайте речення, знайдіть уточнювальні та приєднувальні члени речення, 

розставте розділові знаки. Визначте, який саме член речення уточнюється. 

1. Колись звідси з цієї вершини де купчилися тополі і клени, йшли полки хороброго витязя Ігоря 

Святославича (Р. Іванченко). 2. Незабаром Лариса Петрівна опритомніла. Лежала, бліда аж прозора 

з невимовним болем в очах (М. Коцюбинський). 3. Вгорі над садом у всіх напрямах прорізують 

закурену димом міста небесну блакить аероплани обливаючи тишу саду лопотливим гуркотом 

моторів (В. Винниченко). 4.Квітка познайомився з ним давненько ще в Києві і таки в них же у 

Косачів (М. Олійник). 5. Олеся Гончара я знаю давно не одне десятиліття (Б. Олійник). 6. У 

всьому людському я хочу шукати красу себто істину (О. Довженко). 7. Від перону люди прямують 

навпростець витоптаними в траві стежками до річки (Р. Іванченко). 8. Тієї ж ночі перед ранком 

замкова сторожа випустила із замку сварливого нетерплячого  хорунжого  із  двома  

іусарами   (Я.  Качура). 

9. Найкрасивіша рослина українських водойм - біле латаття або лілея (З підруч.). 10. В цьому 

випадку допущено було перекручення навіть свавілля (О. Гончар). 

Вправа 3. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть  

уточнювальні члени речення. Визначте, який саме член речення уточнюється. 

1. На сажень від кущів ріс тоненький у дві хлопчачі руки завтовшки бересток (В. Винниченко). 

2. Восени перед відльотом у вирій тривожиться й табунами збирається птаство (М. Стельмах). 3. 

Там за горами давно вже день, а тут на дні міжгір’я ще ніч (М. Коцюбинський). Справді було 

душно аж варко так душно (Панас Мирний). 5. Всі розмови не скінчені тут на землі десь кінчалися 

там між зірками (Леся Українка). 6. Під призьбою врівні з вікнами росла стара аж червона кропива 

(Гр. Тютюнник). 7. Господарювала там старенька жінка Ганна Іванівна або як її називали в селі 

баба Ганя (В. Близнець). 8. Знов без драбини через димар виліз на небо дим аж до хмар (А. 

Качан). 

Вправа 4. Поставте пропущені розділові знаки при відокремлених обставинах, 

обґрунтуйте їх вживання. Визначте тип обставин. 

1.До вас, село і рідне поле, приїхав по дитячі сни на мить забувши, що ніколи не повторяються 

вони. 2. З доріг життя сховавши втому я в отчий край вернусь назад. 3. Ми часто похапцем 

живем все відкладаючи на потім. Життя ж сіяє кожним днем - в красі, в любові, у роботі (3 тв. 
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В. Крищенка). 4. Я пишу не згарячу, а добре все обдумавши (О. Гончар). 5. Пішов Гонта 

похилившись (Т. Шевченко). 6. Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і несучи 

вагу ту страшную буду пісню веселу співать (Леся Українка). 7. Гортаючи сторінки одинадцяти 

томів видання ми вчитуємося в історію народу, відбиту в словах давніх і тих, що засвідчують 

реалії наших днів (З підруч.). 

Вправа 5. Поставте пропущені розділові знаки при відокремлених обставинах, 

обгрунтуйте їх вживання. Визначте тип обставин. 

1.Жінка йде поволі і трохи зігнувшись (О. Довженко). 2. Якось а надто  загадково  

висловлювався  цей  подорожній  чемно уникаючи прямоти і  обволікаючи свою 

особу у велику якусь тайну (О. Гончар). 

3. Ми жартуючи погнали чужі ягнята до води (Т. Шевченко). 4. Часто пан не міг докликатись 

Тараса, який захопившись перемальовуванням картин, що прикрашали стіни панських покоїв, 

нічого не чув (З підруч.). 5. Об’єднавшись воєдино і згуртувавши розпорошені сили слов’янські 

племена поклали початок зародженню могутньої держави східних слов’ян (І. Цюпа). 6. Штаби і 

тилові бази, які в польових умовах згідно з статутом розташувались на певній відстані від фронту, 

зараз дістали можливість базуватись біля самого переднього краю (О. Гончар). 
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ТЕМА 6. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАВНИХ СЛОВАХ, ЗВЕРТАННЯХ ТА 

ВИГУКАХ 

Вставні слова 

Вставними називаються слова або сполучення слів, що виражають ставлення мовця до 

висловлюваного ним повідомлення. Вони не виступають членами речення: 

І найвища, по-моєму, це краса вірності (О. Гончар); Правда, з того часу втекло вже 

чимало води (Ю. Збанацький). 

У першому реченні той, хто  говорить,  за допомогою  вставного слова по-моєму вказує, 

що думка належить йому, а в другому – словом правда –  стверджується  достовірність.  

Вставні слова,  словосполучення й речення вимовляються швидше і нижчим тоном, ніж 

слова  того речення, до якого вони введені, і виділяються паузами. 

 Вставні речення здебільшого виражають ті самі значення, що й вставні слова і 

словосполучення. 

Вставними можуть бути речення означено-особові (це добре знаю, думаю, як бачите, 

дозволю собі сказати, нагадаю ще раз), неозначено- особові (як про це кажуть, як про 

це думають), безособові (нам думається, треба сказати). 

 Вставні слова, словосполучення і речення найчастіше відокремлюються комами: 

Перші олімпійські ігри, за народними переказами, відбулися  776 року до нашої ери 

(З журн.); Справді, хвилин за десять  у  сусідній кімнаті почулися голоси (С. 

Журахович). 

 

 Вставні слова і речення, що виражають додаткові повідомлення чи побіжні 

зауваження, виділяються дужками або, рідше, тире. Стоять вони або в середині 

речення, або в кінці: 

У всьому світі (не секрет!) зростає наш авторитет (С. Олійник); Пишу листа із 

Кабарди (тобі земля ця невідома) (М. Нагнибіда); Ще недавно у віконце кожен день 

дивилось сонце, а тепер – пора настала – хуртовина загуляла (Янка Купала). 

 

УВАГА! Щоб правильно виділяти в реченні вставні слова і словосполучення, треба 

орієнтуватися не тільки на їхні функції (значення), а й на інші ознаки: 

 Тільки вставними бувають, наприклад: по-перше, по-друге, мабуть, щоправда, 

а втім, отже. 

Хто  не   живе   для   інших,   той,   отже,   й   для   себе   не   живе(Ю. 

Мушкетик). 

 Вставні лише в середині простого речення: однак, одначе, проте. З борців

 насміхалася доля, зростала, проте, їх громада 

(П. Грабовський). 

 

 Ніколи не бувають вставними словами і не виділяються комами: ніби, нібито, 

мовбито, наче, неначе (складні сполучники), все-таки, навіть, майже, адже, якби, 

от, принаймні, при тому, при цьому, тим часом, до того ж, приблизно, буквально, 

якраз, між тим, за традицією, у кінцевому підсумку (а не рахунку), як-не-як тощо. 

 

 Вставні слова дієслівного походження потрібно відрізняти від однозвучних слів-

присудків. 
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1. Здається [присудок] вічністю буття маленька мить, перед якою навіть смерть 

безсила (Л. Дмитерко). 2. По вулиці йду і, здається, уперше розплющив я очі на світ (О. 

Підсуха). 3. Здавалось, загримів десь на небі грім (С. Васильченко). 4. Біліло небо, 

білястим здавалося [присудок] тонко вібруюче повітря (О. Гончар).  5.  Буває, часом 

сліпну від краси (Л. Костенко). 6. Диво  дивнеє  на  світі  з  тим серцем буває [присудок]! 

(Т. Шевченко). 

В інших випадках, щоб упевнитися, чи певне слово справді вставне, перевіряємо його 

питанням (спочатку знайшовши підмет і присудок). Якщо слово в реченні відповідає на 

питання – то воно не вставне і виділяти його комами не можна; якщо ж не відповідає – то 

воно вставне і його виділяємо комами. 

Питання до слів ставимо такі: як? – справді, взагалі, таким чином, навпаки, 

очевидно, безперечно, певно; к о л и ? – нарешті, зрештою; як ч а с т о ? – звичайно; 

з якою ме то ю? – на щастя.Видно [мабуть], було вже пізно, бо ніде по хатах не 

світилося (Панас Мирний). . Видно   [присудок]   шляхи   полтавськії   і   славну   Полтаву 

(І. Котляревський). Звичайно [само собою зрозуміло], вовкулаки – це химери (М. 

Рильський). У комірчині  [як  часто?] звичайно  стояли бідони з молоком (Г. Тютюнник). 

Звертання 

Звертання – це слово або декілька слів, що називають особу чи предмет, до якого 

звернена мова. Звертання бувають поширені (складаються з декількох слів) і непоширені 

(складаються з  одного слова): Не журися, славна Україно (Нар. тв.). Слово, чому ти не 

твердая криця (Леся Українка). 

Звертання може знаходитися на початку, в середині і в кінці речення. На початку або 

в кінці речення звертання виділяється комою або, при окличній інтонації, знаком оклику; 

в середині речення – комами з обох боків: Земле, радій і цвіти!  

У групі звертання можуть бути однорідні члени, відокремлені означення тощо. Тоді 

всередині такого поширеного звертання ставляться розділові знаки відповідно до 

загальних правил. 

Будь славен, мир, поля, і ріки, і цвіт червоної зорі! (В. Сосюра). Оставайтеся 

здорові, мої високії тополі і хрещатий барвіночку. Слово, моя ти єдиная зброє, ми 

не повинні загинуть обоє! (Леся Українка). 

 

Вигуки від звертання відділяються комами. Якщо слова ти, ви підсилюють вигук, то вони 

теж відділяються разом з вигуком. Не відділяються лише слова о, ой, якщо вони вжиті  як  

підсилювальні частки 

Гей ви, далі ясні, безкінечні й сині, як чудесно в світі молодому жить! (В.  Сосюра).   

Гей,  юнаки, гей,  молодість світу, доля планети у ваших руках (І. Нехода 

 

Питання для самоконтролю 

 

 Які слова, словосполучення і речення називаються вставними? 

 Що можуть виражати у реченні вставні слова та речення? 

 Які слова можуть бути лише вставними, а які тільки в певній позиції? 

 Якими розділовими знаками виділяються вставні слова та речення? 

 Що таке звертання? Назвіть способи  вираження  звертань  та розділові знаки при них. 

 Що таке слова-речення та вигуки? Як вони відокремлюються на письмі
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Вправи до теми 

Вправа 1. Перепишіть речення, підкресліть вставні слова, в дужках поясніть, з 

якою метою вони використані. Прокоментуйте розділові знаки. 

Зразок: Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. 

Рильський) (Припущення). 

1.Добра, добра такого зроду у мене, правда, не було.  А  так  собі якось жилось (Т. 

Шевченко). 2. Звали нашого діда, як я вже  потім довідався, Семеном (О. Довженко).  3.  

Та,  мабуть,  над  усе  до  загину треба віри людині в людину (Ю. Збанацький). 4. У всякому 

ділі є свої майстри і своє, так  би  мовити,  натхнення (О.  Гончар).  5.  Погане,  я чував, 

життя собаче, не добре ж і вовкам (Л. Глібов). 6. Якась вишка з’явилась у степу, здається, 

її раніше не було (О. Гончар). 7. Життя, звичайно, йде вперед, і нікому не дано такої сили, 

яка б могла спинити його непереможний рух (Н.  Рибак).  8.  Життя,  кажуть,  прожити  –  

не поле перейти (Панас Мирний). 9. Полювання, як   бачите,   дуже поважна     справа     

(Остап    Вишня).     10.     «Заходьте,     будь     ласка!»     – запросила нас учителька до 

класу. 

Вправа 2. Знайдіть вставні слова і словосполучення, визначте їх значення та 

розставте розділові знаки при них. 

І. 1. І справді француз Боплан приклав тут усього свого досвіду, щоб зробити Кодак 

непоборимою фортецею (А. Коваль). 2. Голуб видно втихомирився й  заснув. 3.  

Здавалося так і треба (З тв. У. Самчука). 

4. Кінь здається зупинився біля її хати (М. Стельмах). 5. Марко ніколи не бачив на 

материнім виду таких крихітних сліз напевне старість чи лихоліття  здрібнили  їх,  як  

здрібнювали  все  на  світі  (М.  Стельмах). 

ІІ. 1. Батько звісна річ відвідав приятеля в лікарні й спитав, чи в нього на складі все 

гаразд (В. Шевчук). 2. Хм, коли по зросту судити, невелика в нього доля, але видать 

проворна (М. Стельмах). 3. У мене душа було піснями аж бринить (Л. Костенко). 4. 

Це як скажімо вірувати в Бога і продавати душу сатані (Л. Костенко). 5. Небо очевидно 

захмарене, бо на ньому ані вогника (В. Шевчук). 6. Через це я на велику втіху батьків 

повернувся до Житомира (В. Шевчук). 7. Найдовше стояв Сіроманець перед будинком 

Чепіжного, але й Чепіжного на його превеликий жаль не було на цей раз вдома (М. 

Вінграновський). 8. На щастя Федько не може чути ніяких порад і щасливо добирається 

до берега (В. Винниченко). 9. У мене недавно на городі Червона Рожа зацвіла, і треба 

ж на біду край неї Хміль пустився! (Є. Гребінка). 

Вправа 3. Знайдіть вставні слова і речення і виділіть їх комами. 

Мабуть то й буде ідеальне суспільство майбутнього, коли потребою  для  кожної  

людини  стане  робити   для   іншої   тільки щось   добре,    приємне,    корисне,    може    

навіть    самопожертовне (О. Гончар). На жаль світ побудований так, що щастя 

людства здобувається ціною чиїхсь страждань (О. Довженко). Всяке трапитись може 

на довгім віку (О. Підсуха). Ти мене, кохана, проведеш до поля, я піду – і може більше 

не прийду (М. Рильський). 5. Невже і справді неминучість   є   у   чергуванні   радості   

і   лиха?   (Л.   Первомайський).Справді краще в ріднім краю хоч і кості положить, ніж в 

чужині в супокою, хоч би і в достатку, жить (І. Франко).  Трудно розказати, для чого 

власне нам потрібна мрія і що вона таке, та певне в  світі  ніхто живий без мрії не прожив 

(Леся Українка). 
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Вправа 4. Вставте у речення прийнятні за змістом вставні слова або речення, 

запишіть нові речення, правильно поставте коми або тире. 

А вони не побоялися взятися за цю справу.Хлопці й послухали б, але часу на вмовляння 

не було. Їм не дуже хотілося сьогодні вчитися. А я не дуже й надіялась.  То ти все ж 

наважишся? Вам теж не завадить послухати цю бувальщину.Гарний вийшов твір. На 

все треба мати щастя. А ти цього не чула? 

Вправа 5*. Знайдіть звертання і виділіть їх комами. Якщо в звертаннях є 

однорідні або відокремлені члени, то теж поставте, де треба, коми. 

Дзвени    моя     пісне     крилата     в     вітрах     світової     весни.О мій народе Прометея 

ти   маєш   душу   молоду.     Тобі   країно моя і перший мій подих, і подих останній тобі 

(З тв. В. Сосюри).Я всі слова свої не злі, всю душу пристрасної вдачі, всі почуття мої 

гарячі тобі Вітчизно віддаю (П. Воронько).Якою ж ви силою володієте сині небесні потоки 

ви білі хмари і ти пахуча земле, що з одного робиш звіра, а з другого голуба? (Г. 

Тютюнник). Лети ж о ніч, щоб день тобі на зміну прийшов новий (В. Сосюра). Не стелись  

турмане  не  шуміть тополі не печальте очі ви берізки голі! (В. Сосюра).  Прощайте росяні 

долини і села сповнені краси (О. Підсуха). 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Двоскладним є речення: 

А Краще добре робити, ніж гарно говорити. 

Б Березень березовим віником зиму вимітає, весну в гості закликає.  

В На батозі далеко не поїдеш. 

Г Пороби до поту, то й поїси в охоту.  

Д Робити казали, а їсти не дали. 

 

2. Односкладним є речення: 

А Квітневий день рік годує. 

 Б Що посієш, те й пожнеш. 

В У травні травиця як дівоча косиця.  

Г Вересень – рум’янець року. 

Д Грудень око снігом радує, а вухо морозом рве. 

 

3. Односкладним є речення: 

А Розум – скарб людини. 

Б Кожна пригода – до мудрості дорога. В Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Г Добрий початок 

– половина діла. 

Д Вола в’яжуть мотузом, а чоловіка – словом. 

 

4. Односкладним означено-особовим є речення: 

А У тропіках темніє одразу. 

Б Взимку та повесні курінь відчинено з ранку до вечора і цілу ніч. В Там того поля на заячий скік. 

Г Не поганьбімо ж бо ніколи міщанством романтичних шат. Д На небо не скочиш, а в землю не 

закопаєшся. 

  

5. Односкладним неозначено-особовим є речення: 

А На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий. 

Б Доберемся за три годиночки за стонадцять верств до родиночки. В Мої любі, до мене ходіть! 
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Г Разом ходімо в майбутнє. 

Д Вчись не до старості, а до смерті. 

 

6. Односкладним узагальнено-особовим є речення: 

А Зранку було тихо на обох пагорбах. 

Б Щоб спрагу вгасити, треба води попити. В Море перепливти – не поле перейти! 

Г По правді роби, по правді й буде. Д Без труда нема плода. 

 

7. Односкладним безособовим є речення: 

А Не додавай знесиленим журби. Б У лузі пахне вогкою травою. 

В Скажи мені, соловейку, правду... Г Прислухаюсь до шереху вітру. 

,Д Уже весняний вітер віє. 

 

8. Між підметом і присудком не ставиться тире в рядку (розділові знаки опущено): 

А Ті вечори осінні як напій що пахне ґрунтом яблуком і гроном. Б Дядько у мене веселий дивак. 

В У нас кохати полюбить сповна і серце з милим вік не розлучати. Г І один у полі воїн. 

Д І весь наш вік одна жагуча мить. 

 

9. Між підметом і присудком не ставиться тире в рядку (розділові знаки опущено): 

А Тікать дієслово що виключно стосується живих речей. Б Мова явище космічне. 

В Проблема виховання вічна проблема людства. 

Г Професор медицини це не просто вершина а вершина добра. Д Промені як вії сонячних очей! 

 

10. Виділені слова є однорідними обставинами в реченні: 

А Роман усівся в садку під шовковицею. 

Б Високо-високо залетіло вгору в дні свої останні бабине літо. В Падають зорі в долоні, і падає сон 

на траву. 

Г Вночі в лісі хлопцям стало страшно. 

Д Млостиво, гаряче-духмяно дихає тамариск. 

 

11. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні: 

A Каштани хитають привітним і теплим гіллям. Б Обличчя в жінки було чуже, незнайоме. 

В Сірі води густо спливали з сірого неба на посірілу землю. 

Г В цей лагідний літній день ставок здавався коштовною перлиною. Д За лісом широкі поля поволі 

й лагідно спускались униз. 

 

12. Виділені слова є однорідними підметами в реченні: 

А Вже листопад  підкрався  з-за  дубів,  і  гай  знімає  золоту  перуку. Б Наступав холодний та 

сумний вечір. 

В Я часто спав у насінні, в житі, в просі, в ячмені. 

Г Навколо тільки дрімучий тютюн, та мак, та кукурудзяні тополі. 

Д Сиплеться осінній, уїдливий, дрібний дощик. 

 

13. Виділені слова є однорідними додатками в реченні: 

А Дали в дорогу різних почастунків, лящів, тарані і місцевих трунків. 

Б На пагорбах росли стрункі смереки й кипариси. 

В У материнському погляді не було ні фальші, ні лукавості, ні хитрування. 
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Г Сніг покрив кущі, замів дороги. 

Д По долині, по стежині біжить сонце. 

 

14. Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Перед нашими очима біжать сірі (?) сумні лани. 

Б Ось уже з місяць стоять теплі (?) погожі (?) навіть спекотні дні. 

В Чистий (?) свіжий сніг сяяв під блакитним наметом неба. 

Г Безжурна (?) безводна (?) безлісна земля розлягається навкруги. Д 3 кленового пагона зірвався 

широкий (?) жовтий лист. 

 

15. Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Над озером пливла м’яка (?) тендітна тиша. 

Б Посмішка освітила її старе (?) вив’ялене обличчя. В Небо висвічувалось чистою (?) ясною 

блакиттю. 

Г Падав тихий (?) лапатий сніг. 

Д Лагідне (?) шовковисте повітря весни купає мої очі. 

 

16. Кома не ставиться в реченні: 

А Думи українського народу, висловлені нашими геніями, ні в огні не згоряють (?) ані в воді не 

тонуть. 

Б Над широким Дніпром у промінні блакить (?) і висока (?) і тиха могила. В Минають віки, волею 

людей змінюється географія степу, іншими люди стають (?) і вітри (?) і трави. 

Г Від чабанів пахло і вітром (?) і сонцем (?) запашними травами (?) духмяним степовим зіллям. 

Д Все частіше то там (?) то тут чувся веселий сміх. 

  

17. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки 

пропущено): 

А Летиш і милуєшся всім сріблястою нехворощю, лісосмугами і ворохами золотого зерна. 

Б День, вечір, ніч, ранок все біле, все тьмяне. 

В Все тут мовби однакове і похилені до води вільхи, і засніжені береги. 

Г Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві осінній, на круглій павутині попід стріхою у 

хліві, на капустах у городі. 

Д Все знайоме і рідне до болю в душі і криниця в саду, і червона калина. 

 

18. Речення з відокремленим означенням: 

А І на оновленій землі врага не буде, супостата. 

Б Небо, холодне та темне, байдуже блимало зірочками. В Старий зараз ніякої роботи не визнає, 

окрім пасіки. 

Г Незважаючи на спеку й духоту, косарі співали косарських пісень. Д Над Оболонню висять 

низько білі, аж прозорі, хмарки. 

 

19. Речення з відокремленим означенням (розділові знаки пропущено): 

А Усіяна колосками земля пахне літом. 

Б Зачувши тупіт з глинища вискочив Карпо сторож із школи і подався в поле. 

В Природжений співак він любив пісні і в душі пишався своїм артистичним хистом. 

Г Вкрита садками балка вилась попід горою. 
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Д Ростислав у солдатській фронтовій шинелі Іванова і Боженко поспішали тепер до залізничних 

майстерень. 

 

20. Перед словом ЯК треба поставити кому в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Як визволителів своїх нас зустрічали на кордоні. 

Б Ліс зустрів мене як друга тихим горлиць воркуванням. В Шевченко як поет відомий усьому 

світові. 

Г Як митець слова Василь Симоненко завжди неспокійний у творчих шуканнях. 

Д Про хист Довженка як письменника заговорили тільки в роки Другої світової війни. 

 

21. Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, НЕ 

відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Співають ідучи шахтарки кароокі. 

Б Побігли швидко, мов ящірки, потоки з гір стрибаючи на переступах. 

В Вона стояла закам’яніло мовби не дихаючи нічого не чуючи і не бажаючи знати. 

Г Духнович присівши почав слухняно жувати. 

Д На яблуні переливчасте заспівала іволга і війнувши пір’ям перелетіла на друге дерево. 

  

22. Дужками  виділяється  вставлена  конструкція  у    реченні (розділові знаки 

пропущено): 

А Трава у полі як там кажуть аж шумить, лізучи з землі. 

Б Довгий коридор був як і треба було сподіватися порожній. 

В Береговенко як здавалося мені з недовір’ям глянув і підморгнув. Г А мене повинна тобі сказати 

звуть Мартою Гаврилівною. 

Д Слов’янськ і Слов’яногірськ давніша назва – Святогірськ розташувалися по сусідству. 

 

23. Кому    між    сполучником  А    і    вставним    словом  потрібно поставити у реченні 

(кому пропущено): 

А А може, цього й справді не було? 

Б Навесні, а може, влітку знов знайду вікно вечірнє, де колись в зимовий вечір ти привиділась 

мені. 

В У цих мандрах залізний організм Багірова не надломився, а навпаки, здобув богатирського 

гарту. 

Г Минув рік, а може, й два. 

Д А може, й все це перебудем? Не вічна ж, вірилось, тюрма. 

 

24. Речення із вставним словом: 

А Тобі, земле моя рідна і велика, матінко велична, мої всі поривання. Б Земля не може жити без 

сонця. 

В Там, кажуть, з гір усю країну видно. 

Г Дорогий друже! Довго чекав ти мого листа. 

Д Він казав, що не може мати ніякої насолоди від життя, коли знає, що поруч люди безправні, 

забиті. 

 

25. Правильно виділено розділовими знаками звертання: 

А Оживи козацька славо, у бандурних струнах. Б Здрастуй, липню, кучерявий! 

В Де забарився, ти, вечоре, милий? 
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Г Зоре моя вечірняя, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. 

Д Ти, в моєму серці Україно, думою Шевченка гомониш. 

 

26. Речення із вставним словом: 

А Видно шляхи полтавськії і саму Полтаву. Б Поки живий, я хочу справді жити. 

В Цить, доню, цить. 

Г Здається вічністю буття мленька мить… Д За дверима така ніч і, мабуть, зоряна. 

 

27. Неправильно поставлено розділові знаки при відокремлених означеннях: 

А Яблука, холодні від роси, ми зриваєм теплими руками. 

Б Отже, планування світлиці було суто функціональним, позбавленим випадковостей. 

  

В Там стояв стіл накритий білим обрусом, з хлібиною і сільничкою. 

Г Мальвам розкішним вклонись біля тину, білим берізкам, тонким і струнким. 

Д Крізь дощі пройшов трамвай, од холоду горбатий. 

 

28. Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, не 

відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено): 

А Кайдаш пішов на греблю не знаючи для чого. Б Куди ти йдеш не спитавшись? 

В Білий ніздрюватий деревій пахне густо і владно пробиваючи сумовиті повіви прив’ялих трав і 

квітів. 

Г Похлипавши гармошка починає снувати й прясти розлогу мелодію. Д Свиня не з’їсть не 

покачавши. 

 

29. Поширене означення не відокремлюється комами (розділові знаки пропущено): 

А Лукаш зачарований музикою лісу зупинився на галявині. 

Б Осінній ліс осяяний вранішніми променями сонця здавався казковим. В І дощами вмиті журавлі 

в блакиті відлітають у тривожний дальній шлях. Г Птахолови минали березовий гай пронизаний 

пасмами світла. 

Д Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна. 

 

30. Пунктуаційну помилку допущено: 

А Не копавши криниченьки, водиці не пити. 

Б Сонце зупинившись, посеред неба, здавалося, уже й не рухається далі. В Ах, це десь весна 

танцює, розтопивши білу кригу! 

Г Тепер він ішов, тихо плутаючись у високій траві. 

Д До землі припавши вухом, заснуло враз нароблене село. 
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РОЗДІЛ 

Стилістика складних речень 

Теми: 

 Види складних речень і відтінки їх значень. 

 Пунктограми у складносурядному реченні. 

 Пунктограми у складнопідрядному реченні. 

 Пунктограми у складному безсполучниковому реченні. 

 Пунктограми у складному реченні з різними типами зв’язку. 

 

Студенти повинні знати: 

 

 структурно-граматичні, інтонаційні, пунктуаційні та стилістичні особливості складних 

речень; 

 засоби зв’язку частин складного речення та їх класифікацію; 

 види складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових та багатокомпонентних 

складних речень; 

 розділові знаки у складному реченні та складних синтаксичних конструкціях. 

 

Студенти повинні вміти: 

 

 розпізнавати сполучникові й безсполучникові складні речення в тексті; 

 складати складні речення різних типів;  

 інтонаційно та пунктуаційно оформлювати їх;  

 грамотно вживати пунктуаційні знаки. 

 

 

ТЕМА 1. ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ І ВІДТІНКИ 

ЇХ ЗНАЧЕНЬ 

 

Складним називається речення, що складається з двох або кількох простих речень, 

об’єднаних в одне ціле за змістом та інтонацією. 

Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняються такі 

основні види складних речень: складні сполучникові речення і складні 

безсполучникові речення. 

Прості речення в складному втрачають інтонаційну завершеність. Інтонацію кінця 

має все складне речення, а не кожне з простих, що входять до нього. Так, у реченні Ішов 

дрібний густий дощик, і сіра імла застилала берег відбувається підвищення тону в кінці 

першої його частини, далі робиться пауза і пониження голосу на останньому слові, 

що означає інтонаційну завершеність складного речення. 

Складні сполучникові речення поділяються на дві групи: 

1) складні речення із сурядними сполучниками (складносурядні речення); у 

складносурядному реченні прості речення, що входять до нього, – рівноправні, 

незалежні одне від одного, тобто з’єднані сурядним зв’язком як однорідні члени 

речення; 

2) складні речення з підрядними сполучниками і сполучними словами 

(складнопідрядні речення); у складнопідрядному реченні одне просте, що входить до 
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його складу, залежить від іншого і з’єднане з ним підрядним зв’язком. 

 

 

Складносурядні речення 

Складносурядне речення – це речення, частини якого рівноправні за смислом і 

поєднані сурядним зв’язком за допомогою сурядних сполучників: Завірюха 

стугоніла, вила, а мороз гострив свій білий ніж (І. Драч). 

Частини складносурядного речення з’єднуються сполучниками сурядності: 

 єднальними: одиничними і, й, та (в значенні і) та повторюваними 

і…і, ні…ні (ані…ані); 

 протиставними: а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак; розділовими: 

одиничними або, чи, хоч, повторюваними аби…аби, чи…чи, хоч…хоч, то…то, не 

то…не то; 

 градаційними та приєднувальними: не лише …а й; не тільки… а й; не стільки 

… скільки; хоча й …  але;  та  й,  ще  й,  також, причому, притому, при цьому. 

Напр.: Або я піду звідси, або вона стане іншою. 

Подув вітер – і ліс радісно загомонів. Надворі дощ, а тут 

сухо і тепло. 
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Складносурядне речення 

з єднальними сполучниками 

У складносурядних реченнях з єднальними сполучниками може виражатися: 

 одночасність дій, подій, явищ, станів (І ми співали, і вони з нами також); 

 послідовність дій, подій, явищ, станів (Хтось відчинив двері, і ми зайшли у кімнату); 

 причинно-наслідкова    залежність    між діями, подіями, явищами, станами (Дощ пройшов – і Київ 

зазеленів). 

Складносурядне речення 

з протиставними сполучниками 

У складносурядних реченнях з протиставними сполучниками може  виражатися: 

 зіставлення дій, подій, явищ, станів (На клумбах горіли маки, а левкої ще тільки 

розпускалися); 

 протиставлення дій, подій, явищ, станів (Чорні хмари стояли над містом, але дощу ще не було). 

Складносурядне речення 

з розділовими сполучниками 

У складносурядних реченнях з розділовими сполучниками може виражатися: 

 взаємовиключення дій, подій, явищ, станів (Чи ви мене не чуєте, чи, може, ще не 

прокинулися?); 

 чергування дій, подій, явищ, станів (Мене то кидало в жар, то проймало холодом). 

Складносурядне речення 

з градаційними та приєднувальними сполучниками 

У складносурядних реченнях може відбуватися підсилення чи послаблення другого 

компонента порівняно з першим за допомогою сполучників: не лише … а й;  не  тільки  …  а  й,  

не  стільки  … скільки, хоча й … але або передаватися приєднувальне значення за допомогою 

сполучників: та й, ще й,  також,  причому,  притому, при цьому. 

 

Не тільки злива лила в ту ніч, а й блискавки шмагали потріскані від спеки поля (Л. Бойко). 

Ніхто й ніколи не бачив її такою лагідною і покірною, причому всі дивувалися тій зміні (Б. 

Лепкий). 

 
 

Складнопідрядне речення – це речення, частини якого нерівноправні за смислом і поєднані 

підрядним зв’язком за допомогою сполучників підрядності або за допомогою сполучного 

слова. 

Одна з частин складнопідрядного речення є головною, інша – залежною. Від головної 

частини до залежної можна поставити питання. Напр.: Щоб  не  пломеніти  горобині  

самотньо,  посадив  я  поблизу  неї нашу українську калину (І. Цюпа) – для чого посадив? 

 

Серед складнопідрядних речень виділяють три основних види: 

складнопідрядні речення 

з підрядними означальними 

Для нас тоді був цілий світ, як вимріяна казка (П. 

Карманський). 

складнопідрядні речення 

з підрядними з’ясувальними 

Щасливий, хто сни має милі (Леся Українка). 

складнопідрядні речення 

з підрядними обставинними 

Малі дерева схожі на дорослих, як діти на своїх батьків 

(М. Сингаївський). 

 

Складнопідрядні речення з підрядними означальними – це речення, підрядна 

частина яких відноситься до члена речення головної частини, вираженого іменником або 
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іншою частиною мови в ролі іменника, й означує його. Підрядна частина відповідає на 

питання який? яка? яке? які? 

Підрядні частини приєднуються до головної частини за допомогою сполучних слів який, 

чий, котрий, що, де, куди, звідки, коли та сполучників щоб, як, ніби, наче, неначе: 

А справжня слава – це прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе (Л. Костенко). 

У наведеному прикладі підрядна частина приєднується до головної сполучним словом що. 

Воно є підметом підрядної частини (його можна замінити на сполучне слово яка, а також 

на вона, жінка). 

Окремо виділяються займенниково-означальні речення, які пояснюють член головної частини, 

виражений займенником той (та, те) вжитим у значенні іменника: Те, що було, минулося, і 

знову не буде (Т. Шевченко). 
 

Складнопідрядні  речення 

з підрядними з’ясувальними 

Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними – це речення, у яких 

підрядна частина пояснює зміст того слова в головній частині, що потребує додаткового 

з’ясування, і  відповідає  на  питання усіх відмінків. 

Підрядні з’ясувальні приєднуються до головної частини за допомогою сполучних слів 

хто, що, який, чий, котрий, де, куди, звідки, коли, відколи, як та сполучників що, як, 

щоб, ніби, мов, наче, неначе. 

Сполучне слово є членом підрядної частини і вимовляється з підкресленою інтонацією: З 

дороги видно було, як вився у низині кривульками глибокий та каламутний Прут (М. 

Коцюбинський).   Я долі  дякую, що виросла  в селі,   та  ще   в   сім’ї   подільських   

хліборобів (Г. Чубач). 

 

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними 

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними – це речення, підрядна 

частина яких відповідає на ті ж питання, що й обставини в простому реченні. 

Вони поділяються на підрядні місця, часу, способу дії, порівняльні, міри та ступеня, 

причини, мети, умовні, допустові, наслідкові. 

 

місця: 

часу: 

способу дії і 

ступеня: 

порівняльне: 

причини: 

мети: умовне: 

допустове: 

наслідкове: 

Будь там, де ти є. 

Він почекав, поки вагон зрушив з 

місця. Кожен живе так, як він 

хоче. 

Хмари насувалися, наче великі 

хвилі.  

Я зробив це через те, що люблю. 

Ми приїхали сюди, щоб 

відпочити. 

Якщо добре попрацюєш, 

одержиш нагороду.  

Хоч і не рідний він, але добра 

душа. 

Вже ніч, так що краще не 

виходь. 

 

Складнопідрядні речення з підрядними місця – це речення, підрядні частини яких 
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вказують на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині, і відповідають на 

питання де? куди? звідки? Підрядні місця стосуються всієї головної частини, проте 

можуть уточнювати обставину місця, виражену вказівним словом 

(прислівниками там, тут, туди, звідти, скрізь, всюди). 

До головної частини підрядні місця приєднуються сполучними словами де, куди, 

звідки: Іди туди, звідки прийшов. 

Підрядні частини місця безпосередньо або через співвідносне слово належать тільки до 

присудка в головній частині: А де немає любові і страждання, там не живе, не б’ється і 

життя (Олександр Олесь). 

Складнопідрядні речення з підрядними часу – це речення, в яких підрядні частини 

вказують на час місця дії, про яку йдеться в 

головній частині, і  відповідають  на  питання коли?  відколи?  доки?  з якого часу? як 

довго? 

Підрядні частини часу стосуються головної частини в цілому і приєднуються до неї 

сполучними словами як,  як  тільки,  ледве,  коли, поки, доти, скоро, під час того як, після 

того як. 

Вказівними словами в головній частині можуть виступати прислівники тоді, відтоді, 

доти: Він повернувся додому тоді, коли все скінчилося. 

Складнопідрядні речення з підрядними  ступеня  й  способу дії – це речення, 

підрядна частина яких вказує на ступінь вияву ознаки або спосіб (характер) дії головної 

частини й відповідає на питання як? якою мірою? яким способом? 

Підрядні ступеня й способу дії приєднуються до головної частини сполучниками як, 

що, щоб, аж, ніби, наче, неначе, мов, немов, ніж, чим…тим та сполучними словами 

скільки, наскільки, як. 

Вказівними словами в головній частині можуть бути прислівники так, настільки, 

займенник стільки: І рости,  і  діяти  нам  треба  так, щоб аж гриміло з краю в край (П. 

Тичина). 

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними – це речення, підрядні 

частини яких пояснюють зміст головної частини шляхом порівняння, зіставлення і 

відповідають на питання як? як саме? подібно до чого? 

Вони пояснюють усю головну частину і приєднуються до неї сполучниками як, ніби, 

неначе, мов, немов, немовби, немовбито: Хмари насувалися, наче великі хвилі. 

Підрядні порівняльні частини можуть бути неповними, тобто мати тільки один головний 

член – підмет або присудок, який і виконує порівняльу функцію:  Ніби  [здригнулася]  від  

землетрусу,  здригнулася вся земля. Чумаки летять у даль серцями, як [летять] чайки 

(М.Рильський). 

Складнопідрядні речення з підрядними причини – це речення, підрядна частина 

яких вказує на причину того, про що йдеться в головній, і відповідає на питання чому? 

через що? з якої причини? 

Підрядна частина пояснює головну частину в цілому і приєднується до неї сполучниками 

бо, тому що, через те  що,  від  того  що,  завдяки тому що, оскільки. 

Вказівними словами у головній частині можуть виступати прислівники тому, затим, 

сполука через те: Прилинь, сизий орле, бо я одинокий (Т. Шевченко). Ніколи не прагни 

товариства людей злих, через те що серця їхні привчені до насильства (З Біблії). 

Складнопідрядні речення з підрядними мети – це речення, підрядна частина яких 

вказує на мету дії головної частини й відповідає на питання для чого? з якою метою? 

навіщо? 



39 

 

Підрядна частина  стосується всієї головної частини і  приєднується до неї за допомогою 

сполучників щоб,  для  того  щоб,  з  тим  щоб,  аби, хай. 

Вказівними словами у головній частині можуть бути сполуки для того, на те, з тим: 

Для  того щоб виконувати закони, треба їх знати (З газ.). 

Складнопідрядні речення з підрядними умови – це такі речення, підрядна частина 

яких вказує на умову, за якої можливо те, про що йдеться в головній частині, і 

відповідає на питання за якої умови? 

Підрядна умови пояснює усю головну частину  і приєднується до неї за допомогою 

сполучників якщо, коли (можна замінити на якщо), коли б (можна замінити на якби), якби, 

як, аби, тільки б. 

Вказівним словом у головній частині може бути прислівник тоді або частка то: Як 

рясно квітує горобина, то добрий буде урожай. Як немає в голові, то й на базарі не 

купиш. Коли хліб на возі, тоді нема біди в дорозі (Нар. тв.). 

Складнопідрядні речення з підрядними допусту – це речення, підрядна частина яких 

вказує на те, всупереч чому відбувається дія у головній частині, і відповідає на питання 

незважаючи на що? 

Підрядна допусту стосується головної частини в цілому і приєднуються до неї  

сполучниками  хоч  (хоча),  дарма  що,  незважаючи на те що, як  не,  куди  не, хай  (нехай):  

Даю  тобі  цей  меч,  дарма  що  ти не сильна (Леся Українка). Олена, хоч і була гострою 

на слово, змовчала. 

У головній частині цим сполучникам можуть відповідати протиставні сполучники а, 

але, проте, зате, однак: Хоч мороз  і припікає, зате комарів немає (Нар. тв.). 

Складнопідрядні речення з підрядними наслідку – це речення, підрядна частина 

яких вказує на наслідок того, про що йдеться в головній частині. Підрядна частина цих 

речень не відповідає на питання. 

Підрядна частина пояснює головну частину в цілому, завжди стоїть після неї і 

приєднується до неї сполучником так що, перед яким ставиться кома: Теплий туман  

стелився  по  полю  і  наливав  балку  по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. 

Коцюбинський). Розквітло нове життя, так що старому нема вороття. 

   Складнопідрядне речення з кількома підрядними 

Багатокомпонентні складнопідрядні речення з кількома підрядними характеризуються за 

типом підрядності: однорідна підрядність, послідовна підрядність, неоднорідна 

підрядність, підрядність мішаного типу. 

 

Однорідною називається 

підрядність, коли дві або більше 

підрядних частин одного й того самого 

виду однаково пояснюють те саме 

слово в головній частині або всю 

частину в цілому і відповідають на 

одне і теж питання 

Хіба не бачите, що небо голубіє, що сонце ранками всміхається 

ніжніш, що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє, і легше дихає, і 

дивиться ясніш (Олександр Олесь) 

Схема речення: 

 

 
[ ], (що),   (що),   (що) 

 

Неоднорідною називається 

підрядність, коли дві або більше 

підрядних частин по-різному 

пояснюють головну частину або 

пояснюють у головній різні слова. 

Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю той день, 

коли мене родила мати для життя, для щастя, для пісень (В. 

Симоненко). 

Схема речення: 

 

 
(скільки), [ ], (коли). 
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Мішаною називається підрядність, 

коли поєднуються різні типи 

підрядності. 

Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку 

сходив Тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас 

дрібними росами- сльозами (М. Рильський). 

Схема речення: 

 

  
[ ], (коли),   (яку),   (яку) 

Безсполучникове складне речення 

 

Безсполучникове речення – це речення, частини якого пов’язуються без сполучників і 

сполучних слів. Засобом зв’язку між частинами безсполучникового складного речення 

виступає інтонація: 

Учи азбуку – прийде хліб у руку (Нар. тв.). 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За характером смислових (синтаксичних) відношень 

безсполучникові складні речення поділяються на два види: з однорідними 

(однотипними) і неоднорідними  (різнотипними) частинами. 

Складне речення з однорідними частинами характеризується граматичною незалежністю 

одного простого речення в ньому від іншого. 

Осінній   вечір    морозом    дихав,    у    небі    місяць    немов п’ятак.(В. Симоненко). 

Складне речення з неоднорідними частинами поєднує незалежне і підпорядковане йому 

речення безсполучниковим зв’язком. 

Защебетав соловейко – пішла луна гаєм. І досі сниться: під горою 

//Між вербами та над водою // Біленька хаточка. // Засіяли карі очі – зорі серед ночі 

(За тв. Т. Шевченка). 

 

Питання для самоконтролю 

Які речення називаються складними? 

На основі чого складні речення поділяються на складносурядні і складнопідрядні? 

Які речення називаються складносурядними? 

Якими сполучниками поєднуються між собою частини складно- сурядних речень? 

Наведіть приклади. 

Які речення називаються складнопідрядними? Наведіть приклади. 

Які є різновиди складнопідрядних речень? Наведіть приклади. 

Які підрядні речення називаються означальними? Наведіть приклади. 

Які підрядні речення називаються з’ясувальними? Наведіть приклади. 

Які підрядні речення називаються обставинними? Назвіть види таких речень. Наведіть 

приклади. 

Дайте характеристику кожного виду підрядних обставинних речень. 

Які типи підрядних речень з кількома підрядними виділяють? Наведіть приклади. 

Які речення називаються безсполучниковими? 

Вправи до теми 

Вправа 1. Прочитайте речення, визначивши граматичні основи. Визначте типи 

речень за граматичною  основою,  за  їх значенням. 

1. Роса розсипана в траві, фіалка тліє синім цвітом. 2. Духмяно пахне деревій – все 

тихим спокоєм повито… (Б. Дегтярьов).3. Світ виховує націю в матерів на колінах, 

діти стануть людьми на руках в матерів (Б. Дегтярьов). 4. Очерет над лататтям 

осінній, пожовтівши, не хилиться він (М. Доленго). 5. Полетіли птахи до вирію, а разом 
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із ними наче повідлітали мрії, почуття людські, щоб напровесні повернутися разом із 

птахами (Є. Гуцало). 6. Де мати посіє, там стелиться ласка. 7. Де мати посадить,  там  

сходить  добро,  бо  в  мами рука  і  легка,  і   прекрасна,   і   серце   глибоке,   як   синій   

Дніпро   (З  тв. В. Крищенка). 8. Дитинство дивується, молодість обурюється,  і  тільки 

літа дають нам рівновагу (О.  Довженко).  9.  Краса  мине,  і  молодість мине, і тільки те 

залишиться повік, що у  душі  плекає  чоловік.  10.  Я знаю: править світом доброта (А. 

Бортняк). 11. І тільки те не вхопить смертна мить, що у душі для іншого горить (Л. 

Скирда). 12. На призьбі вечір, мов старий скрипаль, осінніх днів освячує щедроти, а мати 

слуха, сидячи навпроти, вдивляючись у пережиту даль (М. Боровко). 13. Мати білить хату 

на свято, бо приїдуть сини й онуки (М. Різун). 14. Куди б не заносила доля, з усіх 

повернуся доріг до хати, до рідного поля, на свій материнський поріг (П. Харченко). 15. 

Сім шляхів повело від хати, і на кожен виходить мати (М. Томенко). 

 

Вправа 2. Визначте граматичні основи. Складіть схему чотирьох речень на вибір. 

І. 1. Де-не-де біля виру сивіє безводний полин або кущиться пахучий чебрець (О. 

Гончар). 2. Аж ось ринуло від сходу ясне проміння, мов руки, простяглися до лісу, 

обняло його, засипало самоцвітами (М. Коцюбинський). 

3. А ніч і далі брела заколисаним степом, згори обсівала його росою, а знизу дзвеніла 

стотисячним стрекотом коників (М. Стельмах). 4. Сонце сміливо розсікало золотими 

мечами зелену гущавину листя і вигаптовувало на стіні якусь фантастичну плахту (Б. 

Антоненко- Давидович). 5. А дощ шумить, і вітер волохатий у шиби б’є (Є. Плужник). 

6. То замерехтить жовтогаряча достигла нива, то зблиснуть попереду золоті озера 

соняшників (І. Цюпа). 7. Вже стигнуть спасівки й ренет і місяць присіда до столу (Н. 

Кащук). 8. Тихо злетіли лебеді білі, тихо на воду сідають, плещуться ніжно в трепетній 

хвилі, бризками райдуги грають (М. Рильський). 9. Тут співають пісню подолянки і 

веселка воду п’є з ріки (Є. Гуцало). 

II. 1. І ось тепер, після того як над світом відгриміла найбільша з воєн, мені дорога знову 

стелиться до Харкова, до моєї альма-матер (О. Гончар). 

2. Відтоді, відколи праця перестала бути працею, а стала героїчною, вона стала 

відповідно абсурдною (П. Мовчан). 3. Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря, листя 

тріпотіло на деревах вздовж шляху (Ю. Смолич). 4. Коли не рахувати останніх трьох, то 

Марія зустріла і провела двадцять шість тисяч двісті п’ятдесят вісім днів (У. Самчук). 5. 

Є міста, до яких неможливо зайти через браму. Є міста, до яких неможливо зайти (Ю. 

Андрухович). 

Вправа 3. Визначте види підрядних речень. 

1. Під небом соковитим і дзвінким, де ходить вітер теплий і рум’яний, вони будують 

променистий дім (М. Рильський). 2. Годуй діда на печі, бо й сама там будеш (Нар. 

тв.). 3. Давно не чуть нікого, де ти гралась (Т. Шевченко). 4. Ми ловили сонця теплі 

промінці, щоб вони ме- дово стигли у руці (В. Крищенко). 5. Під горою, там, де 

клечань, де травою  поросло,  день  і  ніч   про   щось   лепече   балакуче   джерело (М. 

Джаліль). 6. Дівчина виходила на берег, звідки було видно до гаю (Марко Вовчок). 7. 

Нещастя з’являється там, де люди втрачають віру одне в одного (І. Цюпа). 8. Гора, на 

якій жила княжна, зветься тепер Дівич-горою (З журн.). 9. Запізнився з відповіддю 

через те, що живу зараз за кордоном, а не в Чернігові (М. Коцюбинський). 10. Ой не 

відтіль вітер віє, відкіль мені треба (І. Котляревський). 11. Подалі від трамвайних 

вулиць знов захотілося пожить, де тихий сад, де повний вулик, де мак, що полум’ям 

пашить (В. Крищенко). 12. Ананасові суниці вирощують біля озера Байкал, де випадає 
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дуже багато опадів – улітку дощів, взимку снігів (А. Григорук). 

 

Вправа 4. Прочитайте, визначте вид підрядних частин і тип підрядності. 

1. Помиляється той, хто гадає, що з одержанням свідоцтва чи диплома кінчається 

період навчання (П. Панч). 2. Почали радитися, як їм вибратися з плавнів, куди йти 

(М. Коцюбинський). 3. Над світом стояла така благословенна тиша, що було чути, як 

кущики жита ронили краплі роси (М. Стельмах). 4. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, 

шумлять гаї, де з дня народження мені співали солов’ї (М. Нагнибіда). 5. Щоб 

прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці, бо щастя не дається дурно 

(М. Коцюбинський). 6. Коли ставлять нову хату, дуже важливо обрати «чисте» місце, 

аби було в родині затишно, спокійно, щоб не полишали домівку добробут, мир і злагода 

(З журн.). 7. Хіба забудеться для мене священна матері любов, її душі тепло щоденне, 

що зігріває знов і знов, де б я не був, куди б не йшов,  вона  в  трудах завжди зі мною, 

як сонце з доброю весною (М. Сингаївський). 8. Хоча б над тобою було сто вчителів – 

вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від 

себе (В. Сухомлинський). 

 

ТЕМА 2. ПУНКТОГРАМИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ РЕЧЕННІ 

 

Між частинами складносурядного речення можуть бути кома, 

крапка з комою і тире 
 

. 

 

 Напр.: 

Може людина помилятися в людині, але не можуть народи помилятися в народах 

(О. Довженко). Вечір був місячний, ясний, і зорі лагідно сіяли (Леся Українка). Дерево 

стояло ще голе, однак на віттях його вже починалося пташине життя. Чи у птиць 

є Вітчизна далека, чи тебе візьме ключ у політ? (В. Василашко). Чи то війнув 
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снігами небосхил, чи то так сумно розкричалась галич (Г. Світлична). Не тільки 

жайворонки нас вітали, але й гречки в той само час рожевим гомоном співали (М. 

Рильський).  

Напр.: Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи 

та шумуючи (М. Вороний). Все зраділо, стрічаючи день; і день зрадів, розцвітаючи, 

ясний, теплий, погожий (Панас Мирний).Встала й весна, чорну землю сонну 

розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила; і на полі жайворон, соловейко в гаї 

землю, убрану весною, вранці зустрічають (Т. Шевченко). 
 

 

[ - =] – і [- =] 

 

Напр.: Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало (Т. Шевченко). Дощ пройшов  

–  і  Київ зеленіє (М. Рильський). 

Я поглянув на тебе – і десь глибоко в серці ворухнуло кохання крилом (М. 

Нагнибіда). 
 

Питання для самоконтролю 

 Які типи сполучників сурядності розрізняють? 

 Як вживається кома перед такими сполучниками? 

 Коли не ставиться кома перед єднальними сполучниками? 

 В яких випадках вживається крапка з комою? 

 Чи можливе вживання тире в складносурядному реченні? У яких випадках? 

Вправи до теми 

Вправа 1. Перепишіть, розставте, де потрібно, розділові знаки. 

Мине багато часу і ти зрозумієш свою помилку (Д. Бедзик). 2. Ні листя не шелестить 

ні пташки не щебечуть (Марко Вовчок). 3. Гроза пройшла і грім вдарив десь збоку (І. 

Сенченко). 4. Я не нездужаю нівроку а щось такеє бачить око і серце жде чогось… (Т. 

Шевченко). 5. І ламалося гілля на дереві і зривалося листя і далеко гонив його вітер в 

сумнеє поле (С. Васильченко). 6. І раптом темінь неба осяяв яскравий спалах і над 

землею загуркотів перший грім. 7. На добрий врожай не було надії й серце хлібороба 

проймала тривога (З тв. Я. Гримайла). Ідуть часи та материнські груди годують нам 

нащадків день за днем (Ю. Дмитренко). 

Вправа 2. Вставте та поясніть розділові знаки. 

1. На його клумбах першими з’явилися нарциси і останніми зникали айстри (В. Собко). 

2. Закукурікає півень у селі і чути його на Полтавщині й на Харківщині (І. Цюпа). 3. 

Довкола будиночків цвів бузок і на білі стіни падала прозора тінь від листя (П. Панч).).

 

 

     

    

    



 

 

Вправа 3. Поставте розділові знаки. Визначте, до якого розряду належить сполучник 

ТА (єднальний  чи  протиставний). 

1. Посіяли гайдамаки  в  Україні  жита та  не  вони  його  жали.  2  А мати хоче научати та 

соловейко не дає (З тв. Т. Шевченка).  3.  Чарівне море та наймиліша серцю таки земля (Р. 

Іваничук). 4. Брехнею кажуть люди світ пройдеш та назад не вернешся (Г. Квітка-

Основ’яненко). Шануймося друзі на довгім віку та щедрими будьмо ми завше  в коханні (М. 

Ткач). 

 

Вправа 4. Вставте та поясніть вживання коми або тире у складносурядних реченнях. 

Пригадайте правила. 

1. Справді  був Чубенко і  нема Чубенка  (Ю. Яновський).  2. Хвилина ще і схід розпише в 

сліпучі барви небосхил (М. Масло). 3. І будень без нього не будень і свято без нього не свято 

(В. Земляк).  4.  На  галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски (Леся Українка). 5. Хай 

вітер знамена колише й співають в садах солов’ї! (В. Сосюра). 6. Сичі в гаю перекликались 

та ясен раз у раз  скрипів  (Т.  Шевченко).  7.  Мене  ви дійсно не знаєте та це вже й не так  

важливо  (Іван  Ле).  8.  Самій  не трудно збитися з  путі та трудно з  неї збитись у гурті 

(Леся Українка). 

Край   неба   червоніла    сонячна  заграва  та  щоправда   вітерець ледве чутно дихав (Гр. 

Тютюнник). 

 

ТЕМА 3. ПУНКТОГРАМИ В СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ 

 

Вживаючи розділові знаки у складнопідрядному реченні, варто пам’ятати, що підрядна частина може 

стояти в різній позиції відносно головної: 

 після головної 

 Напр.: Душа летить в дитинство, як у вирій, бо їй на світі тепло     тільки   

 перед головною 

Напр.: Для того  щоб створити щось красиве, треба нести красу у душі (Ю. Мушкетик). Щоб 

зворушувати інших, треба бути самому зворушеним (О. Довженко). 

 усередині головної 

Напр.: Без пісні, що мені співала тихо мати, я навіть дня прожити би не зміг (В. Вихрущ). 

Особливості вживання коми при складених сполучниках 

Пригадайте, які за будовою бувають сполучники? (Прості – і, й, а, та, але, бо, чи, як, коли, хоч; складні 

– щоб, якщо,  якби,  ніби,  аніж, проте, або, немовби; складені – тому що, для того щоб, через те що, 

незважаючи на те що, задля того щоб,   у міру того як, з тих пір як, після того як, перед тим як, завдяки 

тому що, тимчасом як). 

Саме складені сполучники потребують особливої уваги при вживанні коми, яка ставиться тільки 

один раз. 

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ ЦІ СПОЛУЧНИКИ! 

У цьому випадку потрібно звернути увагу на місце підрядної частини в реченні. 

 Якщо підрядна частина приєднується до головної за допомогою складених сполучників і стоїть 

після неї або усередині головної частини, то кома переважно ставиться перед цілим складеним 

сполучником. 

 

Напр.: Ніколи не прагни товариства людей  злих,  через  те  що  серця їхні привчені до насильства (З 

Біблії). 



 

 

Напр.: Пасажирський літак, через те що стався збій системи, одразу після злету вимушений був 

приземлитися. 

 Якщо підрядна частина стоїть на початку речення, то кома ставиться після неї, тобто перед 

головною, а сполучник залишається нерозділеним. 

Напр.: Перед тим як сказати правду своїй матері, він зважив на всі обставини (М. Науменко). 

Для того щоб любити власний народ, не треба  нам ненавидіти інший народ (О. Кобилянська). 

Іноді складений сполучник може розпадатися на дві частини: одна входить до складу головного 

речення як співвідносне слово, друга виконує роль сполучника. 

Це зумовлюється потребою логічно виділити першу частину сполучного наявністю заперечної 

частки НЕ або підсилювально- видільної частки перед сполучником. 

  

Зверніть увагу, що ці сполучники стоять в середині  речення  і тільки тоді можуть розпадатися на 

дві частини. 

 

Напр.: Земля прекрасна тому, що на ній живуть дзвінкоголосі малюки. (Ю. Бедзик). У  природі  ніч  

існує   для   того,   щоб   у  тиші  росло   усяке  зілля… 

Заспівайте у час світання не для того, щоб попанувати, а для того, щоб згадати нас (А. Малишко). 

Сполучник ТАК ЩО може бути сполучником способу дії, міри та ступеня дії або наслідковим. 

Залежно від цього по-різному вживається кома.  

Напр.:  Сонце  пекло  так,  що  й  уночі  степ  пашів  (Ю.  Яновський).     – Міри та ступеня. 

Сонце пекло, так що й уночі степ пашів.  –  Наслідкове. 

Розквітло нове життя так, що старому нема вороття. – Способу  дії. 

Розквітло   нове   життя, так  що   старому   нема   вороття.   – Наслідкове. 

Цвіте  липа  буйно  та  розкішно  так,  що  все  місто  плаває в задушливому мареві (Ю. 

Яновський). – Способу дії. 

Погода стояла тепла й сонячна, так що шибки на вікнах аж мигтіли (Г. Тютюнник). – Наслідкове. 

Особливості використання тире 

У складнопідрядному реченні для того, щоб інтонаційно відокремити головну частину від підрядної, 

ставиться тире. У цьому випадку підрядна стоїть перед головною. 

Напр.: Хто волю хоче вбить – загине (Д. Павличко). 

Як весна настала – зацвіли льони (І. Зінченко). 

Якщо ти за своє життя не посадив жодного дерева – плати за чисте повітря (О. Довженко). 

Підрядні з кількома підрядними 

Між однорідними підрядними частинами, не з’єднаними сурядним сполучником, ставимо кому. 

Напр.: Чи знаєш ти, як сиво ридає полин, як тяжко, як тужно моєму народу болить? (Б. Олійник). 

Хоч на вулиці зимно і сніжно, Хоч шумить надокучливе місто, Я зберу обережно і ніжно 

Всі ці згадки в безцінне намисто (О. Теліга). 

Між однорідними підрядними частинами, які з’єднані неповторюваними сполучниками сурядності, 

коми не ставимо. 

Напр.: Я чую, як шумлять комети і зростають трави (Б.-І. Антонич). 

Хто чув, як рано навесні Земля пробуджується в сні Або як в літні місяці 

Колишуть віти вітерці? (О. Підсуха) 

У природі  існує  ніч  для того, щоб у тиші росло усяке зілля і 

 відпочивала людина  (М. Стельмах). 

Між двома головними, що мають спільну підрядну частину і з’єднані єднальним сполучником, коми 

не ставимо: 

Напр.: Коли він торкався смичком до струни скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика 



 

 

(В. Собко). 

Якщо підрядні однорідні частини з’єднані протиставним сполучником сурядності (а, але, проте, 

зате, однак), то ставимо кому. 

Напр.: Я бачив, як сходив місяць, як море йому простелило під ноги золотий килим, а пальми вітали 

«осанна!» (М. Коцюбинський). 

 

Питання для самоконтролю 

 Яке речення називається складнопідрядним? 

 У якій позиції може стояти підрядна частина? 

 Якими    засобами    зв’язку  приєднується    підрядна    частина    до головної? 

 Назвіть особливості вживання коми при складених сполучниках. 

 Чому потрібно розрізняти складений сполучник ТАК ЩО? 

 У яких випадках перед сполучниками підрядності не ставиться кома? 

 Коли в складнопідрядному реченні ставимо тире? 

 Назвіть   особливості   вживання розділових знаків у підрядних реченнях з кількома підрядними. 

 

Вправи до теми 

Вправа 1. Доповніть складнопідрядне речення, дібравши підрядну частину з довідки (усно). 

Визначте граматичні основи та тип речення. 

1. Тоді лиш пізнається цінність часу, … 2. Не чекай від пташки пісень тоді, … 3. А що вже там казати 

про людину, ...  4.  Завжди приємно згадати все, … 5. …, тоді вона уже людина (Л. Костенко). 

6. Гни дерево, …, навчай дітей, … 7. Не піддамся тим людським законам, …. 8. …, а життя людини 

завжди в народі оцінюють за добрими справами. 

Довідка: Коли в людини є народ, …; … що зробив доброго; хоч що там не кажіть…; …яка сама собі 

господар і творець своєї долі (З часопису); …поки молоде, …поки малі (Нар. тв.).;  …  коли  вона  

відчує  себе  полонянкою (В. Сухомлинський); … що не  Божі  (Ю. Дмитренко);  …  коли  він  

втрачений (Г. Сковорода). 

Вправа 2. Перепишіть, розставляючи, де потрібно, розділові знаки. 

1. Живемо в такий час коли йде вирішальна боротьба за людину її майбутнє коли потребує   підтримки   

людський   дух   і   сама   природа (О. Гончар). 2. Засліплений гордістю не розуміє нічого бо він 

захворів на суперечки та змагання від яких виникають заздрість сварки лихомовство (З Біблії). 3. 

Нема життя без  України  бо  Україна  це  Мати яку не вибирають (О. Гончар). 4. Надію в  хаті  

поважайте  бо  де  у  хаті вона є туди і щастя забреде (С. Горлач). 5. Життя карає неодмінно  за кожен 

гріх за хибний крок поки  збагнеш  що  не  година  а  все  життя один урок (В. Черепков). 

Вправа 3. Перепишіть, вставляючи пропущені орфограми та розділові знаки. 

1. Ми горді своєю літературою тому що вона н..се світові нове слово (М. Рильський). 2. 

Вкраїн..ський хліб такий смачний тому що він завжди замішаний на пісні (С. Летюк). 3. Для того 

щоб виконувати закони треба їх знати (З газ.). 4. Лестять для того щоб панувати під виглядом 

покірнос..ті (М. Чернишевський). 5. Здоровен..ий дуб розрі..ся розширився  своїм  кострубатим   

гіл..ям  так  що  аж  темно  під  ним (М. Коцюбинський). 6. В/ночі йти гірс..кою сте..кою було 

небе..печно так що туристи вирішили зупинитися на/відпочинок. 

Вправа 4. Прочитайте текст, визначте його тему. Випишіть складнопідрядні речення, 

розставляючи розділові  знаки. Визначте тип цих речень. 

Смисл нашого життя 

Якщо ви вирішили глибше вивчати самого себе перед вами безсумнівно постане цілий ряд питань 

щодо вашого сучасного і майбутнього. 

 Той хто собі усвідомив що він хоче  у  житті  зробити  чого  досягти має далеко більше шансів на 



 

 

успіх ніж той хто здався на плин життя і не пробує спрямувати свої сили до певної мети. 

 Чи замислювались ви коли-небудь  над тим  що можете  «взяти долю у свої руки» і шляхом 

наполегливої роботи над  собою  зробити  своє життя змістовним і потрібним? 

 Як же працювати над собою? 

 Насамперед ви повинні  поставити  перед  собою  основні  життєві цілі. Їх необхідно глибоко 

усвідомити проаналізувати власні можливості. Але це вимагає праці над собою – 

цілеспрямованої систематичної наполегливої. 

 Отже запам’ятаймо: смисл нашого життя у пізнанні себе у пізнаванні своєї особистості. 

Особистістю ніхто не народжується  але стати нею може кожен якщо звичайно докладе  до  цього  

максимум зусиль і старання (З журн.). 

 

 

ТЕМА 4. ПУНКТОГРАМИ В СКЛАДНОМУ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ РЕЧЕННІ 

 

Між частинами безсполучникових речень ставляться такі розділові знаки: кома, крапка з комою, 

тире і двокрапка. 

  Кома ставиться між відносно рівноправними частинами складного безсполучникового 

речення, коли вони виражають одночасність або послідовність подій чи явищ: 1. Місяць на небі, 

зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Нар. тв.). 2. Небо прорізали вогняні стріли, ударив 

грім, на пильних дорогах знявся вихор, закрутився клубком і помчав у жита (О. Десняк). 3. Усе 

ждало, дерева не кивалися. 4. Відтак огорнула її глибока втома, вона попала в півсон. 

  Крапка з комою ставиться між відносно рівноправними частинами складного 

безсполучникового речення, якщо ці частини далекі за змістом або мають свої розділові знаки: 1. 

Дощ давно вже перестав;  хмари розійшлися;  виплив  ясний місяць,  заглянув  у  вікна,   а на 

долівці й по стінах розмальовував чудні якісь узори (Панас Мирний). 

2. Дощ поступово затихає; навколо світлішає (Ю. Збанацький). 3.  Я тобі добре раджу; тобі оце 

добре трапляється! 4. Я знаю; я була більше десяти років у місті; я не була сліпа! (О. Кобилянська). 

Часом і в таких реченнях ставляться лише коми: Трамонтан дмухав з берега, був місяць січень чи 

лютий, море замерзло на сотню метрів, на морі розходилися хвилі, на обрії вони були чорні з 

білими гривами, добігали до берега напроти вітру, вітер збивав з них білі шапки (Ю. Яновський). 

  Двокрапка ставиться між двома відносно нерівноправними частинами складного 

безсполучникового речення, якщо друга частина: 

а) виражає  причину  того, про що повідомляється в першій частині (до неї можна поставити 

питання чому?, а  перед нею  – вжити сполучник бо)  

1. Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село спалить (Нар. тв.). 

2. Вже пахло морем: ось-ось воно мало з’явитися із-за обрію (О. Гончар). 

3. Ще не вмерла Україна, але може вмерти: ви самі її, ледачі, ведете до смерті! (Б. Грінченко). 

4. Добрий був чоловік: не бив мене ніколи. 5. Вона й не хотіла милостині від долі: всього 

того не було для неї. 

6. Не знаю, об чім говорили вони: я мала своє заняття, і не мала охоти оставатись при них 

(З тв. О. Кобилянської). 

б) доповнює або розкриває зміст першої частини (до неї можна поставити питання   що?

 а що саме? який? як? що побачив?)1. Поглянь у себе: море там вирує, міниться і грає (Л. Горлач). 

2. Мені відкрилась істина печальна: життя зникає, як ріка Почайна (Л. Костенко). 

3. Відтак проломило собі дорогу неясне почуття: ось тут має він стати іншим… (О. Кобилянська). 

 

Але якщо автор хоче інтонаційно виділити другу частину, тоді використовується не двокрапка, 



 

 

а тире: Не копай іншому яму  – сам упадеш (Нар. тв.). На ярмарку почуто поміж людом – Устима 

вбито (Марко Вовчок). 

 Тире ставиться між двома відносно нерівноправними частинами безсполучникового складного 

речення, якщо: 

 

а) перша частина вказує на час або умову того, про що мовиться в другій (перед першою 

частиною можна поставити сполучники коли, якщо, хоч, а перед другою 

частиною – сполучник то) [коли] У товаристві лад – [то] усяк тому радіє (Л. Глібов). [коли] Гаї 

шумлять – [то] я слухаю. [коли] 

Хмарки біжать –  [то] милуюся 

(П. Тичина); 

б) друга частина виражає наслідок або висновок із того, про що мовиться в першій (до неї 

можна поставити питання який наслідок? і що це означає?) Танцюють зорі – на мороз 

чималий показують (М. Рильський). Вже купол на Аскольдовій Могилі зійшов хрестом – розцвів 

золотоквіт! (Р. Лубківський); Гуркіт замовк – чути було тільки глухий, одностайний шум дерев у 

саду 

(О. Кобилянська); 

в) зміст обох частин зіставляється або протиставляється (між ними можна поставити 

сполучники а, наче) Любов і надія не в зорях, не в морі  – [а] між людьми поради питати! (Леся 

Українка). Гляне – [наче] холодною водою обіллє (Марко Вовчок). Вона хотіла щось скоро 

відповісти – [однак] він схилився бистро до неї. Він, найбагатший, найкращий, він, за котрим у 

селі всі дівчата гинуть – [а] він тужить даремно! (О. Кобилянська). 

Проте іноді там, де за правилами в складному безсполучниковому реченні мало б стояти тире, 

ставлять і коми: Годинник  не тенька дзвінко, в кімнаті моїй тишина (В. Сосюра). Літо дбає, зима 

поїдає 

(Нар. тв.). 

 

Питання для самоконтролю 

 Коли в безсполучниковому реченні ставимо кому або крапку  з комою? 

 Коли необхідно між частинами безсполучникового речення вживати двокрапку? 

 У яких випадках вживаємо тире? 

 

Вправи до теми 

Вправа 1. Охарактеризуйте складні безсполучникові речення за структурою. Визначте речення з 

однотипними й різнотипними частинами. 

1. Жива водиця всохнуть не дає: зніма утому, в спеку – прохолодить. 

2. Я вірю в силу доброти, добро завжди сильніше злого.   3. Усі мовчіть – щось мати каже.  Цвітуть  

притишено  слова.  4.  Себе  питаю:  може,  ще не пізно зібрати в слово молоде тепло? (В. Крищенко). 

5. Є в людини стежка чи дорога із юнацьких, із далеких  гін  –  сто  разів  вертає  до порога і приводить 

серце на поклін (А. Малишко). 6. Роде рідний! Не стлумить нашу жилаву породу – сто вітрів в ногах 

лежить мого роду і народу... (І. Драч). 7. Скоро сонечко  пригріє,  потечуть  струмки, темний гай 

зазеленіє, зацвітуть квітки (Олександр Олесь). 8. Вдень почав танути сніг, капали краплі з дахів (В. 

Сухомлинський). 9. Спить на подвір’ї жито в снопах, сплять чорнобривці, сплять горобці у стрісі, 

спить і лелека на одній нозі (М. Вінграновський). 10. Гули бджоли над розквітлою липою, гули 

джмелі в тон розквітливому згасанню струн (Г. Чубач). 11. Бувають дивні на землі діла  – серед зими 

черешня зацвіла  (Д. Павличко). 12.  Не вчи плавати щуку: щука знає цю науку (Нар. тв.). 

Вправа 2. Розставте необхідні розділові знаки. 



 

 

1. Сильно зворушена відчувала я цілком те саме прикре пучуття що тоді при його сміху на виставі 

відчувала гидке  почуття  покори. 2. Не кажи мені «пані» я не віддана. 3. Вона й не подобалася довго 

мужчинам її не бажав ніякий мужчина за жінку. 4. Там живуть пишні олені красні дикі звірі леви 

тигри там ніколи не скошувані трави хвилюють як море. 5. Лише його лінь гризе  мене  він не  

любить землі. 6. В ній хвилювало так чудно чудно вона неначебто душилася. 7. Відтак задержалася 

на хвилинку і задумалася куди тепер? 8. Одного разу було в нашім городі занятих більше робітників 

копали ставок (З тв. О. Кобилянської). 

Вправа 3. Розставте необхідні розділові  знаки  в безсполучникових реченнях. 

1. Навкруги тишина тільки в незаглядних лісах шуміло мов придушені морські хвилі… 2. Доказом  

того  нехай  вам  буде  те  коли  б вам прийшло на думку йти деінде за «товаришку» я би просто не 

пустив вас. 3. Так я роблю вас уважною не робіть собі ніколи з того багато коли вам і відошлють 

назад рукопис. 4. Супроти іронії боролася я ще з дитинства нічого мене не боліло так не вражало так 

сильно як вона. 

5. Заразом відчувала я мені відступала вся кров із лиця. 6. Мені не раз здається ти покинеш все всі 

твої вироблені засади, всю твою улюблену працю. 7. Але я не останусь старою панною буду собі так 

незамужня женщина а це щось зовсім інше. 8. Вона оглянулася полохливо чи се та сама сторона котру 

вона так добре знала? (З тв. О. Кобилянської). 

Вправа 4. Перетворіть складнопідрядні речення на безсполучникові і розставте необхідні 

розділові знаки. 

1. Коли нагадую собі це слово, проймає мене якесь щасливе сподівання, прегарне, а заразом 

заспокійливе передчуття. 2. Коли почав читати, уступила мені вся кров з лиця. 3. Бо вона знає, що 

він заступить її родичів і все  те, з чим зрослася душею. 4. Мені аж не раз чудно, що вона тим так 

займається. 5. Знаю  лише  те  одно,  що трачу свою останню підпору, заступницю матері моєї і що 

піді мною провалюється грунт. 6. Мені здавалося, що Ранг  і  Магура  розділені навіки. 7. Будеш іти 

сім миль і сім годин, найдеш свого судженого. 

8. Але вони мусять сміятися, бо настав  час  сміху  і  знесилля.  9.  Він немов знав, що оце все  мусило 

наступити, бо не  дивувався анітрохи  (З тв. О. Кобилянської). 

Вправа 5. Наведені речення перероблено із безсполучникових. Відновіть  первісну  форму  цих  

прислів’їв,  відкинувши сполучники. Між частинами складних безсполучникових речень 

поставте потрібні розділові знаки. 

1. Коли здобудеш освіту, то побачиш більше світу. 2. Мир у світі таки буде, бо його хочуть усі люди. 

3. Дерево міцне корінням, а людина трудовим горінням. 4. Якщо хочеш їсти калачі, то не  сиди на 

печі. 

5. Коли достигне яблучко, то само відпаде. 6. Більше діла, а менше слів. 

7. Слово не горобець, бо коли вилетить, то не зловиш. 8.  Брехня  мов куля зі снігу, бо що далі 

котиться, то більше стає (Нар. тв.). 

Вправа 6. Визначте різновиди складних безсполучникових речень. Розставте розділові знаки. 

1. Нап’юся   з   живої   кринички    візьму    доброти    від    землі (М. Сингаївський). 2. Неначе за вічну 

провину судилось людині оце побачити щастя у спину, а горе своє – у лице (Л. Талалай). 3. Був пізній 

вечір, зійшов червоний місяць (Ю. Яновський). 4. Санько раз у раз позирає у далеч над лугом 

піднімається чорна стіна… (В. Близнець). 5. Хай буде так пізнавши будень, у праці радісно зростем! 

(О. Влизько). 6. Печаль моя ріка без переправи, на тому боці спогади живуть (Л. Костенко). 7. Мені 

нагадують людські серця крихке й тоненьке серце олівця зламати легко, застругати важче, списати 

неможливо до кінця (Д. Павличко). 8. Нічка осіння, похмура вітер по лісі шумить (А. Кримський). 9. 

Людей пильнує правда у житті брехня жене у нетрі непролазні (Д. Павличко). 10. Забудеш рідний 

край, тобі твій корінь всохне (П. Тичина). 11. Землі кланяйся низько до хліба будеш близько (Нар. 

тв.). 12. Безсмертя виростає не з могили  воно  встає  з  колиски  до  вікна  в  житті  його  велика  таїна 



 

 

(Д. Павличко). 

Вправа 7. Перепишіть, розставляючи необхідні розділові знаки в безсполучникових реченнях. 

1. Трапиться слово  зрадливе  /  геть  його,  сину,  гони!  (Б. Олійник). 

2. Ти посадиш деревину / знадобиться у  віках  3.  Хай  у  час  останній свій про сина спокійно я 

подумаю / людина! (З тв. М. Рильського). 

4. Було і буде так у всі часи / любов / як сонце/світу відкриває безмежну велич людської краси (В. 

Симоненко). 5. Просив тебе, повчав тебе давно / не смій губити часу дорогого (О. Підсуха). 6. Люблю 

людей землі моєї / бо й я землі моєї син (В. Сосюра). 7. Отакий і рости, сину, цікавий до всього / 

життя треба знати (А. Головко). 8. Знаю, знаю / від рідного краю в світі кращого краю нема (П. 

Дорошко). 9. Коли мені підхлібний тисне руку / тікаю геть від нього сам не свій (Д. Павличко). 

Вправа 8. Перебудуйте безсполучникові речення у сполучникові (складнопідрядні, 

складносурядні). Чому  перебудували саме в  таке речення? 

1. Мене пробували гнути – не давалася. 2. Я не пам’ятаю свого родинного дому – у два роки мене 

забрала до себе тітка. 3.  Йому розповіли все з подробицями – знали його недовірливий характер. 

4. Пора вже додому – небо віщує грозу. 5. Пишно розквітли сади, зазеленіли левади, щедро напоєні 

цього року сніговою водою, дорога до села просохла, подорожні мали й на чім око спинити, і ніг  не 

набити. 6. Добре тобі все там пояснять, від усього злого застережуть. 

7. Не плюй у криницю – доведеться води напитися. 8. Мама тобі розповідала, варто лише все те добре 

пригадати. 9. Скільки не говори – нічого ти від нього не доможешся (З підруч. Н. Бабич). 

Вправа 9. Прочитайте речення, визначте спосіб зв’язку між структурними частинами 

(сполучниковий чи безсполучниковий). У сполучникових складних реченнях з’ясуйте тип 

речення (складносурядне     чи     складнопідрядне),     доведіть     свій     висновок. Прокоментуйте 

розділові знаки. 

1. Я не люблю тебе, о ні, люблю я власну мрію, що там у серденьку на дні відмалечку лелію. 2. Все, 

що дало мені життя, в красу перетопляв я, і всю красу, весь жар  чуття  на  неї  перелляв  я.  3.  Якби  

знав  я  чари, що спиняють хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ламають пута, де душа 

закута, що в поживу ними зміниться отрута, то тебе би,мила, обдала їх сила, всі би в твоїм серці іскри 

погасила, всі думки й бажання за одним ударом, лиш одна любов би вибухла пожаром. 4. Коли струна 

порветься, то від неї музики не жди, чом же пісня та ллється під вагою турбот і біди? 5. Добру науку 

приймай, хоч її і від простого чуєш, злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив. 6. Та боюсь за 

тебе дуже, бо любов – то мстивий бог: як одно її зневажить, любить мститься на обох. 7. А хто 

теє вірне слово добре в тямці має, той про себе й про всю рідну Україну дбає, бо те слово, як пшениця, 

що ділами зійде, а з тих діл нам і Вкраїні краща доля прийде (За І. Франком). 

 

 

ТЕМА 5. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Складними синтаксичними конструкціями називають багатокомпонентні (більше 2-х частин) 

речення з різними типами зв’язку між його частинами – сполучниковим і безсполучниковим. 

Серед складних синтаксичних конструкцій виділяють такі багатокомпонентні речення: 

складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові та речення з різними типами зв’язку. Речення 

такого типу зберігають принципи вживання розділових знаків, які характерні для окремих типів 

складних речень. 

Напр.: 

1. Попереду, десь зовсім близько, упоперек шляху синіло  небо,  а позаду в просторих 

низинах вільно розкинулись левади, луги тонули в прозорості, спокійно сяяла річка, уподовж неї 

табунилося білими хатками село (О. Гончар). 2. Літературна мова – неоціненний народний скарб, 



 

 

і ставитись до неї треба уважно, дбайливо, так, як ставилися класики нашої літератури, видатні 

громадські діячі (А. Коваль). 

 

УВАГА! Однак, розставляючи розділові знаки в багатокомпонентних складних реченнях з 

різними типами зв’язку, особливу увагу необхідно приділяти їх будові. Особлива складність 

спостерігається тоді, коли збігаються два сполучники – обидва підрядні або сурядний і підрядний. 

Напр.: 

Мама каже, що коли уві сні літається, значить, росте він, росте 

(М. Стельмах). 

До друзів я іду, коли мені важко, коли потрібна порада, а якщо у них щось негаразд, я поспішаю 

до них на допомогу (П. Попович). 

Розставляючи розділові знаки, треба дотримуватися таких правил: 

1. Якщо у складному реченні збігаються два підрядні сполучники або сполучник сурядності і 

підрядності, то кома між ними ставиться тільки тоді,   коли   підрядну   частину,   що   починається   

другим   сполучником, можна опустити чи переставити, не порушуючи будови всього речення: 

Тож підіте і скажіте, Що, поки я буду жити, Не подумаю довіку 

Зброї чесної зложити (Леся Українка). 

Підрядну частину поки я буду жити можна опустити,  не порушуючи структури всього речення. 

2. Не ставимо кому перед другим сполучником тоді, коли підрядну частину, що починається 

другим сполучником, не можна опустити чи переставити, не порушуючи будови всього речення: 

Як правило, в останній частині складного речення є слова то, але, або. Наприклад: Брати Блаженки 

шепотілися між собою, що коли треба буде, то вони стануть один до одного спинами (О. Гончар). 

Мій біль бринить, зате  коли  сміюся,  то  сміх  мій  рветься  джерелом  на волю (О. Теліга). 

Ви скажіть своєму пану, Що заплати не бажаю, Бо коли я що дарую,То назад не забираю (Леся 

Українка). 

Це правило поширюється і на речення, у яких стоять поряд сполучник сурядності й підрядності: 

Солов’ї  заливисто перетьохкуються у  вербах, по  садках,  і  коли 

вони тьохкають, здається, все на світі зникає (О. Гончар). 

 

Питання для самоконтролю 

 Що  називають  складними  синтаксичними  конструкціями? 

 Від чого залежить вживання розділових знаків у складних синтаксичних конструкціях? 

 Як розставляються розділові знаки при збігу двох сполучників? 

 Коли не ставиться кома у складних синтаксичних конструкціях? 

 У чому особливості вживання коми при збігу сполучників підрядності? 

 

Вправи до теми 

Вправа 1. Спишіть речення, ставлячи розділові знаки між компонентами складного речення. 

Накресліть схеми речень. 

1. Острах що він під час блукання загубить свою мрію що  вона загине ніким не спізнана 

охоплював його і стиснувши тремтячі руки він заплющував очі (В. Підмогильний). 2. 

Хліборобська праця звичайно панує тут все відбувається в ніби неквапливому розміреному ритмі 

а насправді спішать спішать щоб устигнути щоб із вирощеного ні зернини не втратити бо ж відомо 

нива раз на рік родить (О. Гончар). 3. Тим часом підкотила чергова хвиля він був певен що встигне 

відскочити але бризки злетіли цього разу особливо високо й холодний водоспад омив 

Твердовського з голови до п’ят (Я. Дубинянська). 4. Дика груша облита білим молоком і в тому 

пахучому білому молоці що стиха піниться бджоли неначе  киплять  неначе  варяться  зі  струнним  



 

 

оксамитовим  гудінням (Є. Гуцало). 5. Батько наш загинув несподівано в  перші дні війни ми все 

ще сподівались що його випустять і ми ще не збагнули що лишились самі коли війна розгорілась 

насправді (Ю. Покальчук). 6. Обабіч де припікало сонце вже зеленіла тонка квітнева травка і на 

кущах верби та вільхи прокльовувалась тонка квітнева брость 7. Глянув під машину і похолов на 

нього сунув плямистий танк той самий що він підірвав чи інший який зумів прибрати підбитого з 

дороги чи обійти (З тв. В. Шевчука). 

Вправа 2. Прочитайте речення, з’ясуйте, зі скількох частин вони складаються. Перепишіть, 

поставивши необхідні розділові знаки. І. 1. Він шукав. Придивлявся до облич що миготіли перед 

очима ходив довго з вулиці на вулицю і дріж проходила йому по тілу коли візники гукали на нього 

або дзвоник трамваю несподівано гримів йому коло вуха (В. Підмогильний). 2. І хоч тепер уже 

лягла утома і борозни прорізали чоло я все ж радий  що кожну  кому  в своїх  піснях  я напоїв 

теплом (Д. Фальківський). 3. Щоразу коли погляд ваш зупиняється на пам’ятникові Лесі Українки 

в Києві чи коли ви зупинитесь в алеї придніпровського парку неминуче мабуть подумається вам є 

в цих прекрасних образах щось і від неї самої від авторки від натхненної жінки-митця Галини 

Кальченко (О. Гончар). 

 

ІІ. 1. Шаптала спинився на березі та почав стежити як борються на небі яскраві фарби гарячого 

сонця з прийдешньою пітьмою як сірішає Дніпро   і   гудки   пароплавів    зовсім    низько    стеляться    

над    водою (В. Підмогильний). 2. Всім відомо куди він звик ходити і де він лиха набирався (Л. 

Глібов). 3. Коли все затихло і згасла церква темним дозорцем лишилась на порозі степу Шаптала 

відчув свою самотність     і    свідомість     її      залила     йому      душу     теплом (В. Підмогильний). 

4. Я люблю коли в листя зелене дерева одягає весна і під вітром хитаються клени і співає в квітках 

далина (В. Сосюра). 

Вправа 3. Прочитайте речення, поясніть наявність або відсутність коми між двома 

сполучниками. 

1. Тулячись спинами до самих бур’янів, ми боком проходимо повз діда і, як тільки минаємо його, 

щодуху біжимо (В. Нестайко). 2. Кашляв він так довго й гучно, що, скільки ми не старалися, ніхто 

не міг його як слід передражнити (О. Довженко). 3. І весна йому теж здається дівчиною, але коли 

веселка живе на хмарі, то весна ходить по землі (М. Стельмах). 4. Сідати на стілець не хотілося, 

бо якщо його стануть допитувати (про  що?  про що?), то вже  неодмінно посадовлять на стілець і   

примусять   сидіти   довго-довго,   велітимуть   думати,   зважувати (П. Загребельний). 5. Нічна 

пригода була настільки неймовірна, що коли я вранці прокинувся, то навіть подумав спершу, чи 

не приснилося то мені (В. Нестайко). 6. Секретар сидів через стіну, і, щоб його покликати, досить 

було постукати кулаком у стіну або просто зайти в його кімнатку (Г. Тютюнник). 

Вправа 4. Прочитайте речення, з’ясуйте, зі скількох частин вони складаються, перепишіть, 

ставлячи необхідні розділові знаки. Поясніть уживання коми між двома сполучниками. 

1. Сотники знали що коли Наливайко починає про гречану кашу й овес то щось має бути або 

ж похід або ж бій (М. Вінграновський). 

2. Сонце уже стояло в полудні і припікало так що поки вийшли за вал у поле добряче впріли 

і потомилися (В. Шевчук). 3. Концерти неначебто втихомирювали його і що могутніше гули 

інструменти що могутніше шаленів оркестр то спокійнішим ставав Данько (І. Сенченко). 4. Мені 

мабуть не докучить нагадувати що хто не знає свого минулого той не вартий свого майбутнього 

(М. Рильський). 5. Соломія міркувала що коли брати у ліву руку плавні мусять швидко скінчитися 

бо в той бік вони простяглись недалеко (М. Коцюбинський). 

 

 

 



 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

 

1. Складносурядним є речення: 

А Труби мінометів уже розпеклись так, що не можна було торкнутись рукою. 

Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати – любити пісні. 

В Мати – це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя. 

Г Краю мій рідний, краю! Багато по тобі пройшло-потопталося літ і віків. Д Чи доводилось вам 

чути, як чайка кигиче? 

 

2. Складносурядним є речення: 

А Вода ума не мутить та й голови не смутить. 

Б Про землю піклуйся –  золотим зерном милуйся. 

В Тарас Шевченко ще змалку купався  у  тих  віршах  невідомих  поетів, що звуть їх народними 

піснями. 

Г Прожектор небо розсікає, і золоті аерозграї в його промінні мерехтять. Д Усім найкращим, що є 

в моїй душі, завдячую рідній батьківській хаті. 

 

3. Складносурядним є речення: 

А Так по зимі приходять весни і по грозі сіяє синь. 

Б Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін переджнивності. В Треба слову радощів 

додати, щоб уміло душу звеселять. 

Г Матері все життя дивляться нам услід, вирядивши в люди. Д У всіх людей одна є спільна мова – 

братерська любов. 

 

4. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (розділові знаки 

пропущено): 

А Людина створила культуру (?) а культура – людину. 

Б Підбилися в зеніт Волосожари (?) і каже казку зірка до зорі. В На лугах вже скошено траву (?) і 

літо буйне в береги ввійшло. Г Дощ пройшов (?) і Київ зеленіє. 

Д Слова – полова (?) але огонь в одежі слова – безсмертна, чудотворна фея, правдива іскра 

Прометея. 

 

5. Пунктуаційну помилку допущено в рядку: 

А Старість треба приймати як дар долі, як прихід того передзим’я, коли іній паде на луки і дерева, 

і коли небо хилиться до rip обважнілими горизонтами зі своєю красою, зі своїми потаємними 

чарами... 

Б Народе мій! Чим я тобі віддячу за все, що дав мені, чого навчив? 

В Все, що я вмію, все, що в серці маю, тобі, народе мій, тобі, тобі віддам. Г Як заболить чуже, як 

запече холод, як затремтять струни твоєї душі від чуйності, – ти – людина 

Д Хіба коли в житті забудеться, хіба забудеться коли – все, що збувається, що збудеться, що ми 

своїм трудом взяли. 

 

6. Складна синтаксична конструкція з різними типами зв’язку (сурядним, підрядним  і 

безсполучниковим) у рядку: 

А Іди, іди, дощику, упади, щоб плодами наливалися сади, щоб родило і у полі, і в дворі, щоб 

співалось од зорі і до зорі (І. Нехода). 

Б Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в ту далечінь, і мірні удари 



 

 

лопастей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбивали снагу його думок (В. 

Підмогильний). 

В   О мово вкраїнська! Ти  –   вода з кринички, над якою гнуться верби. Г На болоті спала зграя 

лебедина, вічна ніч чорніла, і стояв туман... (Олександр Олесь) 

Д He так думав Петро: він зараз здогадавсь, що Череваниха б’є на якогось іншого зятя, да й сама 

Леся їм гордує (П. Куліш). 

 

7. Неправильно розставлено розділові знаки у реченні: 

А  Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї (В. Сосюра). 

Б   Я заздрю тим, хто впав на півдорозі, але не втратив прагнення й на мить і не стомився марити 

в знемозі про шпиль, що в сяйві сонця височить… (С. Голованівський) 

В Яке високе блакитне небо у нас над головою, і які чудові пісні дзвенять нині по всій нашій 

землі! (І. Цюпа) 

Г  Лиш гул од копит степом котився та хліба шелестіли (А. Головко). 

Д Хто ж дочекається в новому році жнива і хто привезе на вітряк зерно? 

 

8. Пунктуаційну помилку допущено в рядку: 

А Коли зграя залетить далеко, і коли в тумані стане тихо, я зупинюся й послухаю, що робиться 

попереду (Г. Тютюнник). 

Б Посеред майдану, де мене поза ту ніч лишили радисти, я зупинився, не знаючи, куди його 

податися (Г. Тютюнник). 

В Мені стояло в пам’яті роками, як ми тоді не відали про те, чого старий тремтячими руками ловив 

секунди крильце золоте (Л. Костенко). 

Г Тепліше стає на серці, коли бачиш, що ти не цілком одинокий на світі, що є добрі люди, які 

дбають про тебе (М. Коцюбинський). 

Д Ніхто не знає, де вони зимують зиму, де ховаються від лютих буранів 

(О. Гончар). 

 

9. Пунктуаційну помилку допущено в рядку: 

А Не сплять лиш цвіркуни й фонтан, та кліпа очима-зорями небо. 

Б Скоро хмари з’днаються в степу широкого межиріччя, і тоді над землею прошумить довгождана 

літня злива. 

В На небі з хмар творилися темні хащі лісів, і в їхньому русі й розвої вчувалась хода весни. 

Г Жмуриться вікнами наша хатина, і шепче задумливий сад. Д Ще холодом закуто віти клена, й 

заметами занесено кущі. 

 

10.Не потрібно ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку 

(розділові знаки пропущено): 

А Реве Дніпро й лани широкополі медами пахнуть. 

Б Тікає ніч у нетрі таємничі і торжествує вранішня зоря. 

В На вокзалі кричать паровози і трамваї дзвенять за вікном. Г Знову хмуриться осінь і туманиться 

даль. 

Д Дуби гойдались і тремтіли клени, вгорнувши небо в стомлені гілки. 

 

     Потрібно ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки 

пропущено): 

А Кругом висить морок та мла непросвітна буяє. 



 

 

Б На наше щастя, перша гілка була невисоко і Ксенія вхопилася за неї. В Злітає листя із дібров і 

материнка відцвітає. 

Г Мимохіть піднімалися шапки на головах вгору і по-вовчому загорялись очі. 

Д І уночі вже сад шумів і крізь гілля сміялись зорі. 

 

12.Між частинами складносурядного речення потрібно ставити тире в рядку (розділові знаки 

пропущено): 

А Грім все гуркоче і руда хмара лівим крилом обійма небо. 

Б Микола направив струни, повів смичком і жалібна пісня розляглась по хаті. 

В Чи то йому доля не слугувала чи то його час ще не настав. Г Ще не вдарив мороз а вже втомлений 

лист в’яне, жовкне. Д Чи це буття принижує людину чи ми себе принижуєм самі? 

 

13.Між частинами складносурядного речення потрібно ставити кому в рядку 

(розділові знаки пропущено): 

А Торкає вітер пальцем колосочки й вони дзвенять. 

Б Вилив душу в пісні український народ і живе наш народ у співучому слові. 

  

В Ще один такий день і вода здійме ту кригу вгору. 

Г Почалася у сонця безсонниця і подовшали раптом дні. Д Внизу був луг і з нього вітер ніс такі 

розкішні пахощі. 

 

14.Пунктуаційну помилку допущено в рядку: 

А Я правді глянула у вічі –  і чорний колір білим став. Б Як добре у житті закоханим і як тривожно 

в світі їм! 

В З очей спадає смута темно-сива, і синій блиск у погляді бринить. 

Г Знов зацвітуть лани широкі гарячим золотом пшениць і прийде  в край наш мир і спокій у сяйві 

зір і дзвоні птиць. 

Д Люди мимоволі розхлюпували воду і вона одразу ж замерзала на їх одежі. 

 

15.Складнопідрядне речення з підрядним означальним: 

А Але Маланка знала, до чого воно йдеться. 

Б Як подвір’я загоготало громом, всі в залі потягнулись до вікон. В Сьогодні я такий веселий, що 

молодіти хочу знов. 

Г Рідну пісню треба захищати так, як захищають рідний край. 

Д А на тому місці, де стояла тінь, іскрило сонце широкою плямою. 

 

16. Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним: 

А Відколи на світі пісні гомоніли, такої не чуто ніколи. 

Б Здалось, примарилось мені, наче ти печальною ходою десь пройшла у білому вбранні. 

В Як тільки ударить перший промінь сонця в мури, вони спалахнуть золотим пожаром. 

Г Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому. 

Д Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть. 

 

17.Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним: 

А Здавалося Калнишевському, що він прив’язаний незримою ниткою до обтягнутої білою 

рукавичкою руки царициного камергера. 

Б Війна – це тир, де цілий світ – мішені. 



 

 

В Нехай гримлять кайдани, але встають бійці уже нові, ідуть на штурм. 

Г Всі позбирай в небесах бризки осіннього світла, щоб у привітних очах усмішка радості квітла. 

Д Якщо в перший тиждень великого посту тепло, то літо буде ясне. 

 

18Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця: 

А Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому. 

Б Зблиснула у світлі фар течія річки, що сонно перекочує хвилі й молочно спалахує в темряві. 

В Перед тим як одхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається. Г Я прийшов із мас, із поля, 

знизу, де од злиднів очі як огонь. 

Д Замолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця. 

  

19.Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця: 

А В той час як вербівські бурлаки розмовляли з робітниками, надійшов сам посесор. 

Б Я й справді ж бо, на крилах мрії ніжної гойдавшись, злітав аж ген туди, звідкіль мені земля була 

– як на долоні. 

В Швидше в гай зелений, в поле, де повітрям тягне. Г Я той, що греблі рве. 

Д Гора така, що з неї спускалися цілий день. 

 

20.Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу: 

А Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям. Б І все, куди не йду, 

холодні трави сняться. 

В Коли батько приїхали, вони ще довго про щось шепотілися з дідом. 

Г Сонце ховалось за межигірський бір, котрий од того став ще чорніший. Д Якби свині крила, вона 

й небо б зрила. 

 

21.Безсполучникове речення: 

А Дерево стояло ще голе, однак на вітах його вже починалось пташине життя. 

Б Хтось шарпонув двері, і вони розчинилися навстіж. В Учися як слід, то й добро буде. 

Г Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. 

Д Говорили ті книжки про право кожного й про волю те право здобувати. 

 

22.Тире треба поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки 

пропущено): 

А Усі обличчя повернулися до Олександри (?) усі очі втупилися в неї. Б Гаї шумлять (?) я слухаю. 

В Микола впізнавав і не впізнавав дівчину (?) вона була не вербівська. Г Місяць на небі (?) зіроньки 

сяють. 

Д Струмки полощуть срібло тиші (?) в росі купається трава. 

 

23.Тире треба поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки 

пропущено): 

А У товаристві лад (?) усяк тому радіє. 

Б Порозтають тії білії сніги (?) покриються травицею всі луги. В Гули бджоли (?) щебетало 

птаство. 

Г У всякого своя доля і свій шлях широкий (?) той мурує, той руйнує... Д Нема без втрати перемоги 

(?) без горя радості нема. 

 

24.Тире треба поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки 



 

 

пропущено): 

А Не вчи плавати щуку (?) щука знає цю науку. Б Так вже склалось (?) все життя плямисте 

В Прокидалось усе та цвіло навкруги (?) синій пролісок вився з-під снігу. Г А вгорі вже блідли зорі 

(?) западала пізня осіння ніч. 

Д Любов і надія не в зорях, не в морі (?) між людьми поради питати! 

  

25.Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового складного речення 

(розділові знаки пропущено): 

А Ще сонячні промені сплять (?) досвітні огні вже горять. 

Б Вся природа радіє сонцю(?) сміються поля, дзвенять у повітрі бджоли, птахи розспівалися в 

діброві. 

В Літо дбає (?) зима поїдає. 

Г Вітри вщухли (?) розп’ялися хрестами вітряки на вигоні. Д Вечір в срібній млі розтанув (?) ніч 

спустилася на землю. 

 

26.Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового складного речення 

(розділові знаки пропущено): 

А Бери до серця і затям (?) душа творця не переквітне. Б Гляне (?) холодною водою обіллє. 

В Защебетав соловейко (?) пішла луна гаєм. Г Подивилась ясно (?) заспівали скрипки. 

Д Засієш вчасно (?) вродить рясно. 

 

27.Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового складного речення 

(розділові знаки пропущено): 

А Дмухнув вітер понад ставом (?) сліду не стало. 

Б Злітає листя з осокора (?) летять листки з календаря. В Журиться жайворон-серпень (?) літня 

пора промина. 

Г Садок вишневий коло хати (?) хрущі над вишнями гудуть. 

Д Поети йдуть за горизонт (?) поезія зостається віч-на-віч з вічністю. 

 

28.Складним     з     різними      типами      синтаксичного      зв’язку (сполучниковим і 

безсполучниковим) є речення: 

А У городі, де грають струни п’яні, де вічний шумм, де вічна суєта, я згадую слова твої неждані. 

Б Минула тривожна беззоряна ніч, і там, де попелясті сніги єдналися з небом, почав відділятися 

світанок. 

В Є в коханні і будні, і свята, є в ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих 

ілюзій вуаль. 

Г Тихо в лісі: повітря не дихне, ніщо не шеберхне. 

Д І летять гуси, і летять журавлики, і літа мої листом осипаються. 

 

29.Складним з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим) є 

речення: 

А І пахне сіно лугове, і зав’язь в чистих росах  зріє,  і  в  кожній  гілочці живе на славний досвіток 

надія. 

Б Сон літньої ночі колись мені снився, коротка  та  літняя  нічка  була,  і сон був короткий, – він  

хутко  змінився  і  зник, як на сході  зоря розцвіла. 

В Сірі тумани курилися над нашою землею, брудні та важкі хмари вистилали високе небо, 

холодний вітер переганяв їх з одного боку на другий. 



 

 

Г Я кажу: не було б Дон Кіхотів, вже б давно посивіла земля. 

Д Ось сонечко світить надворі, сніг біліє, цвірінчать горобці. 

  

30.Пунктуаційну  помилку  допущено  в  рядку: 

А Мабуть, у кожного так буває: часто у місті село сниться. 

Б Світає – тане морок в небосхил. Світає – тане сутінь на землі. 

В Для неї було ясно: якісь люди хочуть перешкодити концерту, але це їм навряд чи вдасться. 

Г Дивися: час – великий диригент – перегортає ноти на пюпітрі. Д Менше говори: більше вчуєш. 

 

 
Стилістика речень з різними способами 

вираження  чужого  мовлення 

 

ТЕМИ: 

1. Пряма і непряма мова, їх призначення і граматично-смислові особливості. Пунктограми 

при прямій мові та діалозі. 

2. Оформлення цитат. 

 

      Студенти повинні знати: 

 способи відтворення чужого мовлення; 

 структурно-граматичні, інтонаційні, пунктуаційні та стилістичні особливості прямої та 

непрямої мови; 

 розділові знаки при оформленні прямої і непрямої мови. 

 

       Студенти повинні вміти: 

 розпізнавати пряму і непряму мову, діалог і цитату; 

 інтонаційно та пунктуаційно оформлювати їх; 

 послуговуватися ними у зв’язному мовленні. 

  

ТЕМА 1. ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ 

ОСОБЛИВОСТІ. 

 

ПУНКТОГРАМИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ ТА ДІАЛОЗІ 

 

Чужа мова, передана дослівно від імені того, кому вона належить, називається прямою мовою. 

Слова, що вказують, кому належить пряма мова і як вона висловлена, називаються словами автора. 

 

1. Пряма мова береться з обох боків у лапки. Причому в лапки беруться також знак питання, 

знак оклику і три крапки. 

 

«Куди ж це ви, мамо?» – сполохано кинулись діти (Б. Олійник). 

«Чого    ти,  Маріє,  замовкла?  Кажи,  оповідай!..»    –    звернувся  до  неї Корній (У. Самчук). 

Знов питає небо, і питає хата: «За весняним щастям чи  жалкуєш ти?» (В. Крищенко). 

 

2. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставиться двокрапка [А: 

«П».]; [А: «П!»]; [А: «П?»]; [А: «П…»]: 

 

Максим Рильський закликав: «Борімось за красу мови, за правильність мови, за доступність мови, 



 

 

за багатство мови!» 

В. Еллан писав: «П. Г. Тичина –   краса і гордість нової української поезії». 

 

3. Якщо слова автора стоять після прямої мови, то виділяються комою й тире і пишуться з 

малої букви [«П», – а.]. Коли пряма мова в лапках містить знак оклику, питання або три крапки,  

то  після  лапок кома не ставиться, тільки тире [«П!» – а.]; [«П?» – а]; [«П…» – а.]: 

 

«Досконале знання рідної мови є однією з необхідних умов активної і всебічної участі в 

багатогранному житті народу», –   писав М. Жовтобрюх. «Ти   знов   прийшла,   моя   печальна   

музо?»   –   писала   Ліна   Костенко, звертаючись до проблем творчості. 

 

4. Якщо слова автора розривають пряму мову, то вони виділяються з обох  боків  комою  і  

тире  [«П,  –  а,  –   п».]:   «Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, – відзначав О. Гончар, – 

не може й сам викликати повагу до себе». 

 

5. Якщо слова автора розривають пряму мову на межі двох речень, а на місці розриву повинен 

стояти знак питання, знак оклику, три крапки, то ці знаки зберігаються, а після них ставиться 

тире; після слів автора ставиться крапка і тире, а друга частина прямої мови починається з 

великої літери [«П! – а. – П».]; [«П? – а. – П».]; [«П… – а. – П».]: 

  

«Ми перші почали! –   намагався перекричати всіх Митько Чубатий.– Ми знали, що ви робите» (П. 

Панч); «Чого ж оце я граюся тут? – раптом подумав.  –  Хіба  за  цим  сюди  прийшов?»  (Гр.  

Тютюнник).  «Сонце!  –  каже вона (Марія). – Сонце!.. Дивися, Гнате, яке сонце. Бачив ти коли таке 

сонце?» (У. Самчук). 

 

Якщо на місці розриву повинна стояти крапка, то перед словами автора ставиться кома й тире, 

а після них  –  крапка  й  тире;  друга частина прямої мови пишеться з великої літери [«П, –  а. –  

П».]; [«П, – а. – П!»]; [«П, – а. – П?»]: 

«Так, бачу, ти усім тут добре надоїв, –   Кіт Вовкові сказав. –   Чого ж ти, братику, сюди і забігав?» 

(Л. Глібов). 

 

6. Коли пряму мову передають у формі діалогу, тоді кожну репліку починають з нового рядка, 

перед нею ставлять тире і  не  вживають лапок. Інші розділові знаки ставлять, як звичайно при 

прямій мові. 

– Може, в цьому і весь секрет, Маковею, – Сагайда задумався, звісивши обидві ноги на правий бік 

сідла. – Може, саме в цьому наша велика сила і наше велике щастя. 

– В чому? 

– В тому, що шлях наших армій не був позначений ні шибеницями, ні концтаборами, ні фабриками 

смерті… (З тв. О. Гончара). 

Непрямою мовою називається передане чуже висловлювання з дотриманням лише змісту без 

збереження форми та інтонації. 

Синтаксично непряма мова виступає у вигляді підрядного речення, що підпорядковується 

головному, яке відповідає словам автора. 

Недарма в старовину казали мудреці, що святе місце пустим не буває (Є. Гуцало). 

 

Такі елементи живого мовлення, як вигуки, вставні слова, частки взагалі входять до непрямої 

мови, а звертання або опускаються, або стають підметами чи додатками. 



 

 

 

Замінимо пряму мову на непряму, тобто на підрядне речення з’ясувальне: 

«Мамо,  чи   кожна  пташина  у   вирій   на   зиму   літає?»   –     в   неньки спитала дитина (Леся 

Українка). // Дитина в неньки спитала, чи кожна пташина у вирій на зиму літає. 

Перехожий   крикнув   на   нас:   «Ну   ж   бо   йдіть   своєю   дорогою!»   // Перехожий крикнув на 

нас, щоб ми йшли своєю дорогою. 

 

При заміні прямої мови на непряму займенники, а також дієслова 1-ї особи (я, ми) та 2-ї особи (ти, 

ви) замінюються формами 3-ї особи (він, вона, воно, вони): 

  

Вчитель підняв очі на нас і сказав: «Ви можете йти, а завтра продовжимо   нашу   розмову».   //   

Вчитель   підняв   очі   і   сказав,   що   ми можемо йти, а завтра продовжимо розмову. 

Іноді речення з прямою мовою при заміні непрямою стає простим: 

«Спасибі тобі за недоспані ночі», – сказав він матері. // Він подякував матері за недоспані ночі. 

 

Питання для самоконтролю 

 Яку мову називають прямою? 

 Чим характеризуються слова автора? 

 Як оформлюється пряма мова? Що на це впливає? 

 Яку мову називають непрямою? 

 Які труднощі виникають під час зміни прямої мови на непряму? 

 Що таке діалог? 

 Як передається діалог на письмі? 

 

Вправи до теми 

Вправа 1. Поясніть розділові знаки при прямій мові. 

І. 1. Ой по горі роман цвіте, долиною козак іде та у журби питається: «Де та доля пишається?» (Т. 

Шевченко). 2. «Бог з тобою, моя доле! – кажу їй у вічі. Та й подумаю, як кажуть в світі добрі люде: 

Що було вже, те бачили, побачим, що буде» (О. Афанасьєв-Чужбинський). 3.   Що   горе   й   море,   

що   там   кілометри,   коли   Наталка   тужить:   «Петре, Петре!» (М. Рильський). 4. Титарівна 

зустрічає, приспівує, примовляє: «Чи не той це Микита, що з вильотами свита?» (Т. Шевченко). 5. 

Бентежну душу кликав небокрай, і я сказав собі: «Не відступай!» (П. Перебийніс). 6. «Хто б це?» – 

подумав він та й пішов на голос (Панас Мирний). 7. «Хто там?  –    чути  з  хати.   –  Просимо!  Чи   

не   забув  двері  відчиняти?!» (Д.   Павличко).   8.   А   мати   вийшла   на   поріг   і   мовила:   

«Вертайся,   сину» (О. Рубан). 

 

ІІ. 1. Та робітнику строго промовив Христос: «Коли знаєш, що чиниш, блаженний   єси;   а   не   

знаєш,   що   чиниш,   –   проклятий   єси» (І. Франко). 3. «Хто із вас додому хоче, – каже власник 

бороди, – хай лишень   заплющить   очі   –      віднесу   його   туди»   (В.   Симоненко).   4.   «Та, 

балакаєте, – мовив  дід,  – а  потім  знов  побіжите»  (О. Довженко). 5. «Та ми такі! – сказала одна 

молодиця. – А які ж ми?» (О. Довженко). 6. «Яка же то дурниця? – величаво запитався 

Головківський.– Хіба  громада робить дурниці?» (Б. Грінченко). 7. «Я не сумніваюся, – впевнено 

сказала дівчина. – А хіба є для того підстави?» 8. «То  вам  на  щастя,  милі соколята, – сказала нам 

бабуся біля хати, – зустрівсь,  мов  диво,  серед поля кінь» (В. Грінчак). 

Вправа 2*. Перепишіть, розставляючи потрібні розділові знаки при прямій мові. 

1. Пам’ятаю, казала моя мати Цей світ як маків цвіт. Зранку цвіте, до вечора опаде! (О. 

Довженко). 2. Все, все ми віддаємо тобі, Батьківщино промовив він раптом якимось дивним голосом 



 

 

ні до кого Все! Навіть наші серця (О. Гончар). 3. Життя в неволі нічого не варте відказав Максим 

краще смерть! (І. Франко). 4. Роби добро мені  казала мати і чисту совість не віддай за шмати! (Д. 

Павличко). 5. Ніщо так не красить людину, як натхнення подумала Ярослава (О. Гончар). 6. Я 

подумав тоді Тіні коротшають так само непомітно, як і людське  життя (Гр. Тютюнник). 7. Чому 

звеліти власним почуттям Лишіться! не дозво- лено людині? (М. Рильський). 8. Яке то щастя дано  

людині  заговорив знову Блаженко, заворожений картиною неосяжного світлого простору Отакий 

світ!.. Скільком би вистачило!.. А що з того?.. Не вміє вона його спожити! (О. Гончар). 

Вправа 3. Запишіть діалог, членуючи його на репліки та розставляючи пропущені розділові 

знаки. 

Скільки ж вона просить ваша курка А скільки дасте Та я за неї нічого не дав би Це ж чого Бо курка 

мовчить а не просить А ви в неї попитайте Я питаю та хіба ж ви курці хоч слово дасте сказати 

Торохтите й торохтите (Є. Гуцало). 

Вправа 4. Перебудуйте речення, замінивши  пряму  мову непрямою. Поясніть, які при цьому 

відбуваються зміни. 

1. «Я страшенно люблю поезію, – раптом соромливо, якось по- дівочому  сказала Марія Каспарівна, 

– хоча   сама   ніколи   й   двох рядків не могла стулити» (О. Іваненко). 2. Дібровонька тоді загомоніла: 

«О зимо, не лякай безрадісним кінцем!» (Олена Пчілка). 3. Питає у неба земля: «Чи ти будеш 

моїм оборонцем?» (М. Нагнибіда). 4. «Прапороносці,   в  голову   колони!»     –     пролетіла   

команда   командира полку (О. Гончар). 5. «Чим я можу тобі допомогти?» – запитав я в друга. 

Вправа 5. Проаналізуйте конструкції з прямою мовою. Зверніть увагу на місце слів автора, 

розставте розділові знаки. 

1. Ми маємо жити в гармонії з природою озивається до Береговця власна душа Адже ми 

мандруємо у Всесвіті на природному космічному кораблі, який називається Земля. Чи ж дбаємо  ми  

про  те,  щоб  на нашому планетольоті все було у цілковитій справності? (Із тв. І. Цюпи). 

2. Лесик, Толя й два Володі сумували на колоді. Лесик скаржився Хлоп’ята, страх як тяжко 

жить мені – слухай маму, слухай тата, умивайся день при дні. Ох, і тяжко жить мені! (В. Симоненко). 

3.  І будуть литись теплих сліз потоки і в них бринітимуть слова Я ждала, ждала цілі роки і в’яла, 

сохла, як трава... (Олександр Олесь). 4. Сумління знов шепоче Ой, не так, не так живеш, не те, мій 

друже, робиш, міняєш на поцоканий п’ятак днів золото незнайденої проби (В. Крищенко). 

Вправа 6. Перепишіть речення, поставте пропущені розділові знаки і поясніть їх. 

1. Одгородила доля шматочок поля та й каже Отут нам з тобою сіяти Хочеш – жито, хочеш – 

пшеницю, мак, свиріпу, овес, щирицю Чи по самісінький горизонт насій собі клопотів і гризот (Л. 

Костенко). 2. Один скимлів Якби в літа дитячі! І сталось так, і він уже малюк, і він, колишній, раптом 

як заплаче Це ж стільки знову пережити мук! (П. Скунць). 3. Ось я йду! обізвалась зима (Леся 

Українка). 4 Волаю, безмов’ям повен Світися в мені, любове!... (Б. Нечерда). 5. Ще б ми стільки 

прочитали, як ти докинула Василина і пояснила подрузі Взимку цілі ночі просиджує за книжками 

(О. Гончар). 6. А в темнім яру верба стрункій  та  брунатній вільсі Як мені вилізти звідси? В’ялить 

мене, сестро, журба (В. Чумак). 7. Я битий був малим. І кінь мені на вухо шепнув Терпи, не плач! 

Переболить, братухо! Донині ще болить, бо я не сплакав біль! О коню, коню мій, як вчив ти 

легкодухо! (Д. Павличко). 8. Ні, не клич мене, весно казала я їй не чаруй і не ваб надаремно (Леся 

Українка). 9. Діду, а куди лебеді полетіли? запитав хлопчик (М. Стельмах). 

Вправа 7. Замініть, де можливо, пряму мову на непряму. Поясніть заміну. 

1. «Чому ви так дивитесь на мене, Шовкун?» – пристрасно допитувалась Шура (О. Гончар). 2. 

«Розумна річ!» –   всі зачали гукать (Л. Глібов). 3. «А йдіть, діточки, полуднувать та й батька 

кличте», – крикнула Кайдашиха тонким голосом (І. Нечуй-Левицький). 4. «Чого зажурився, мій 

любий козаче?» – питає дівчина вродлива (Леся Українка). 

5.  «Я,  коли  виросту,  теж  садівником  буду!»  –    не  зводячи  очей  з  дядька Степана палко 



 

 

промовив Юрко (І. Цюпа). 6. «Від власного болю нікуди не втечеш»,  –    опекла  його  гаряча  думка,  

ніби  спалах  електричного  світла (І. Цюпа). 7. Хтось колись казав: «Не було на молоці, не буде й 

на сироватці» (Нар. тв.). 8. «Жодна риса в моєму внутрішньому образі не змінилась»,  –    сказав  Т.  

Г.  Шевченко,  повертаючись  із  заслання.  9.  «Ми приготували для мами пісню «Лебеді 

материнства», яку зараз виконаємо з Юрком», – сказала Оксана (І. Цюпа). 

 

ТЕМА 2. ОФОРМЛЕННЯ ЦИТАТ 

 

Цитата – це дослівно наведений уривок з якогось тексту для підтвердження або ілюстрації тієї чи 

іншої думки. 

У цитаті не можна нічого змінювати  (навіть  розділових  знаків). Якщо цитата наводиться не 

повністю, то пропуски в ній позначаються трьома крапками. 

  

Цитування буває кількох видів: 

1. Цитата може наводитися у вигляді прямої мови зі словами автора. Тоді розділові знаки 

при ній ставляться так само, як і при прямій мові. «Лиш праця, – підкреслював І. Франко, –  світ 

таким, як є, зробила». 

«Яка краса –   відродження країни! Ще рік, ще день назад тут  чувся  плач  рабів...»  –   писав 

Олександр Олесь у 1917 році 

(3 газ). 

2 Цитата може доповнювати авторське речення, бути його складовою частиною. Тоді до неї 

ставляться такі самі вимоги, як  і до непрямої мови. Цитата береться в лапки і починається з малої 

букви.  

Слово для Лесі Українки – це «гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч...» 

(П. Тичина). 

3 Віршована цитата та цитата- епіграф, якщо записана у вигляді строфи, в лапки не береться.

 Про роль книги в житті людини писали і майстри поетичного слова,  наприклад,  І.  Франко: 

Книги – морська глибина, 

Хто в них пірне аж до  дна, Той, хоч і труду мав досить, Дивнії перли виносить. 

4 Вказівку на джерело, яка стоїть безпосередньо після цитати, беремо в дужки і після другої дужки 

ставимо 

крапку. «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча 

б зовні він і здавався бездіяльним» (Г. Сковорода). 

5 Різновидом цитати є епіграф. Епіграф у лапки звичайно не береться. Вказівка на джерело 

пишеться  під  епіграфом справа без дужок і крапка після неї не ставиться. Хто в час 

відродження каменем спить, //Прав на життя вже не має (Олександр Олесь). 

 

Питання для самоконтролю 

 Що таке цитата? 

 Які види цитат виділяють? 

 Які розділові знаки вживаються у реченнях із цитатами? 

 Що таке епіграф? 

 Як оформлюється епіграф? 

  

Вправи до теми 

Вправа 1. Записати спочатку речення з прямою мовою, а потім 

– з цитатами. Пояснити розділові знаки. 



 

 

1. «Найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова, – так думав про рідну 

мову Панас Мирний, – ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ 

складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування» (Мова рідна, слово рідне. 

– К.: Веселка, 1989. – С. 205). 2. Мені казав розумний садівник: «Коли ти пересаджуєш ялинку, 

відзнач північний і південний бік і так сади: ростиме добре й гінко» (М. Рильський). 3. Гончар мав 

усі підстави сказати без перебільшень, що «Шевченко й Франко – це справді ті два могутні крила, 

які винесли українське слово,  українську культуру на  простори  світові»   (Д.  Павличко).  4.  

«Вільне,  творче  слово  –  це  душа кожного народу, – забите було слово – і край лежав сотні років 

мертвою цеглиною. І я бачу, що ваше покоління оживить, підніме рідне слово на недосяжні   

високості»   (С.   Васильченко).   5.   «Ні,   не   клич   мене,   весно,   – казала я їй, – не чаруй і не 

ваб надаремне. Що мені по красі тій веселій, ясній? В мене серце і смутне, і темне» (Леся 

Українка). 6. «Добрі посібники мають з’явитися під рукою в кожного, хто бажає поглибити своє 

знання української мови, вийти за межі суржика, за межі блоків канцелярських, отих примітивних 

штампів-загальників. Сучасній молоді варто частіше звертатися до класики, до кращих творів 

українських письменників, до наших поетів, до пісні, до фольклору. Ось там мова відкриється у 

своїх справді величезних можливостях», – сказав О. Гончар у Полтаві на Святі рідної мови (Із 

моногр.). 

 

Вправа 2. Знайдіть неправильно  оформлені  цитати. Виправляючи неточності в оформленні, 

запишіть речення. 

1. Давно стали крилатими Шевченкові слова: «I чужому научайтесь, й свого не цурайтесь!» 2. 

Олесь Гончар писав про І. Котляревського, що «Він невіддільний від свого народу й від того 

ґрунту, що живив його творчість».   3.   Аналізуючи   творчість   Лесі   Українки,   Максим   

Рильський писав: що «вона почала ліричними поезіями, і ліричної струни не занедбала...   до   кінця   

віку».   4.   Олесь   Гончар   пише,   що   Леся   Українка: 

«поряд із Шевченком, Франком, Панасом Мирним, Коцюбинським... наполегливо  розвивала  й  

зміцнювала  літературну  мову...».  5.  У  статті  про О. Кобилянську сказано, що «Класичним 

зразком алегоричної мініатюри є її поезія у прозі «Рожі». 6. Рядки з поезії І. Франка «лиш боротись 

– значить жить»; «книги – морська глибина»; «якби ти знав, як много важить слово» давно вже 

стали афоризмами. 7. Борис Буряк пише: «Що в художній структурі сценаріїв і фільмів Олександра 

Довженка завжди присутній сам  автор».  8.  Слово  для  Лесі  Українки  –  це  гострий,  безжалісний  

меч..., що   здійма   вражі   голови   з   плеч».   9.   Тарас   Шевченко   вірив   у   велике майбутнє 

України й українського народу і палко закликав своїх земляків: 

«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти 

цураються, в хату не пускають...» (З підруч.). 

  

Вправа 3. Перепишіть, виправляючи помилки в оформленні цитат. 

1. Царизм Шевченко затаврував в образі орла, який «споконвіку Прометея там орел карає, що день 

божий довбе ребра й серце розбиває» народові.   2.   Але   царизм   «не   вип’є   живущої   крові»,   

бо   серце   народу Прометея «воно знову оживає і сміється знову». 3. Поет, звертаючись до панів-

лібералів, з обуренням говорить,  що «ви любите на братові шкуру, а не душу!» 4. Інститутка 

всіляко знущається з кріпачки Устини, «вона мене й щипає, і штирхає, і гребінцем мене скородить, 

і шпильками коле, і водою зливає». 5. Коли інститутка кинулася  бити  Устину,  Прокіп схопив  її  

за  обидві  руки  й  застеріг,  що  «годі,  пані,  годі!..  Цього  вже  не буде!» 6. Вступ до поеми 

«Мойсей» Франко закінчує пророчими словами про те, що, народе український, «прийде час,  і  ти  

огнистим  видом засяєш у народів вольних колі» (З підруч.). 

 



 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Завершіть подане твердження: 

Чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту та інтонації, називається ... 

А діалогом 

Б прямою мовою 

В  непрямою мовою  

Г     словами  автора Д цитатою 

 

2. Завершіть подане твердження: 

Дослівний (точний) уривок із чийого-небудь висловлювання, тексту, що наводиться для 

підтвердження чи пояснення своїх думок, називається ... 

А діалогом 

Б прямою мовою 

В непрямою мовою  

Г    словами автора Д цитатою 

 

3. Завершіть подане твердження: 

Текст,  у    якому  відтворено  розмову    двох  чи    кількох  осіб, називається … 

А  діалогом 

Б прямою мовою 

В  непрямою мовою  

Г     словами  автора Д цитатою 

 

4. Завершіть подане твердження: 

Пряма мова зазвичай супроводжується… 

А непрямою мовою; 

Б відокремленими членами  речення; В цитатами; 

Г  словами автора; 

Д реченнями із вставними конструкціями. 

 

5. Речення з непрямою мовою  (розділові знаки     пропущено):  

А Проводжає мати сина і шепоче мужній будь! 

Б Павлюк кричить, щоб він негайно злазив. Хай уже вони, а він куди!? 

В Павлюк кричить негайно злазь! Кажу тобі, негайно! Ну, хай вже ми. А ти куди, а ти?! 

Г Панове судді, я прошу пробачення сказав Горбань. 

Д І гукнуло військо хором ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором! 

 

6. Речення    з непрямою мовою (розділові знаки     пропущено): 

А Еге подумав Остап так ось воно що!..  

Б А де ж батько запитав Дмитро. 

В Нам сказали щоб ми йшли своєю дорогою.  

Г Нам сказали ідіть своєю дорогою. 

Д Ні, не клич мене, весно казала я їй не чаруй і не ваб надаремне. 

 

      7.Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено):  

А Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна. Б Ти все запам’ятала спитав він 

і додав зустрінемося завтра. 



 

 

В Ці каже дяк хоч легко умирають. 

Г Доводила одна нікчемність підлабузництво – це чемність. 

Д Доводила одна нікчемність що підлабузництво – це чемність. 

 

8. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено): 

А Старенький все ще бубонить про те що коли він у бурсі пізнавав науки Афіни й Рим пройшли 

крізь його руки. 

Б Іде, старенький, все ще бубонить коли я в бурсі пізнавав науки Афіни й Рим пройшли крізь мої 

руки. 

В Я – злодійка вимовила стара. 

Г А весна говорила послухай мене! Все кориться міцній моїй владі. Д Не говори печальними очима 

те, що бояться вимовить слова. 

 

9. Правильно оформлено цитату в реченні: 

А Василь Сухомлинський писав: що «Без поваги, без любові до рідного слова не може бути ні 

всебічної людської вихованості, ні духовної культури». 

Б Улюблений вислів Рильського був: «Сім раз добре подумай про кого- небудь погано, а за 

восьмим зроби йому хороше». 

В Аристотель не приймав учення Платона про ідеї. Платон мені друг, але істина – ще більший мій 

друг – відомий його афоризм. 

Г Михайло Коцюбинський... в новелі «Intermezzo» писав «Сонце! Я вдячний тобі. Ти сієш у мою 

душу золотий заспів – хто знає, що вийде з того насіння. Може, вогні?» 

Д «Лише праця» , – підкреслює І.Франко, –  «світ таким як є зробила». 

  

10.Схемі «П! – а: –  П» відповідає речення: 

А І тихо-тихесенько я промовляла Сон літньої ночі! Мені тебе жаль! 

Б Тут же що качок було на озерах – за вік свій не перелічиш! Хмарами вилися понад озерами 

гомонів дід. 

В Фронтова дружба... мовив замислено Гавриленко Саме вона й зобов’язує мене бути одвертим. 

Г Нехай не марнують ні хвилини! Стривай! схопив Артем за повід коня і крикнув Тимосі А як 

тільки заїдуть у ворота заводу, нехай зразу ж подадуть знак. Заводським гудком. 

Д Еге подумав Остап так ось воно що!.. 

 

11.Допущено пунктуаційну помилку при прямій мові в реченні: 

А «Вам не здається, – обізвалась сусідка, – що тепер море як синій птах щастя: занурило голову в 

блакитний туман і розпустило павиний хвіст під самі скелі». 

Б А ми їдемо двадцятим сторіччям конякою, і мій  дядько  глаголить істину «Це ж подумать, яким 

треба бути одчаяним, щоб рішитись в ракету сісти?!» 

В «Здоров був, любий!» – жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла. 

Г «Де ти, батьку?» – кличу вічно... Тільки прізвище на братській символічній... символічно. 

Д Народ закричав мій: «До бою! За землю, за волю!» 

 

12.Допущено пунктуаційну помилку при прямій мові в реченні: 

А «Не барися, мій синочку, швидше повертайся!» – сказав старий. 

Б    «Ні,  не  треба,  мій  таточку,  не  треба,  Ярино,  –    Степан  каже  Я  загинув, навіки загинув». 

В Я сказав йому повчально: «Географію завжди треба, сину, добре знати: вчення –  світ, невчення 

–   тьма». 



 

 

Г  «Що се за парубок-сокіл на небі? Хто се?» –  питає Весна. 

Д «Яка ти розкішна, земле, – подумала Маланка. – Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, 

заквітчати квітами». 

 

13.Правильно поставлені розділові знаки прямої мови в реченні: 

А Раптом зброя заблищала, і гукнуло військо хором – «Ми готові йти до бою! Краще смерть, ніж 

вічний сором!» 

Б  «Мамо,  чи  кожна  пташина  в  вирій  на  зиму  літає?»,  –    в  неньки  спитала дитина. 

В А голос твій бринить, співа з журбою, – «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 

Г   «Добридень,   Жане!   – привітався   зі   свого   почесного   місця   Аркадій Петрович. – Що 

снилось?» 

Д   «Ні, не клич мене, весно, –    казала я їй». –    «Не чаруй і не ваб надаремно». 

 

14.Правильно поставлені розділові знаки прямої мови в реченні: А «О, та ви стали справжніми 

гуцулами!», – казав, щиро посміхаючись, старий Бойчук. 

Б Дідусь  мовляє  тихо,  урочисто:  «Щасливі,  дітки,  ви,  що  народились  в лагідний час, в безпечну 

годину!» 

  

В «Оце завтра з Хведьком прийдемо сюди» – подумав Марко. 

Г «Що се, що? – кричить Бертольдо. Гей, ловіть співця, в’яжіте!» 

Д    «Що  це  за  дівчина?  Де  вона  взялася  в  нашому  селі?»,  –    подумав молодий Джеря. 
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РОЗДІЛ 

Студентський проект удосконалення власного мовлення 

  

ТЕМА: 

Студентський проект удосконалення власного мовлення 

 

Студенти повинні знати:  

 зміст поняття «проект»; класифікацію проектів; 

особливості різних видів проектів; 

 загальні підходи до структурування проекту; етапи роботи над проектом; 

 правила оформлення проекту. 

 

Студенти повинні вміти: 

 творчо мислити; 

 виступати перед аудиторією;  

 стисло оформлювати думку; 

 отримувати і об’єктивно сприймати оцінку своєї діяльності не лише від викладача, а й від 

ровесників. 

  

ТЕМА. СТУДЕНТСЬКИЙ ПРОЕКТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Проект – це один із способів реалізації проблемного навчання, коли викладач ставить задачу, 

окреслює плановані результати навчання і вихідні дані, а студенти намічають проміжні завдання, 

шукають шляхи їх вирішення, порівнюють отримане з тим, що вимагалося, корегують діяльність. 

Слово «проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий вперед». 

Проект – це будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації. 

Проект мусить відповідати на запитання: 

навіщо, для чого він створений? 

наскільки новим постає бачення проблеми? наскільки процес відповідає вимогам часу? чи 

придатний він для втілення? 

чи проект завершений, готовий до реалізації? 

Проекти класифікують за: 

1) складом учасників проектної діяльності: індивідуальні; колективні (парні, групові); 

2) характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності: кооперативні; 

змагальні; конкурсні; 

3) рівнем реалізації міжпредметних зв’язків: монопредметні; міжпредметні; надпредметні; 

4) характером координації проекту:  безпосередній;   прихований; 

5) тривалістю підготовки: короткі; середньої тривалості; тривалі; 

6) метою і характером проектної діяльності: інформаційні; ознайомлювальні; пригодницькі; 

мистецькі; науково-пошукові; конструювальні тощо. 

Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури, визначеної мети,  актуальності  

предмета  дослідження  для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів. Вони 

повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми 

дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об’єкта, завдань і методів, 

визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв’язання проблеми і накреслення шляхів 

її розв’язання. 

Творчі проекти – не мають детально опрацьованої структури, спільної діяльності учасників, вона 
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розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, інтересам учасників проекту. 

Ігрові проекти – учасники обирають собі визначені ролі. Це можуть бути як літературні персонажі, 

так і реально існуючі 

  

особистості, імітуються їхні стосунки, які ускладнюються ситуаціями, вигаданими учасниками. 

Домінуючим видом діяльності є гра. 

Інформаційні проекти – спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище, 

ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Можлива така 

структура цього проекту: мета проекту, його актуальність; методи обробки та отримання 

інформації, результати (стаття, реферат, доповідь, відеофільм); презентація (публікація, 

телеконференція). Такі проекти можуть бути частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем. 

Практико-орієнтовані проекти – результат діяльності чітко визначено з самого початку, він 

орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, 

тощо). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності з визначенням функцій кожного 

учасника. Особливо важливими є добра координація роботи у вигляді поетапних обговорень та 

презентація одержаних результатів і можливих засобів їх впровадження в практику. 

Освітній проект – це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності усіх 

його учасників щодо отримання освітньої продукції за певний проміжок часу від одного заняття до 

декількох місяців. 

 

До організації проекту висуваються такі вимоги 

 

1. Проект розробляється з ініціативи студентів. Тема проекту для всієї групи одна, а шляхи її 

реалізації у кожній підгрупі – різні. 

2. Проект є значущим для найближчого та опосередкованого оточення студентів-одногрупників, 

батьків, знайомих. 

3. Робота над проектом є дослідницькою, моделює роботу в науковій лабораторії. 

4. Проект завжди педагогічно значущий, тобто студенти набувають знань, будують стосунки, 

оволодівають необхідними способами мислення та дії. 

5. Проект орієнтовано на вирішення конкретної проблеми, його результат має споживача. 

6. Проект повинен бути завчасно спланованим, сконструйованим, проте допускає гнучкість та 

зміни під час виконання. 

7. Проект повинен бути  реалістичним,  орієнтованим  на  ресурси, які має у своєму розпорядженні 

заклад освіти. 

 

Загальні підходи до структурування проекту 

 

1. Починати потрібно з вибору теми проекту, його  типу, кількості учасників. 

2. Сформулювати мету. 

3. Розподілити завдання по групах, обговорити можливі методи дослідження, пошуку інформації, 

творчих рішень. 

  

4. Потім починається самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи 

груповими дослідницькими, творчими завданнями (робота з різноманітними джерелами 

інформації). 

5. Постійно проводяться проміжні обговорення отриманих даних у групах (на заняттях, під час 

роботи у бібліотеці, на засіданнях гуртка НДРС та ін.). 
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6. Обробка матеріалу та оформлення результату. 

7. Презентація проекту, його захист. 

8. Завершується робота колективним обговоренням, експертизою, оголошенням результатів 

зовнішньої оцінки, формулюванням висновків. 

 

Етапи роботи над індивідуальним проектом 

 

 З’ясуйте проблему. 

 Чітко визначте тему та мету, тип проекту. Передбачте можливий результат. 

 Опрацюйте джерела інформації з обраної теми. Накопичуйте матеріал. 

 Аналізуйте, зіставляйте факти. Аргументуйте думку. 

 Прийміть власне рішення. 

 Створіть «кінцевий продукт» – матеріальний носій (фільм, календар, журнал, проспект, газету 

тощо). 

 

Етапи роботи над груповим проектом 

 

 Створіть групу, оберіть координатора. З’ясуйте проблему. 

 Чітко визначте тему, мету, тип проекту. Складіть план роботи. Передбачте можливі результати 

та форму захисту. 

 Опрацюйте джерела інформації з обраної теми. Накопичуйте матеріал. 

 Чітко розподіліть обов’язки між членами групи. Аналізуйте, зіставляйте факти. 

 Обговорюйте суперечливі питання, толерантно вирішуйте їх, аргументуйте думку. 

 Створюйте  «кінцевий продукт». Визначте форму захисту. 

 

 

Правила успішної командної роботи 

 

 Пам’ятайте, що ви – частина команди і без вас команді буде важко. Будьте активними. 

 Вчасно та ретельно виконуйте доручену справу. 

 Допомагайте іншим у разі потреби. 

 Не    «тягніть    ковдру    на    себе»,    пам’ятайте,    що    від    вас    команда передусім чекає 

якісного виконання обов’язків. 

 Працюйте в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства. Поважайте думку кожного. 

 Пам’ятайте: успіх кожного – це успіх усіх! Оцінка своїх дій. 

 Чого і як навчилися? 

 Що, на ваш погляд, можна зробити інакше? Яких умінь і навичок набули? 

 Чого навчилися під час групової роботи? Які, на ваш погляд, недоліки в груповій роботі? 

Схема оформлення проекту 

 

І етап 

Вибір напряму та формування назви проекту: містить узагальнену назву проблеми, коло питань, 

визначення підпроектів. 

ІІ етап 

Написання проекту. Розділи проекту: 

1. Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму. 

2. Мета проекту: 
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а) довготривалі: створення чогось нового, нові технології, методики; можлива розробка 

дослідження за проектом; визначення очікуваних результатів; планування результату; 

б) короткодіючі: мета, завдання – визначення конкретної мети,  завдань на певний період. 

3. Визначення етапів реалізації проекту: 

а) зазначення термінів початку і закінчення проекту; 

б) закінчення проекту, визначене етапністю реалізації проекту; в) зазначення часових інтервалів 

кожного етапу. 

4. Механізм реалізації проекту. 

5. Визначення  відповідальних. 

6. Очікувані результати. 

7. Оцінювання і самооцінювання. 

8. Бюджет, ресурсне забезпечення. 

 

Зразок структури проекту 

 

1. Титульна сторінка (назва навчального закладу, група, спеціальність, автор, назва проекту, 

науковий керівник, місце видання, рік). 

2. Зміст (перелік складових проекту). 

3. Стисла анотація. 

4. Епіграф. 

5. Вступ. 

6. Основна частина (розділи, параграфи, якщо є). 

  

7. Висновки. Перелік використаних джерел. 

8. Додатки (фото, відеоматеріали, таблиці, малюнки, схеми). 

 

Зразок паспорта проектної діяльності: 

Назва проекту    

Автори проекту                                                

Склад проектної групи    

 Навчальний рік                                                 

Група    

Керівник групи                                            

 Науковий керівник проекту    

 Консультанти    

Короткий опис (анотація ) проекту _ 

Жанр проекту: альбом, фільм, виставка, стенд, реферат, буклет та інше.(З інтернет-ресурсів) 

 

Питання для самоконтролю 

 

 Дайте визначення поняття «проект». 

 На які запитання відповідає проект? 

 За якими критеріями класифікують проекти? 

 Що таке дослідницькі проекти? 

 Як ви розумієте поняття «творчі проекти»? 

 Що таке ігрові проекти? 

 У чому полягає суть інформаційних проектів? 
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 Дайте визначення поняття «практико-орієнтовані проекти». 

 Що таке освітній проект? 

 Які вимоги висуваються до організації проекту? 

 Визначте загальні підходи до структурування проекту. 

 Визначте етапи роботи над індивідуальним проектом. 

 Визначте етапи роботи над груповим проектом. 

 Сформулюйте правила успішної командної роботи. 

 Визначте схему оформлення проекту. 

  

 

Розділ. Риторика 
 

ТЕМИ: 

 Виступ із тематичною промовою. Основні форми виступу. 

 Створення власних висловлювань. 

 Діалогічне мовлення. 

 Монологічне мовлення. 

 

Студенти повинні знати:  

 форми публічного виступу; види доповіді 

 етапи підготовки до виступу; структуру доповіді; 

 правила використаня жестів та голосу під час виступу; зміст поняття «діалогічне мовлення»; 

 функції діалогічного мовлення; 

 характерні особливості діалогічного мовлення; поняття «монологічне мовлення»; 

 індивідуальні особливості монологічного мовлення. 

 

Студенти повинні вміти: 

 дотримуватися всіх етапів підготовки до виступу; правильно складати доповідь; 

 підтримувати зв’язок з аудиторією; використовувати жести та голос під час виступу; 

 створювати   текст-роздум,   дотримуючись   структури   цього типу мовлення, висловлювати 

власні думки з приводу запропонованої теми; 

 логічно викладати власні міркування й доречно та правильно їх аргументувати; 

 добирати приклади   з   літератури,   інших   видів   мистецтва, історії, суспільно-політичного 

життя й доречно та правильно їх інтерпретувати; 

 наводити приклади з власного життя та пояснювати їх у контексті запропонованої теми; 

 добирати   точні,   виразні   мовні   засоби    для    вираження думок, грамотно оформлювати 

висловлювання згідно з правилами орфографії та пунктуації; 

 робити вмотивовані висновки;  

 дотримуватися правил побудови діалогу; створювати діалоги, дотримуватися правил побудови 

монологу. 

  

ТЕМА 1. ВИСТУП З ТЕМАТИЧНОЮ ПРОМОВОЮ. ОСНОВНІ ФОРМИ ВИСТУПУ 

 

Ще стародавні мудреці казали, що слово наполовину належить тому, хто говорить, і наполовину 

тому, хто слухає. Тому кожен промовець повинен володіти певними уміннями та навичками роботи 

з аудиторією. Це особливе уміння, якому потрібно вчитися  упродовж усього життя. 

Кожен фахівець повинен оволодівати мистецтвом публічного виступу або хоча б його основами, 
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тому що в процесі роботи доведеться виголошувати перед співпрацівниками лекції, промови чи 

доповіді, робити повідомлення. 

Промовцям властиві публічне мислення і мистецтво мовлення, а слухачам – мистецтво слухання. 

Доповідь – одна  з  найпоширеніших  форм  публічних  виступів. Вона порушує нові проблеми, що 

ще потребують вирішення, має характер гострої злободенності. Доповідь є дуже важливим 

елементом системи зв’язків із громадськістю (наприклад, повідомлення своєї точки зору на 

проблему наукової та громадянської позиції тощо). Розрізняють політичні, звітні, ділові та наукові 

доповіді. 

 

Проголошення доповіді вимагає серйозної підготовки. 

 

 Перший крок – з’ясувати тему доповіді, накреслити мету та завдання виступу, визначити коло 

питань, що їх він має охопити. 

 Другий крок – добір допоміжної інформації, яка може бути отримана з двох джерел: 1) теоретичні 

джерела – це статті в періодичних виданнях, книги та окремі публікації, що стосуються теми, 

енциклопедичні, термінологічні та галузеві словники; 2) усні розмови з обізнаними з проблемою 

людьми. 

Висвітлювані питання мають ґрунтуватися на найновіших дослідженнях та наукових публікаціях 

(якщо це науковий виступ), на останніх виступах у пресі, на радіо та телебаченні як прихильників, 

так i опонентів (якщо це політичний виступ), на аналізі та посиланнях на протоколи попередніх 

засідань (якщо це громадські збори). 

 Доцільно організувати інформацію в певні категорії, надати їй чіткості, визначити та 

сформулювати власне бачення проблеми. 

 Наступний крок – написання плану доповіді на папері, що містить: вступ, основний текст 

(серцевина доповіді), висновки. 

 Підготувати повний текст публічного виступу. Текст виступу має бути логічним і послідовним. 

Текст потрібно писати так, як  говоримо, адже розмовна мова менш формалізована, менш 

структурована, вільніша, сприймається легше (для порівняння зверніть увагу на мову оглядача 

новин на ТБ). При цьому не можна нехтувати дотриманням загальноприйнятих літературних норм 

у користуванні лексичними, фонетичними, морфологічними й стилістичними засобами мови, адже 

важливою умовою успіху є бездоганна грамотність. Мовлення має бути не тільки правильним, а й 

лексично багатим, синтаксично різноманітним. 

 

Структура доповіді 

 

Bcmyn 

Початок доповіді є визначальним i повинен чітко й переконливо відображати причину та мету 

виступу, розкривати суть конкретної справи, містити докази. Першочергове завдання доповідача на 

цьому етапі – привернути й утримати увагу аудиторії. Для того аби не дозволити думкам слухачів 

розпорошитися, вже з перших речень доповіді необхідно висловлюватися чітко, логічно та 

змістовно, уникаючи зайвого. Відповідно речення мають бути короткими й стосуватися виключно 

суті питання. Варто iнтонаційно виділяти найважливіші місця висловлювання і виражати своє 

ставлення до предмета мовлення. 

Основний текст 

В    основній    частині    викладається    суть    проблеми,     наводяться докази, пояснення, міркування, 

дотримуючись попередньо визначеної структури доповіді. Необхідно пояснювати кожен аспект 

проблеми, добираючи переконливі цифри,факти, цитати (проте кількість подібних  прикладів  
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не  має  бути  надто  великою  –  нагромадження ілюстративного матеріалу не повинно 

поглинати змісту доповіді). Варто подбати про зв’язки між частинами, поєднавши їx в єдину 

струнку систему викладу; yci питання мають висвітлюватися збалансовано (при цьому не 

обов’язково кожному з них приділяти однакову кількість часу). Надзвичайно важливо продумати, 

в яких місцях тексту потрібні своєрідні «ліричні» відступи, адже суцільний текст погано 

сприйма- ється. Приміром, у політичних доповідях доцільно розповісти жарт або цікаву оповідку. 

Це випробуваний і перевірений спосіб утримати увагу, він    дає    можливість    дещо    розрядити    

напруження,    а    слухачам    – перепочити. При цьому не треба забувати, що подібні відступи 

обов’язково мають бути короткими і, певна річ, повинні ілюструвати повідомлення. Одного жарту 

цілком достатньо, розповідаючи більше,промовець ризикує зробити зміст доповіді фрагментарним. 

Висновки 

Підсумуйте все сказане.  

Висновки певним чином мають узгоджуватися зі вступом i не випадати із загального стилю 

викладу. 

 

Е. Джей виділяє такі компоненти в структурі виступу: 

 доброзичливі фрази для встановлення контакту (цим можна привернути увагу присутніх); 

розповідь про власний досвід,пов’язаний з предметом презентації; 

  

 з’ясування за допомогою запитань, наскільки аудиторія знайома з предметом презентації; 

 пояснення, чому саме цих людей запрошено; 

 накреслення ходу проведення презентації і чітке визначення часу, необхідного для цього; 

 визначення проблеми; 

 з’ясування     за    допомогою     запитань,     як     аудиторія      зрозуміла сказане; 

 використання     аудіовізуальних  та    інших     допоміжних     засобів (таблиць, схем, діаграм); 

 формулювання пропозиції присутнім; 

 показ того, що саме може втратити кожен із присутніх, якщо не підтримає запропоновану ідею; 

 вручення запрошеним підготовлених матеріалів (буклетів, проспектів, схем 

тощо) та маленьких сувенірів; 

 з’ясування того, чи мають присутні якісь запитання, і відповіді на запитання; 

 подяка присутнім за те, що вони надали можливість виголосити нову ідею, а також сподівання 

на подальше спілкування і взаємодію. 

 

Доцільно уявити себе на місці слухача, оцінити cвій виступ критично. Чи хотілося б вам 

спостерігати за тим, як доповідач не може уникнути поразки? Ви  – звичайна  людина,  як  і  решта,  

котрі прийшли на зустріч, щоб почути щось нове, цікаве, а не  для того, щоб марнувати час. Тому 

варто підкреслювати найважливіші думки; виокремлювати основні смислові блоки так, щоб перехід 

від одного до другого був природним; визначити основні думки в кожному блоці, їхню аргумен- 

тацію, відповіді на можливі запитання і т. ін. 

Можна записати промову на диктофон й прослухати, оцінюючи її критично. Виступаючи, можна 

користуватися нотатками.  Зважаючи  на це, було б доречно записати найважливіші речення, щоб 

під час виступу відтворити їx дослівно. Це може бути особливо корисним у процесі виголошення 

завершальної частини доповіді. 

Текстом потрібно володіти, щоб говорити спокійно, невимушено, більше апелювати до слухачів, 

спостерігати за їхньою реакцією. 

Варто шукати підтримки в аудиторії. Завжди є людина, котра усміхнеться, кивне чи якось інакше 

схвально відреагує на ваш виступ. 
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Зв’язок з аудиторією. Щоб зацікавити   людей,   промовець повинен бути добре ерудованим,  

досконало  розбиратися  в  проблемі, про яку говорить. Коли слухачі стають співучасниками 

процесу мислення промовця, то між ними встановлюється інтелектуальний контакт (свідченням 

цього є погляди та жести схвалення, тиша або мовчання під час паузи та ін.). Це свідчить про те, що 

слухачі включились у спільну з ним розумову діяльність. Задоволення від такого спілкування 

отримують обидві сторони. 

  

Доповідач усім своїм виглядом має  демонструвати  глибоку  повагу до слухачів, дотримуватися 

правил етикету. 

Подумки варто постійно спілкуватися з аудиторією. Добро- зичливість, відвертість, 

продемонстровані доповідачем, спрацьовують найефективніше лише в тому разі, якщо вони 

ґрунтуються на щирому непідробному iнтepeci. Доповідач випромінюватиме довіpy, якщо сам 

віритиме в себе, не применшуватиме своїх можливостей, але й не перебільшуватиме їx, 

залишатиметься діловитим, не ображаючи при цьому інших.  У жодному разі не  можна  зверхньо 

ставитися  до слухачів та співдоповідачів, адже подібна поведінка викликає антипатію та неповагу. 

Процес спілкування не вичерпується усним повідомленням, важливу роль при цьому відіграють 

невербальні засоби інформування. Важливе значення для утримання уваги аудиторії мaє зоровий 

контакт. Варто дивитися безпосередньо в очі слухачам, використовуючи питання  на  зразок:  «Ви  

розумієте...», «Ви  також  помiтили, що...», «Як  ви знаєте...».    Це    подобається    людям,    оскільки    

свідчить    про    те,    що промовець бачить їх. 

 

Використання жестів. Дієвими є також жести, які являють собою вияв людських думок, емоцій. У 

поєднанні зi словами вони стають надзвичайно промовистими: жести посилюють емоційне 

звучання сказаного. Щоб оволодіти бодай основами жестикулювання, потрібне тривале тренування, 

розуміння poлі кожного жесту. Частота жестикуляції залежить передусім від культури поведінки 

людини. 

Практичні поради: 

1) жести повинні бути мимовільними; застосовуйте жест, відчуваючи необхідність у ньому; 

2) жестикуляція не повинна бути безперервною (не жестикулюйте руками протягом усієї доповіді); 

3) керуйте жестами – жест не повинен відставати від слова; 

4) урізноманітнюйте жестикуляцію; не користуйтеся одним i тим самим жестом у вcix випадках, 

коли потрібно надати словам виразності; 

5) жести повинні відповідати своєму призначенню. 

 

Використання голосу. Невербальна комунікація супроводжується словами з певною інтонацією, 

тоном. Голос, тон, виклад, уся сукупність виразових засобів і прийомів повинні свідчити про 

істинність думки й почуття промовця. Темп мовлення також має практичне значення. 

Практичні поради: 

1. Постійно тренуйте свій голос; найзручніший спосіб для цього – читання вголос; контролюйте 

правильність вимови. 

2. Пристосуйте свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування. 

3. Не говоріть надто голосно – це справляє враження агресивності. 

  

4. Хто говорить надто тихо, справляє враження людини, яка погано володіє тим матеріалом, про 

який говорить, або ж не впевнена в собі. 

5. Голос підвищуйте тоді, коли ставите запитання, виявляєте радість чи здивування. 
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6. Голос понижуйте тоді, коли хочете когось переконати або відповісти на запитання. 

Отже, щоб не виникало непорозумінь під час спілкування, треба узгоджувати несловесні засоби із 

словесними, адже дослідження свідчать, що невербальні сигнали справляють вплив утричі більший, 

ніж слова. 

 

(За матеріалами: Шевчук С.В. Українська мова: Навчальний посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.) 

 

Питання для самоконтролю 

 Що таке публічне мовлення? 

 Назвіть ознаки культури публічного мовлення. 

 Назвіть форми публічного виступу. 

 Що таке доповідь? З яких частин вона складається? 

 Визначте етапи підготовки до виступу. 

 Які варіанти підготовки виділяють? 

 Яку інформацію має знати доповідач заздалегідь? 

 Які джерела інформації виділяють? 

 З яких основних частин складається доповідь? 

 Як писати і редагувати текст доповіді? 

 Сформулюйте практичні поради доповідачеві. 

 Які вимоги ставляться до мови оратора. 

 Як подолати страх перед аудиторією? 

 Як потрібно підтримувати зв’язок з аудиторією? 

 

 

ТЕМА 2. СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ 

 

Ви – сучасний студент,  а  тому  в  умовах  інноваційного  навчання вам доводиться все частіше 

зустрічатися з потребою  висловлювати власні міркування на ту чи іншу тему в розрізі навчальної 

дисципліни. Пам’ятайте,   що   висловлювання   не   повинні   являти собою відірвані один від одного 

окремі речення, не підтверджені доказами, прикладами. Адже висловлювання – це насамперед 

зв’язне письмове чи усне повідомлення, що характеризується змістовою і структурною   цілісністю,   

завершеністю,   орієнтацією автора на певного адресата. 

Отже, текст висловлювання – це змістова єдність   вищого порядку, ніж речення, в ній можливе 

панорамне розгортання думок, більший обсяг інформації. Для того щоб думки набули вигляду 

зв’язного повідомлення, вони мають бути об’єднані однією темою, яка й формує зміст тексту, 

визначає його структуру, тобто композицію. А структура тексту – це вступ, основна частина, 

висновок. Важливо, аби  всі  ваші думки (й у вступі, й в основній частині, й у висновках) мали між 

собою логічний зв’язок, який у тексті реалізується граматично. 

Думки, знання, спостереження, споглядання, емоції можуть виражатися вербально – словами, 

об’єднаними у зв’язний текст. Залежно від характеру викладу думок (тобто мовлення) текст має 

такі різновиди: роздум, розповідь, опис. 

Як відомо, роздум – такий тип мовлення, який передає хід міркувань мовця, його ставлення до світу, 

до людей, певних явищ, дій, враження від них. У роздумах відтворюються не лише вербальні 

здібності мовця, а й його інтелект, обізнаність, психологічні характеристики. Як правило, роздум 

має внутрішню та зовнішню мотивацію, яка стає приводом до міркування (наприклад, якийсь 

життєвий факт чи подія, прочитана книга чи зустріч із непересічною людиною й ін). 

Для написання власного повідомлення (висловлювання), яке б відповідало логічним, змістовим, 
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композиційним вимогам, треба зрозуміти принципи творення тексту. У висловлюванні, яке  ви  

пишете чи у формі навчального  твору  на  будь-яку  літературну  тему,  чи  у формі власного 

роздуму, чи репортажу, нарису тощо, завжди має бути проблема – соціальна, психологічна й ін. 

Саму постановку проблеми, її формулювання висловлюєте у тезі, яка є важливим змістовим, 

композиційним, логічним ланцюгом розвитку думки. 

Теза – коротко сформульована провідна думка твору, статті, доповіді, правильність якої необхідно 

довести. У тезі ви презентуєте гіпотезу висловлення проблеми, тож саме теза є відправним пунктом 

ваших міркувань. Щоб шлях розгортання думки, її аргументації та резюмування був правильним, 

слід чітко сформулювати тезу, виголосивши таким чином проблему. Найчастіше теза складається з 

одного речення, у якому актуалізовано окреслено проблему, яку слід розгорнути,   прокоментувати,   

а   власну   позицію   аргументувати вдало дібраним і застосованим доказовим матеріалом. 

Аргументація має бути переконливою і спиратися на такі рівні: логічність доказів та послідовність 

їх мовної презентації, доречність аргументів, їх життєвість (тобто конкретність, а не абстрактність) 

та різноманітність. 

Важливим засобом аргументування є приклади з творів художньої літератури, історичні факти, 

власний досвід. Однак варто розуміти, що сила цих прикладів не однозначна; більшої уваги у 

переконанні мають факти з історії чи життя відомих історичних осіб, які є частиною загального 

історичного досвіду людства. Залучення до засобів аргументації прикладів із художньої літератури 

збагачує міркування, підсилює авторську позицію і характеризує вас як вдумливого, розумного 

читача, обізнаного зі світовою літературою як мистецтвом слова. Однак не всі пам’ятають зміст 

творів, знають літературних героїв та їх творців-авторів.Вдало дібрані аргументи з історичного 

минулого або сьогодення, з творів художньої літератури чи власного життєвого досвіду 

допоможуть переконати читача в правомірності ваших думок і засвідчать рівень вашої вікової, 

суспільної та громадянської компетентності. Варто ретельно продумати, наскільки застосований 

вами аргумент виконує покладене на нього смислове навантаження і логічно вписується у хід 

вашого міркування. 

Логічність дуже важлива у викладі вашої точки зору й у переконанні опонента в її слушності. 

Логічність виявляється у композиційному структуруванні етапів розгортання думки, послідовному 

викладі власних міркувань і наведених аргументів, у дотриманні причинно-наслідкових зв’язків 

між попередньою та  наступною  думкою,  доречністю  використаних  фактів, їх смисловою 

мотивацією. Саме логіка торує шлях до оптимального розуміння думки мовця, зумовлює прийняття, 

а нелогічність – неприйняття його позиції. 

Окрім логічності важливим змістовим організатором тексту є послідовність викладу думок, яка 

реалізується дотриманням смислових зв’язків між попереднім і наступним   реченнями.   При цьому 

попереднє речення, як правило, є смисловим підґрунтям для подальшого розгортання думки. 

Допомагають логічно й послідовно передати в тексті хід ваших думок як автора вставні слова й 

словосполучення, які уможливлюють виявлення власної  констатуючої (на мою думку; я вважаю; 

як мені здається та  ін.)  й  емоційної  (на щастя; на радість; на жаль; як не прикро) позиції автора, 

визначають черговість застосованих аргументів (по-перше; по-друге, у першому випадку; з одного 

боку; з другого боку). 

Висновок, як правило, конкретніший, ніж теза, яка пропонує гіпотезу вирішення проблеми, 

абстрактно окреслюючи її ідею. У висновку резюмується чітка позиція автора щодо гіпотетичного 

розв’язання поставленого питання, і ця позиція є наслідком усього міркування, пошуку потрібної 

мисленнєвої константи, яка й конкретизується висновком. Допомагають оформити висновок такі 

слова і вирази: отже; тож; що ж; як  бачимо;  підводячи  підсумки;  з огляду на сказане; 

обміркувавши проблему  тощо.  Зверніть  увагу  на  те, що кожен висновок чітко акцентує позицію 

автора, навіть якщо проблема неоднозначна і знайти її розв’язання складно. Висновок, якщо він: 1) 
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сформульований грамотно й конкретно; 2) послідовно випливає із попередніх міркувань; 3) логічно 

пов’язаний із висунутою тезою, – свідчить про ваше вміння конструювати мислення і,відповідно, 

мовити   за   законами   логіки,   послідовності,   змістовності. А також демонструє навички 

структурування думки, вміння побачити головне і другорядне, знайти раціональну зернину в 

обдумуванні поставленої проблеми. 

Якщо при виконанні творчого  завдання  ви  максимально  виявили всі мовленнєві компетенції, були 

логічні, послідовні та переконливі у доборі аргументів, завершили міркування умотивованим  

висновком  і при цьому засвідчили орфографічну та пунктуаційну грамотність, лексичну, 

граматичну, стилістичну вправність, то ви неодмінно отримаєте високий бал оцінювання. 

(З інтернет-ресурсів) 

 

 

Завдання до теми 

Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем:  

Найвища нагорода – корисним буть народу. 

Яке воно – щастя? 

Не обіцяй в біді згадати друга, а просто другом будь йому завжди (М. Карпенко). 

Чим я можу прислужитись Україні? 

Стоїш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнися (Нар. тв.). 

 

 

ТЕМА 3. ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ 

 

Діалогічне мовлення – це процес взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах 

мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає як слухач і як мовець. 

Розглянемо комунікативні, психологічні та мовні особливості цього виду мовленнєвої діяльності. 

Діалогічне мовлення виконує такі комунікативні функції: 

1. Запит інформації – повідомлення інформації. 

2. Пропозиція  (у  формі  прохання,  наказу,  поради)  – прийняття чи неприйняття 

запропонованого. 

3. Обмін судженнями, думками, враженнями. 

4. Взаємопереконання, обґрунтування власної точки зору. 

Кожна з цих функцій має свої специфічні мовні засоби та є домінантною у відповідному типі 

діалогу.Діалогічне мовлення 

завжди вмотивоване. Цьому сприяє психологічний клімат, доброзичливі стосунки, 

зацікавленість у роботі. 

 Діалогічне мовлення, як і монологічне, характеризується зверненістю. Спілкування, як правило, 

проходить у безпосередньому контакті учасників, які добре обізнані з умовами, в яких відбувається 

комунікація. Діалог передбачає зорове сприйняття співрозмовника й певну незавершеність 

висловлювань, що доповнюються позамовними засобами спілкування (мімікою, жестами, 

контактом очей, позами співрозмовників). З їх допомогою мовець виражає свої бажання, сумніви, 

жаль, припущення. 

Однією з найважливіших психологічних особливостей діалогічного мовлення є його ситуативність, 

тому що часто його зміст можна зрозуміти лише з урахуванням тієї ситуації, в якій воно 

здійснюється. 

Власне зовнішніх обставин ситуації у момент мовлення  може  не бути, проте вони існують у 

свідомості комунікантів.  Це  можуть  бути якісь минулі події, відомі лише співрозмовникам, їхні 
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переживання, життєвий досвід, спільні відомості. Класичним прикладом ситуативності    є    репліка    

«Іде!»,    яка    в    навчальному    закладі    може означати, шо йде викладач і студентам необхідно 

негайно заходити до аудиторії й сідати на свої місця, а на трамвайній зупинці – появу 

довгоочікуваного транспорту й под. 

Ситуації, що спонукають до мовлення, називають мовленнєвими, або комунікативними. Вони 

завжди містять у собі стимул до мовлення. 

Уявімо, що ви відчуваєте спрагу. Якщо ви прийшли додому, то, звичайно, підете на кухню і вип’єте 

води (соку, чаю тощо). Але коли ви прийшли в гості, то потреба випити води стане стимулом до 

мовлення, в такому разі – звернення до господині (господаря) дому: «Чи не дасте мені склянку 

води?» Реакція співрозмовника буде як вербальною («Будь ласка»,   «Із   задоволенням»   тощо),   

так   і   невербальною:   він   (вона)   наллє вам склянку води або пригостить чашкою чаю. З вашого 

боку буде висловлена подяка. 

 

Компоненти комунікативної ситуації: 

• комуніканти та їх стосунки (суб’єкти спілкування); 

• об’єкт (предмет) розмови; 

• ставлення суб’єкта (суб’єктів) до предмета розмови; 

• умови мовленнєвого акту. 

 

Характерною особливістю діалогічного мовлення є його емоційна забарвленість. Мовлення, як 

правило, емоційно забарвлене, оскільки мовець передає свої думки, почуття, ставлення до того,  про 

що йдеться. Це знаходить відображення у відборі лексико-граматичних засобів, у структурі реплік, 

в інтонаційному оформленні тощо. Справжній діалог містить репліки подиву, захоплення, оцінки, 

розчарування, незадово- лення та ін. 

Іншою визначальною рисою мовлення є його спонтанність. Відомо, що мовленнєва поведінка 

кожного учасника діалогу значною мірою зумовлюється мовленнєвою поведінкою партнера. Саме 

тому діалогічне мовлення, на відміну від монологічного, неможливо 

спланувати заздалегідь. Обмін репліками відбувається досить швидко, і реакція вимагає 

нормального темпу мовлення. Це й зумовлює спонтанність, непідготовленість мовленнєвих дій, 

потребує досить високого ступеня автоматизму та готовності до використання мовного матеріалу. 

Діалогічне мовлення має двобічний характер. Спілкуючись, співрозмовник виступає то в ролі 

мовця, то слухача, який повинен реагувати на репліку партнера. Іншими словами, обмін репліками  

не може здійснюватися без взаємного розуміння, яке відбувається через аудіювання. Отже, 

володіння діалогічним мовленням передбачає володіння говорінням та аудіюванням, що вимагає 

від учасників спілкування двобічної мовленнєвої активності та ініціативності. 

 

Мовні особливості діалогічного мовлення 

 

Характерними мовними особливостями діалогічного мовлення є його еліптичність, наявність 

«готових» мовленнєвих одиниць, слів- заповнювачів пауз, а також так званих  «стягнених форм». 

Розумінню неповних реплік партнерів у діалозі сприяють контактність комунікантів, наявність 

спільної ситуації, зверненість реплік, вживання позамовних засобів (жестів, міміки), знання обома 

співрозмовниками обставин дійсності, а в більшості випадків – й одне одного. Крім того, випущені 

члени речення можна відновити, виходячи зі змісту попередньої репліки. 

У діалозі широко вживаються «готові» мовленнєві одиниці. Їх називають   «формулами»,   

«шаблонами»,   «кліше»,   «стереотипами».   Вони використовуються для висловлення подяки, 

обміну привітаннями, поздоровленнями, для привертання уваги співрозмовника на початку 
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розмови, для підтвердження або коментування почутого тощо. «Готові» мовленнєві одиниці 

(словосполучення, цілі фрази) надають діалогу емоційності. 

У діалогічному мовленні часто зустрічаються слова, які називають 

«заповнювачами   мовчання».   Вони   служать   для   підтримання   розмови, для заповнення пауз у 

ній, коли мовець підшукує відповідну репліку. Наприклад: добре, дуже добре, ти знаєш, дивись, 

послухай-но тощо. 

Будь-який діалог складається з окремих взаємопов’язаних висловлювань. Такі висловлювання, 

межею яких є зміна співрозмовника, називаються реплікою. Репліка є першоелементом діалогу. 

Репліки бувають різної протяжності, але тісно пов’язані одна з одною за своїми комунікативними 

функціями, структурно та інтонаційно. Найтісніший зв’язок між суміжними репліками. 

Перша репліка діалогічної єдності є завжди ініціативною (її називають ще реплікою-спонуканням). 

Друга репліка може бути або повністю реактивною (інакше – залежною, або реплікою-реакцією), 

або реактивно-ініціативною, тобто включати реакцію на попереднє висловлювання й спонукання 

до наступного. 

(З інтернет-ресурсів) 

  

Питання для самоконтролю 

 

 Що таке мовлення? 

 Які є форми спілкування? Назвіть учасників спілкування. 

 Яка найменша вимовна одиниця? 

 Що є результатом говоріння? 

 Що таке культура мовлення 

 Що таке мовленнєвий етикет? 

 Які форми вітання та побажання ви знаєте 

 Дайте визначення усного діалогічного мовлення. Які вимоги ставляться до 

нього 

 Назвіть психологічні особливості діалогічного мовлення. 

Вправи до теми 

 

Вправа 1. Прочитайте. З’ясуйте, до яких етикетних ситуацій належать подані мовні формули 

та якими з них можна скористатися за офіційних обставин. 

1) Привіт. Здрастуйте. Доброго ранку. Наше щире вітання. Добрий день. Добридень. Вечір 

добрий. Добрий вечір. Доброго здоров’я. Я Вас вітаю. 

2) До побачення. До завтра. На все добре. Бувайте. Усім вітання. Тим часом. Мені час. До зустрічі. 

Скоро побачимось. Щасливо. 

3) Спасибі. Дякую. Щиро дякую. Дуже дякую. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. 

Дякую від усього серця. Ви зробили мені велику послугу. У великому боргу перед Вами. Складаю 

подяку. 

4) Так. Гаразд. Обов’язково. Авжеж. Добре. Чудово. Ще б пак. Ви маєте рацію. Не заперечую. 

Звичайно. Безсумнівно. 

5) Дякую, не треба. На превеликий жаль, ні. Ні, я не можу. Про це не може бути й мови. Нічого 

подібного. Це марнування часу. Я про це іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Це 

неможливо. 

6) Перепрошую. Вибачте. Мені дуже шкода. Даруйте за клопіт. Прошу вибачення. Вибачте, що 

завдав(ла) стільки клопоту. Не згадуйте про це. 

7) Це не так? Не може цього бути? О! Тільки  уявіть  собі!  Подумати тільки! Хто б міг подумати! 
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Як дивно! 

Вправа 2. Змоделюйте стандартну ситуацію звернення до незнайомої особи (виконують 2 

студенти). Розташуйте у правильній послідовності потрібні фрази у розмові. 

Вправа 3. Ви прийшли на наукову конференцію і хочете познайомитися з не знайомим вам  

доповідачем.  Як  це  ви  зробите, якими етикетними формулами скористаєтеся? 

Вправа 4. Викладач пропонує вам написати реферат «Українська мова серед  інших  мов  світу».  

Висловіть  свою:  а) згоду; б) відмову. 

Вправа 5.  Використовуючи етикетні формули, усно змоделюйте бесіду (на вибір): а) між особою, 

що влаштовується на роботу, та умовним роботодавцем; б) між директором навчального  закладу  і  

студентом, який без поважних причин не з’явився на заняття. 

Вправа 6. Запишіть стереотипні висловлювання, що використовуються для розради людини, її 

заспокоєння, втішання. 

Вправа 7. Змоделюйте ситуацію: ви незадоволені вчинком свого товариша, зробіть йому 

зауваження, а він вам повинен дати відповідь. 

Вправа 8. Змоделюйте діалог між особами, одна з яких висловлює пропозицію, інша – відмову. 

Вправа 9. Продовжіть речення. В якій етикетній ситуації ними можна скористатися? 

Я переконаний, що ... Мені здається, що ... Як на мене, то ... 

Мушу зауважити, що ... Я іншої думки щодо ... 

На завершення вважаю за доцільне ще раз ... 

 

 

ТЕМА 4. МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ 

 

Монологічне мовлення – це таке мовлення, коли говорить одна особа, а інші слухають, сприймають 

її мову. 

Прикладами монологічного мовлення є доповідь, лекція, виступ на зборах, пояснення нового 

матеріалу на занятті тощо. Це відносно розгорнутий різновид мовлення. У ньому порівняно мало 

використовують позамовної інформації, отриманої з розмовної ситуації. Порівняно з діалогічним 

монологічне мовлення – більшою мірою активний чи довільний різновид мовлення. Зокрема, щоб 

виголосити монологічний акт мовлення, той, хто говорить, має усвідомлювати повний зміст думки 

і вміти довільно будувати на підставі цього змісту власне висловлювання чи послідовно кілька 

висловлювань. 

Монологічне мовлення є організованим різновидом мовлення. Той, хто говорить, наперед планує 

чи програмує не лише окреме слово, 

речення, а й увесь процес мовлення, увесь монолог загалом, іноді подумки, а іноді як запис у вигляді 

плану чи конспекту. 

Монологічне мовлення у розгорнутих формах потребує певної підготовки, яка полягає в 

попередньому відборі змісту, чіткому плануванні та відповідному словесному оформленні. 

Письмове мовлення – це особливий різновид мовного процесу, що дає змогу спілкуватися  з  

відсутніми  співрозмовниками  (сучасниками або тими, що житимуть потім). 

Письмове мовлення – це  різновид  монологічного  мовлення,  але воно здійснюється як писання та 

читання написаного у вигляді письмових знаків (слів). 

Воно відбувається поза безпосереднім контактом із співрозмовниками, а тому не передбачає 

інтонації, міміки і жестів сприйняття реакції читача, його реплік,  які  мають  важливе  значення для 

усної мови. У письмовому мовленні  і  зміст,  і  своє  ставлення  до нього треба висловити на папері. 

Тому воно більш розгорнуте, ніж усне монологічне, структурно набагато складніше порівняно з 

усним; перше висуває більше вимог до людини, потребує більш розгорнутого, розчленованого, 
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послідовного, повного викладення думок, суворішого дотримання правил граматики, добору слів і 

виразів. Якщо в усному мовленні пропуск окремих слів можна заповнити певними виражальними 

засобами, то такі пропуски роблять письмове мовлення незрозумілим. 

Оволодіння письмом, читання художньої літератури сприяють подальшому розвитку усного 

мовлення особистості, збагаченню її активного словника та усвідомленню граматичної будови. 

Внутрішнє мовлення. Усне та письмове мовлення, що може виражатися в діалогічній та 

монологічній формах, є зовнішнім мовленням. Різновидом мовлення є внутрішнє. З назви випливає, 

що внутрішнє мовлення не спрямоване на спілкування з іншими людьми. Людина користується 

внутрішнім мовленням, коли щось обмірковує, планує свої дії, не висловлюючись уголос і не 

записуючи на папері, не контактуючи при цьому з іншими людьми. 

Внутрішнє мовлення беззвучне, тобто не  промовляється  вголос, хоча часто виявляється у вигляді 

шепоту, а то й починає звучати, переходячи в розмову із самим собою. Це трапляється в разі 

великого напруження думки, що супроводжується виразними емоціями. 

За структурою внутрішнє мовлення відрізняється від зовнішнього тим, що воно дуже скорочене, 

уривчасте, у ньому нема більшості другорядних членів речення. Унаслідок цього внутрішнє 

мовлення справляє враження незв’язності та незрозумілості, у реченні часто залишається тільки 

підмет чи присудок, що є центром думки, навколо якого об’єднуються образи. Можливість такого 

скорочення внутрішнього мовлення пов’язана з тим, що людині, яка міркує подумки, добре відомо, 

про що йдеться. Тому й відпадає нібито 

 необхідність розгорнуто викладати свої думки для себе. Звичка думати таким «скороченим» 

способом має й недоліки. Часто те, що немовби цілком зрозуміле у внутрішньому мовленні, за його 

спрощеною та скороченою синтаксичною структурою виявляється аж ніяк не таким зрозумілим, 

коли доводиться переказувати зміст думки іншим людям: окремі моменти є незрозумілими, думки 

неаргументованими, логічно непослідовними.  Відомі випадки,  коли добре  зрозумілу думку  

передати у зв’язному мовленні усно чи письмово неможливо. 

Внутрішнє мовлення виникло в процесі мовного спілкування людей через ускладнення завдань і 

змісту діяльності. Воно породжується потребою перш ніж висловити щось усно чи письмово, 

спланувати його, окреслити основні контури, побудувати вислів, схему міркування. 

Обидва різновиди мовлення людини – зовнішнє та внутрішнє – перебувають у тісному 

взаємозв’язку та постійних взаємопереходах. Легкість і швидкість таких взаємопереходів залежать 

від багатьох умов, а саме: змісту, складності та новизни розумової діяльності, мовного досвіду та 

індивідуальних особливостей людини. 

Мовлення в різних людей має індивідуальні особливості, що виявляються в темпі, ритмі, 

емоційності, виразності, точності, плавності, звучанні, логічній послідовності, образності 

висловлювання думок. 

Індивідуальні особливості мовлення людини залежать від її уміння володіти мовленням, 

використовувати його як засіб спілкування, регулювати його. Залежно від цього одні люди балакучі, 

іншим притаманна певна стриманість, відлюдність. Вольова саморегуляція мовлення є важливим 

аспектом його функціонування. Характер діяльності позначається на мовленні й водночас потребує 

володіння певними його особливостями. Кожний фахівець висуває власні, специфічні вимоги до 

мовлення. Мовлення повинно бути не лише стилістично та логічно досконалим, а й переконливим, 

емоційно- образним, науково доказовим і впливовим. Такі властивості професійного мовлення не 

просто формуються в процесі набуття практичного досвіду, вони потребують також власної 

саморегуляції, прагнення до вдосконалення мовлення. 

(З інтернет-ресурсів) 

 

Питання для самоконтролю 
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 Що таке монологічне мовлення? 

 Чим відрізняється письмове мовлення від усного? 

 Як ви розумієте поняття «внутрішнє мовлення»? 

 Назвіть, які індивідуальні особливості впливають на монологічне мовлення? 
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Українська мова [Текст]: методичні вказівки до виконання пактичних робіт для здобувачів 
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продовольство спеціальності 208 Агроінженерія денної форми навчання/уклад. Т.М. Менделюк. 
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