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ВСТУП  

Синтаксис є одним з найскладніших і найцікавіших розділів 

усієї граматики сучасної української літературної мови, адже 

функціювання будь-якої мовної одиниці найпослідовніше 

виявляється в синтаксичних структурах, що найоптимальніше 

відображають відношення між реаліями об’єктивної дійсності.  

Усвідомлення своєрідності складного речення, уміння 

розрізняти типи складних речень і конструювати їх, вибираючи той 

чи інший варіант їх складності, відчувати синонімію простого і 

складного речення, а також синонімію різних типів складного 

речення, має важливе значення для розвитку культури мовлення 

студентів – майбутніх учителів-словесників.  

Пропонований посібник є систематизованим збірником 

завдань до курсу „Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. 

Складне речення”, до складу якого входять два змістові модулі: 

Модуль С „Складне речення. Складносурядне речення. 

Складнопідрядне речення розчленованої і нерозчленованої 

структури” і Модуль D „Складнопідрядне багатокомпонентне 

речення. Безсполучникове складне речення. Складні синтаксичні 

структури”.  

Кожен зі змістових модулів містить кілька тем. Матеріал 

окремої теми модуля структуровано таким чином:  

– до кожної теми сформульовано мету;  

– окреслено коло контрольних питань, що відображають 

логічну послідовність засвоєння синтаксичних явищ, а також 

зв’язок виучуваного матеріалу з майбутньою професійною 

діяльністю;  

– з метою перевірки набутих знань, вироблення й 

удосконалення практичних умінь і навичок подано систему 

пошукових, навчальних і дослідних завдань;  

– кожна тема містить схему й зразок виконання 

синтаксичного аналізу певної синтаксичної структури;  

– для контрольної перевірки знань запропоновано тести, які 

сприятимуть максимальній активізації розумової діяльності 

студентів, глибокому засвоєнню й осмисленню ними всього 

синтаксичного матеріалу кожної теми.  

Загалом система завдань скерована на розвиток здібностей 

студентів, на активізацію їх розумової, творчої й пізнавальної 

діяльності, нешаблонне мислення. Варто зазначити, що в процесі 
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вирішення деяких завдань студенти повинні орієнтуватися на 

можливість кількаваріантного трактування того чи іншого 

синтаксичного явища, кожне з яких має бути чітко аргументоване й 

обґрунтоване.  

Методичний посібник містить список основної й додаткової 

літератури для самостійного опрацювання студентами, а також 

включає список основних лексикографічних джерел.  

У посібнику вміщено завдання для контролю за самостійною 

роботою студентів, а також запропоновано орієнтовні завдання до 

контрольно-модульних робіт.  
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О. Кравченко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2000. – № 4.  

19. Кузьмич О. О. Функціональні особливості складних 

конструкцій з послідовною підрядністю / О. О. Кузьмич // 

Мовознавство. – 1993. – № 6.  

20. Кухарчук І. Вивчення безсполучникових речень студентами-

філологами / І. Кухарчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 2012. – № 2.  

21. Лаврінець О. „Спільні слова” у складносурядному реченні / 

О. Лаврінець // Дивослово. – 2002. – № 2.  

22. Ломакович С. В. Займенниково-співвідносні конструкції в 

системі складнопідрядного речення української мови / 

С. В. Ломакович. – К. : НМК ВО, 1993.  

23. Мовчун А. Наші помічники − розділові знаки / А. Мовчун // 

Дивослово. – 2001. – № 11.  

24. Ожоган В. М. Функціональні властивості займенникових слів 

у структурі складного речення / В. М. Ожоган // Мовознавство. 

– 1997. – № 1.  

25. Омельчук С. Вивчення безсполучникового складного речення 

за модульною технологією / С. Омельчук // Дивослово. – 2003. 

– № 11.  

26. Омельчук С. Проблемно-пошукове навчання синтаксису рідної 

мови (на матеріалі складнопідрядних речень) / С. Омельчук // 

Дивослово. – 2007. – № 10.  

27. Омельчук С. Уроки синтаксису і стилістики / С. Омельчук // 

Дивослово. – 2004. – № 11.  

28. Решодько Л. Складне речення (Матеріали для тематичної 

перевірки знань / Л. Решодько // Дивослово. – 2008. – № 12.  

29. Слинько І. І. Парадигматика складного речення української 

мови / І. І. Слинько // Мовознавство. – 1987. – № 3.  

30. Слинько І. І. Сполучник чи сполучне слово? / І. І. Слинько // 

Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 4.  

31. Слинько І.І. Чи змінюється значення складнопідрядного 
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речення від місця підрядного / І. І. Слинько // Дивослово. − 

1995. − № 4.  

32. Теклюк В. Вивчення складних речень з різними видами зв’язку 

/ В. Теклюк // Дивослово. – 2004. – № 12.  

33. Христіанінова Р. Традиційні й нові класифікації 

складнопідрядних речень / Р. Христіанінова // Укр. мова і л-ра 

в шк. – 2010. – № 1.  

34. Шевчук С. В. Вивчення складного речення в 4 класі / 

С. В. Шевчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 8.  

35. Шевчук С. В. Складнопідрядні речення з часовими 

відношеннями / С. В. Шевчук // Укр. мова і л-ра в шк. – 1985. – 

№ 5.  

36. Шульжук К. Ф. Внутрішня структура і часові параметри 

предикативних одиниць у складному багатокомпонентному 

реченні / К. Ф. Шульжук // Мовознавство. – 1989. – № 6.  

37. Шульжук К. Ф. Мовленнєва реалізація моделей складних 

багатокомпонентних речень / К. Ф. Шульжук // Мовознавство. 

– 1991. – № 1.  

38. Шульжук К. Ф. Семантична структура складного 

багатокомпонентного речення / К. Ф. Шульжук // 

Мовознавство. – 1987. – № 6.  

39. Шульжук К. Ф. Складні багатокомпонентні конструкції в 

системі речення / К. Ф. Шульжук // Мовознавство. – 1986. – 

№ 6.  

40. Шульжук К. Ф. Складні речення з різними видами зв’язку / 

К. Ф. Шульжук // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 7.  
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МОДУЛЬ С 
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ 

РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ 

РОЗЧЛЕНОВАНОЇ ТА НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ 

СТРУКТУРИ 

 

ТЕМА: СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ  

 

Мета: систематизувати, узагальнити й поглибити знання 

студентів про складне речення, з’ясувати основні граматичні й 

семантичні ознаки складного речення, навчити визначати засоби 

зв’язку частин складного речення, розглянути основні типи 

складних речень.  

 

Питання для розгляду: 

1. До історії виучуваного питання. 

2. Складне речення як синтаксична конструкція. 

Визначальні граматичні та семантичні ознаки складного речення. 

3. Засоби зв’язку частин складного речення. 

4. Комунікативна організація складного речення. 

5. Основні різновиди складних речень. 

6. Місце виучуваних питань у шкільних підручниках. 

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання 

1. Опрацюйте необхідну рекомендовану літературу, 

підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.  

 

2. Зіставте вузівську та шкільну термінологію виучуваної 

теми, зробіть висновки.  

 

3. У поданому тексті знайдіть складні речення, поясніть 

розділові знаки. З’ясуйте, з кількох предикативних частин 

складаються вони, підкресліть граматичну основу кожної з них. 

Визначте стиль і тип мовлення тексту. 

Слово, як воно мовлене неложними вустами, має особливу 

цінність. Споконвіків його магічність прирівнювалася до 

найвищих людських якостей. Недарма ж, якщо хотіли в давнину 

ствердити непорушність істини, то привселюдно присягалися: 

„Слово честі!”  
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Це вже в наш час втратився зміст цього вислову, бо нерідко 

він стає словесною іграшкою в людей легковажних і 

словоблудних. Відтак ми перестали вірити в істинність цієї 

шляхетної присяги.  

Між тим традиційна мораль ґрунтувалася на авторитеті 

слова, його високій місії й незаперечності. Особливо це 

стосувалося родинного етикету, та пріоритет незаперечно 

належав главі сім’ї – батькові. Батькове слово було не тільки 

законом – воно повчало, об’єднувало й утверджувало моральні 

устої. Разом з тим пошанівок до батькового слова вимагав од 

останнього особливої відповідальності й житейських чеснот. Чи 

не від того ввійшов у повсякдення вислів: „Хоч батько й скупий 

на слово, але воно є законом”? 

Отже, батькове слово. Як ми розуміємо його сьогодні, що 

стоїть за цим глибоким змістом, і чи не збідніли ми, коли 

повелися з ним запанібрата? Щоб відповісти на це, мусимо бодай 

побіжно пригадати свою історію (В. Скуратівський). 

 

4. З поданих речень утворіть складні із сурядним, 

підрядним або безсполучниковим зв’язком. Уведіть необхідні 

сполучники, опустіть слова, що можуть повторюватись.  

І. На Чорному морі є острів суворий, німий. Червоная скеля 

на буйнім зеленім роздоллі одна піднімається вгору червоним 

шпилем. Не купчаться білії хати по ній. Лист кучерявий її не 

вкриває, одна тільки стежка зелена збігає по ній. То течійка води 

весняної прорила червону глину і вся обросла оксамитом-травою. 

Далі все мертво, все глухо (Дніпрова чайка).  

ІІ. Вслухаюся в поетичні образи колискових і уявляю 

немовлятко. Воно покліпує віями. Дрімота-сон ходить біля вікон, 

заглядає в шибки. Там, на воротях, стоїть кіт у червоних чоботях. 

Тільки зозуля, примостившись на покуті, не поспішає. Вона хоче 

сплести тугого барвистого віночка з рути-м’яти, хрещатого 

барвінку й запашних василечків (За В. Скуратівським).  

 

5. З’ясуйте, якими засобами виражаються семантико-

синтаксичні відношення у складних реченнях. Доберіть заголовок 

до тексту.  

Небагато можна назвати квітів, котрі б так швидко й так 

міцно завоювали симпатії публіки й садоводів, як хризантема. 
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Згадаймо, чи давно хризантема була улюбленицею Китаю та 

Японії, а в нас її зустрічалося всього лиш два-три різновиди. А 

тепер яких тільки сортів хризантеми не побачиш!  

Хризантема – улюблениця Японії, де її культивують із 

давніх-давен. Це квітка національна, котрою захоплюється все 

населення, починаючи з мікадо й закінчуючи останнім 

джинрикшею – людиною-конем.  

Зображення її – священне, і право носити матерію з 

малюнком хризантеми на підставі державних законів мають лише 

члени імператорської сім’ї. Кожного, хто зважиться порушити цей 

закон, чекає смертна кара.  

Так само жорстоко карається й спроба відтворювати цю 

емблему японської імперії, а тому, бувало, уряд вдавався до 

зображення квітки на грошах та цінних паперах, щоб зупинити 

охочих до підробки (М. Золотницький).  

 

6. З наведених речень утворіть усі можливі синонімічні 

складні речення. Поясніть, які засоби зв’язку ви при цьому 

використали.  

1. Сонце зійшло. Туман розсіявся. 2. Вітру не було. 

Клекотав сильний прибій. 3. Скоро прийде весна. Почнуться 

польові роботи. 4. Ти маєш право на гордість. Ти творець. 5. Нам 

дорого дістався мир. Ми його бережемо. 

 

7. Розставте необхідні розділові знаки, обґрунтуйте ваш 

вибір.  

Замаїлася Україна стиглою весною. Чернігівські соснові 

бори помолодилися липкими від живиці пучками чатиння 

заховавши від неба таїну свого світу про яку знає тільки Бог і все 

що народжується розквітає й умирає під банею зеленого храму є 

природі властиве: ніщо тут не зайве усього для гармонії 

достатньо і кожен листок кожне зело комаха птах і звірина живуть 

у згоді з творцем ніщо нічому не заважає і смерть як і народження 

– доцільні (Р. Іваничук).  

 

8. З’ясуйте, якими засобами виражаються семантико-

синтаксичні відношення між предикативними частинами 

складносурядного, складнопідрядного та складного 

безсполучникового речень.  
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А. Питають сосни, де я мешкаю,  

Куди іду сумною стежкою,  

Кого шукаю між деревами,  

Неначе між своїми, кревними (Д. Павличко).  

Б. Ще видиться: чужий далекий край,  

І серед степу, де горить калина, –  

могила...(В. Стус).  

В. Дощ полив, і день такий полив’яний.  

Все блищить, і люди як нові (Л. Костенко).  

Г. Я піду собі у гори,  

Там стоять хатки тихенькі,  

Вільно дихають там груди,  

Віють вітри там буйненькі (Леся Українка).  

Д. На листя ти задивишся бліде,  

На черепашку равлика прозору,  

І в цю хвилину дівчина пройде,  

З школярським ранцем сходами нагору.  

І ти все знаєш: проминуть роки,  

А ти ховатимеш, немов коштовність,  

Води бурштин і одягу кратки,  

Однаково прекрасну невимовність (О. Ольжич).  

 

9. Які типи складних речень переважають у розмовно-

побутовому мовленні? Підтвердіть свої міркування прикладами.  

 

10. Визначте стиль тексту. Які синтаксичні структури в 

ньому переважають. Виконайте повний синтаксичний розбір 

другого й останнього речення тексту.  

На ротонді Болонського університету поміж імен, що 

уславили цей всесвітньо відомий італійський навчальний заклад, і 

Джордже да Русіа (Георгій з Русії). Хто ж це з наших земляків 

заслужив такої честі? Юрій Котермак – син Донатана з 

Дрогобича. Назву рідного міста взяв собі за літературний 

псевдонім і під іменем Юрія (Георгія) Дрогобича (Дрогобицького) 

увійшов в історію світової медицини, філософії, астрономії, 

математики. Медицину й астрономію викладав у Краківському 

університеті, де його слухав знаменитий Міколай Копернік. 

Професор Болонського університету (у 1481 – 1482 роках – його 

ректор) читав студентам традиційні лекції з медицини та ранкові 
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лекції з астрономії.  

Юрій з Дрогобича – перший український доктор медицини 

й перший український автор друкованої книжки. Йдеться про 

„Прогностичну оцінку поточного 1483 року магістра Юрія 

Дрогобича із Русі, доктора мистецтв і медицини Болонського 

університету”. На жаль, на латині, тому й відома головним чином 

як „Юдіціум прогностікум”…(„Прогностичне судження”).  

Оригінали праць ученого зберігаються в національних 

бібліотеках і музеях Італії, Франції, Німеччини, Польщі. В 

Україні – переважно копії. Давно сказано: немає пророка на своїй 

батьківщині. Юрій Дрогобич був ним на чужині. Нині духовно 

повертається додому (З монографії).  

Тести 

1.  Як поділяються складні речення за засобом зв’язку:  

а) на сурядні й підрядні;  

б) на ускладнені й неускладнені;  

в) на сполучникові й безсполучникові;  

г) на підрядні й безсполучникові.  

2. У якому рядку правильно названо всі засоби зв’язку 

частин складного речення:  

а) сполучники, інтонація, співвідносні вказівні слова; 

б) сполучники сурядності і підрядності, сполучні слова, порядок 

розташування частин;  

в) порядок розташування частин, інтонація, сполучники, лексичні 

елементи;  

г) сполучники, сполучні слова, інтонація, порядок розташування 

частин, співвідношення видо-часових і способових форм дієслів-

присудків, лексичні елементи, співвідносні вказівні слова.  

3. Виберіть складні речення.  

а) Трістан блукав по лісі, ловив зелений шум (Леся Українка).  

б) Заснули доли, і полонина в тиші спить (О. Олесь).  

в) Багряні смуги на обрії тугішали, звужуючись, і були схожі на 

лаз у той задушливий день (Є. Гуцало).  

г) Щоб зірвати одну квітку, треба виростити десять 

(В. Сухомлинський).  

д) Сьогодні пройшла гроза і грім ударив десь збоку (І. Сенченко).  

4. У яких реченнях допущено пунктуаційні помилки?  

а) Оселя гуцула стояла на високій кичері, а внизу клекотів, 

пінився бурхливий Черемош (І. Цюпа).  
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б) Надвечір згубилася десь мряка, і густий дощ спустився на 

землю (О. Кобилянська).  

в) Сосни стривожено зашелестіли і стало тихо-

тихо…(М. Зарудний).  

г) Не все те не правильне що тобі не зрозуміле (Г. Сковорода).  

д) Я знаю, кожній дитині потрібна ласкава увага батьків 

(В. Сухомлинський).  

5. Серед наведених речень знайдіть складносурядні.  

а) Тихо дощ осінній розсипає бісер, сірий день у людях проростає 

в сон (Ю. Дмитренко).  

б) Щастя йде з душі, а душа потребує не ситості, а доброти 

(Є. Гуцало).  

в) Вже листопад підкрався з-за дубів і гай знімає золоту перуку 

(Л. Костенко).  

г) На білу гречку впали роси, веселі бджоли відгули 

(М. Рильський).  

д) Друг ще простить, зате сама доля може часом помститися 

(Р. Іваничук).  

6. Який зі сполучників може з’єднувати частини 

складносурядного речення?  

а) бо;  

б) коли;  

в) чи то;  

г) щоб;  

д) дарма що. 

7. Серед наведених речень знайдіть складні, визначте їх 

тип (розділові знаки пропущені).  

а) У цих краях торгуючи давно грек прорубав у Скіфію вікно 

(Л. Костенко).  

б) Це був останній вечір проведений з найкращими друзями на 

Україні (Р. Іваничук).  

в) Суворий закон але ж це закон (Нар. тв.).  

г) Я на гору круту крем’яную буду камінь важкий підіймать і 

несучи вагу ту страшную буду пісню веселу співать (Леся 

Українка).  

д) Одним із найвідоміших українських кобзарів є Єгор Мовчан 

котрого Максим Рильський образно назвав пісенним Гомером 

сучасності (В. Скуратівський).  
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ТЕМА: СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ  

 

Мета: поглибити й удосконалити знання студентів про 

складносурядне речення, ознайомити їх з принципами 

класифікації складносурядних речень, навчити студентів 

розмежовувати складносурядні речення та прості речення, 

ускладнені однорідними членами речення, з’ясовувати засоби 

вираження семантико-синтаксичних відношень між частинами 

складносурядного речення.  

 

Питання для розгляду  

1. До історії питання про природу складових частин 

складносурядного речення.  

2. Принципи класифікації складносурядних речень. Основні 

різновиди складносурядних речень.  

3. Смислові відношення між частинами складносурядних 

речень, засоби їх вираження.  

4. Розмежування складносурядних речень та простих 

речень, ускладнених однорідними членами речення.  

5. Особливості пунктуації на межі частин складносурядного 

речення.  

6. Висвітлення виучуваного матеріалу в шкільному 

підручнику.  

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання  

1. Опрацюйте необхідну рекомендовану літературу, 

підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.  

 

2. Зіставте вузівську та шкільну термінологію виучуваної 

теми, зробіть висновки.  

3. У поданому тексті виділіть складносурядні речення. 

З’ясуйте семантико-синтаксичні відношення між предикативними 

частинами цих речень та засоби їх вираження. Поясніть розділові 

знаки. Визначте тему й мікротеми тексту.  

Нарцис – рослина в наших краях не надто розповсюджена. 

Ми зустрічаємо її, як звично, на Великдень у квіткових 

магазинах, а весною – у тих садках, де зимують у ґрунті й інші 

рослини. Але за кордоном вона – одна з найпоширеніших і 

найулюбленіших.  
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Це граціозні білі з подвійним бордюром, надзвичайно 

витончені квіти, що хитаються на легенькому, мов очеретина, 

стеблі. У петлиці сюртука вони мають вигляд орденської розетки, 

а тому в Парижі їх часто носять любителі таких прикрас. Нарцис 

має дуже приємний запах, що нагадує гіацинт. У поезії Шеллі 

„Мімоза” про нарцис читаємо:  

Заяча рута й тюльпан обнялись,  

І красень закоханий, ніжний нарцис,  

Розцвів над водою й на себе зорить,  

Аж поки у пристрасті тій не згорить.  

Краса й витонченість квітки спричинилися до бурхливого 

захоплення нею, але водночас своїй популярності вона завдячує 

широковідомому міфові. Він виник за глибокої давнини й 

перетворив її власне ім’я на узагальнене. Так, назвати когось 

„нарцисом” – це сказати, що то самозакохана людина (За 

М. Золотницьким).  

 

4. Охарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення між 

предикативними частинами складносурядних речень з 

єднальними сполучниками. Поясніть розділові знаки.  

1. У голубому небі прорізáлись срібні зорі, і з ріки зайчиком 

плигав тендітний і легкий вітерець (М. Хвильовий).  

2. Затріщало, бризнуло росою гілля, і ним бійці почали 

маскувати машини (М. Стельмах).  

3. Зеленіють жита, і любов одцвіта, і волошки у полі 

синіють (В. Сосюра).  

4. А дощ сильний шумить, і вітер волохатий у шиби грізно 

б’є (Є. Плужник).  

5. Бліді на небі гасли зорі, і вітер плутався в мережах 

верховіть, і не гойдалися берези білокорі (М. Рильський).  

6. Пухнасті сніжинки падали, і запорошені стежки були 

розквітчані слідами численних людських ніг (М. Драй-Хмара).  

7. Ніч уже кінчалась, і похмурий невеселий день уже 

зазирав у вікно (Б. Грінченко).  

8. Ваші рожі привезла я додому, і вони завмирають на моїм 

столі (О. Кобилянська).  

9. Сліпучо спалахнула блискавка, і гуркіт грому сповістив 

про початок нічної грози (О. Донченко).  
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5. Охарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення між 

предикативними частинами складносурядних речень закритої 

структури. Поясніть особливості будови таких складносурядних 

речень.  

1. Я не літав в надзоряні країни, а все держався я бездольної 

землі (П. Грабовський).  

2. Людина – смертна, а народ – безсмертний 

(С. Крижанівський).  

3. На клумбах горіли маки, а ранні левкої тільки що 

розпускалися (М. Коцюбинський).  

4. Мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів (Леся 

Українка).  

5. Хата в Пріськи Чугаїхи не велика, але зате вона порядна, 

біла (Леся Українка).  

6. Усе минає, усе кінець кінцем забувається, але пам'ять про 

першу любов нетлінна (О. Гуреїв).  

7. Травень, а спека (Є. Гуцало).  

8. Михайлик і Леся згадували подробиці від’їзду батьків, а 

Шура більше відмовчувалася (М. Олійник).  

9. Остання хвиля накотилася на берег, але вона була вже 

безсилою (Д. Ткач).  

 

6. Серед поданих речень знайдіть складносурядні. Визначте 

граматичну основу кожної предикативної частини. Поясніть 

розділові знаки.  

1. Білясті хмарини на очах розпливаються і тануть у 

барвінковому небі (В. Козаченко).  

2. Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї! 

(В. Сосюра).  

3. З плодів півонії роблять намисто й примушують хворого 

носити його на шиї протягом сорока днів (М. Золотницький).  

4. У балці було вже зовсім темно і впізнати кого-небудь 

можна було хіба тільки по голосу (П. Панч).  

5. Вдалині хиталися дерева й синів задуманий прибій 

(В. Сосюра).  

6. Чужих два слова в пісні буде – і пісня вся тоді чужа! 

(Д. Павличко).  

7. Високий літній день піднявся в ясне небо й вовну білих 

хмар тримає при землі (М. Зеров).  
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8. То плач проймав його, то жаль пронизував наскрізь 

(Панас Мирний).  

9. Поети – це біографи народу, a в нього біографія важка 

(Л. Костенко).  

 

7. Поставте пропущені розділові знаки, підкресліть 

сполучник і, що з’єднує однорідні члени речення, однією рискою, 

а той, що з’єднує частини складносурядного речення, – двома.  

1. У всякого своє лихо і в мене не тихо (Т. Шевченко).  

2. Сонце сміливо розсікало золотими мечами зелену 

гущавину листя й вигаптувало на стіні якусь фантастичну плахту 

(Б. Антоненко-Давидович).  

3. Завтра вранці прийдуть наші й треба буде починати життя 

заново (П. Загребельний).  

4. Гроза дуже швидко минула і пахучі квіти всі в краплинах 

(М. Рильський).  

5. На терезах життя і смерті ми і хтось один з них переваже 

(О. Олесь).  

6. Весняний вітер стиха віяв над виноградниками і трохи 

охолоджував зігрітих працею робітників (М. Коцюбинський).  

7. Над водою вставав туман і повівало холодком 

(С. Васильченко).  

8. Тоді ще люди не знали заліза і той період в історії 

називають кам’яним віком (І. Цюпа).  

9. Минулася буря і сонце засяяло (М. Рильський).  

 

8. Складіть речення за поданими схемами. Визначте 

семантико-синтаксичні відношення між частинами 

складносурядного речення.  

1. [   ],  але  [   ].  

2. [   ]  і  [   ].  

3. [   ],  та  [   ].  

4. Чи  [   ],  чи  [   ].  

5. [   ],  і  [   ],  а  [   ].  

6. [   ]  –  і  [   ].  

7. [   ];  а  [   ],  а  [   ].  

8. Або  [   ],  або  [   ].  

9. [   ],  зате  [   ].  

10. [   ],  або  [   ].  
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9. Поставте, де необхідно, кому або тире. Обґрунтуйте свою 

думку.  

1. Лише в леваді по той бік річки іржали тихо коні і цмокала 

в них під ногами твань (В. Шевчук).  

2. Сонце зійшло і враз над Києвом знялося ревище гудків 

(Ю. Смолич).  

3. Давно відшуміли дні далекої юності та ніколи мені не 

забути першої зустрічі з Києвом (І. Цюпа).  

4. Кілька дотиків руки до глини і на крузі, мов квітка, 

виростає стрункий глечик чи макітра, мисочка чи ваза (О. Рапай).  

5. Та ось махне вітер своїми дужими крилами злетить у 

голубе піднебесся удариться в кучеряві верхів’я дубів заколише 

замріяні верби над тихим ставом і від того вітру співає рідна 

земля (В. Лисенко).  

6. Зберігай у пам’яті, мій синку, науку батька свого й не 

забувай нагадувань матері своєї! (Ю. Редько).  

7. Залунає злагоджена пісня за помахом сопілки і Леопольд 

Іванович на межі блаженства (М. Кагарлицький).  

8. Довкола духмяніють прив’ялі кашки і лише гірський 

холодний потічок забиває дурман молодого сіна (В. Качкан).  

9. Ясно світить місяць і в його сяйві особливого значення 

набирає зосереджене мовчання чорних полів і жаскою глибиною 

вражає погляд незнайомої людини (Є. Гуцало).  

10. На світанку озиваються невгамовні солов’ї і своєю 

піснею благовістять про схід сонця (В. Лисенко).  

 

10. Складіть складносурядні речення зі спільним 

другорядним членом та сполучниками і (й), та, або. Слова, що в 

дужках, використайте як підмети предикативних частин. 

Накресліть схеми речень.  

Завтра…(хмари – дощ).  

Де-не-де…(полин – чебрець).  

Несподівано…(сонце – земля).  

Уже сьогодні…(виробництво – люди).  

Весняного ранку…(трактори – жайворонки).  

Унизу…(жита – маки).  

Раптом…(баян – пісня).  

 

11. Поставте необхідні розділові знаки, поясніть їх. Цифрою 
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1 позначте речення з єднальними відношеннями, цифрою 2 – з 

протиставними, 3 – з розділовими. Письмово визначте тип цих 

відношень.  

Зразок: Багато із села поїхало, і Мартинівка стала сумною   

(З газети) – 1 (причиново-наслідкові).  

1. Літають лелеки й літають а ти весь час дивишся вгору 

дивишся в блакить стежачи за їхнім плаванням за їхніми 

перелетами (Є. Гуцало).  

2. Сьогодні писанкарі використовують в основному 

фабричні барвники але ще й зараз старі жінки розписують яйця 

бджолиним воском і фарбують природними фарбами із різного 

зілля (Д. Пожоджук).  

3. Прикрашена квітами та стрічками верба ставала 

„купайлом” − обрядовим деревом на Іванів день і гілки з нього 

несли на грядку (З календаря).  

4. Слово це наш Бог і жити воно має вічно (Я. Гоян).  

5. Якось Адоніс поранив вепра і той розірвав його своїми 

іклами (З календаря).  

6. Життя Соломії Крушельницької скінчилося але почала 

рости її слава на рідній землі (В. Врублевська).  

7. Могутні дуби стоять немов вартові сивої слави і на їхніх 

верхів’ях уляглася наша історія (І. Цюпа).  

8. Минали останні дні перед виходом валок із сіл і ось уже 

випливали величезні вози звані мажами й мажарами в неблизьку 

подорож (З календаря).  

9. Мудрий син є радістю свого батька а дурний приносить 

горе своїй матері (Ю. Редько).  

10. Скільки бід валилося на мої плечі а я живу житиму і 

гордо нестиму свій біль і жаль і віритиму в нашу зустріч 

(О. Мусієнко).  

11. Не то осінні води шуміли збігаючи в Дунай не то вітер 

бився в заломах провалля (М. Коцюбинський).  

12. Вони витягли на пісок човна і Андрій подряпався по 

схилу (Ю. Мушкетик).  

13. То раз хотілося йому наздогнати качок на ставі то 

намагався ловити кульки води то хотілося йому квітки водяної 

лілії (І. Вільде).  

14. Серед прибулих було багато артистів і Сон-город вперше 

почув і гарну музику і гарні співи (П. Панч).  
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12. Запишіть по три речення з ТА в ролі єднального та 

протиставного сполучника.  

 

13. Визначте різновиди складносурядних речень, поставте 

необхідні розділові знаки. Намалюйте схеми цих речень, 

виконайте повний синтаксичний аналіз однієї з ускладнених 

частин складносурядного речення.  

1. Нестор дотримувався літописних форм і хронологічного 

викладу подій але прагнення висловитися ширше і докладніше 

диктувало йому численні вставні оповіді в „Повісті врем’яних 

літ” (З календаря).  

2. Ще милує душу пісня материнська над колискою а вже й 

казка-байка дідусева чи бабусина тчеться – на здоровий сон на 

щасливу долю (М. Дмитренко).  

3. Грецькі та римські красуні вмивалися золотим відваром 

чудодійних цибулинок лілії і від цього розгладжувалися зморшки 

на обличчі та ніжнішою ставала шкіра (Є. Шморгун).  

4. Як правило хата українська завжди щедра і гостина 

неодмінно вдається на славу (Л. Патрикац).  

5. В університеті хлопець захоплювався хімією та біологією 

а після війни зацікавила його геологія і він став геохіміком 

(М. Трублаїні).  

6. Впав один а решта зникла між купин і звідти блиснув 

постріл їх (М. Бажан).  

7. В озері пропахлому розпареним рогозом та кугою 

справляли весільні ігрища жаби а на прозорих обмілинах 

нетямились від радості пуголовки (М. Чернявський).  

8. А потім щось ворушилося в глибині і знову виникав з 

попелу птах Фенікс і знову пір’їнка його сяяла як сонце на небі 

(В. Собко).  

9. Дрімота-сон ходить біля вікон заглядає в шибки а там на 

воротях стоїть кіт у червоних чоботях (З календаря).  

10. Вимовляю слово „мама” і ввижається мені добра її 

усмішка каре іскристе мерехтіння в очах ласкаве звучання голосу 

(Є. Гуцало).  

11. Чи завинив тобі я що чи тужиш так за мною? 

(І. Франко).  

12. То замерехтить жовтогаряча нива то зблиснуть попереду 

золоті озера соняшників (О. Гончар).  
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13. Вони знову проходили біля пам’ятника Т. Г. Шевченкові 

але оркестру вже не було і скромний монумент виднівся у всій 

величній простоті (Із журналу).  

 

14. Виберіть речення з розділовими сполучниками, назвіть 

тип семантико-синтаксичних відношень між предикативними 

частинами цих речень. 

1. А німця стільки було вбито…, та й наших, бережанських, 

не обминуло (Є. Гуцало).  

2. Чи то галич налетіла чорна, чи то гору турки обступили? 

(Леся Українка).  

3. Або розумне казать, або зовсім мовчать (Нар. тв.).  

4. Скоро вся долина і гори заблищать блискучими вогнями, і 

разом з димом із землі здіймається вгору й наша славна пісня 

(М. Коцюбинський).  

5. Хоч пнем по сові, хоч сову об пень, а все сові лихо 

(Нар. тв.).  

6. Хоч сядь та плач, хоч стоячи кричи (Нар. тв.).  

7. Чи сниться це мені, думаю, чи справді воно так? (Панас 

Мирний).  

8. І як би не важко їм жилося, а квіти буяли, сміялися до 

сонця, свідчили про силу народного духу (Л. Лисенко).  

 

15. Виконайте повний синтаксичний аналіз 

складносурядних речень. 

І. На світанку Псьол якийсь дрімотний, ніби не доспав за 

коротку ніч. Сивий туманець пливе над рікою. Білокорі тополі 

стоять, не шелеснуть, і в ясному плесі видно їхнє відображення… 

Тихо. Тільки десь там, на повороті ріки, коли-не-коли скинеться 

щука, і після того довго розходяться по воді тремтливі кола… 

Сонце обтрусило із себе прозорі ризи, а заодно й міріади 

бризок, якими вмивалося, впевнено покотилося вгору 

небозводом. І від того сонячні зайчики заскакали на луках, а 

освітлені плеса стали блискучо-голубими, і ніжна хвиля 

плеснулась на чистій гладіні Псла. Повіяв злегка вітерець, і 

озвалися гаї… Здавалося, легкий димок розвіявся, розтанув, і 

Псьол зітхнув якось глибоко… (І. Цюпа).  

ІІ. 1. У 1052 році Ярослав Мудрий об’єднав слов’янські 

племена під свою жовто-синю хоругву, і кордони Русі-України 
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сягли від Балтійського моря й до Кавказу, від Закарпаття й до 

Волги (М. Вінграновський).  

2. Недавно пройшов дощ, громовий весняний дощ, і на 

всьому – на листях дерев, на квітах, на дахах, на павутинках, 

поснованих у химерні кола, – на всьому ще мерехтіли краплі, 

веселкові діаманти, випромінюючи різноманітні спектри 

(І. Багряний).  

3. Минули роки, десятиліття, але народне мистецтво 

розпису хатинок продовжує чарувати й захоплювати (Л. Лисенко).  

4. Лебідь ледь-ледь повів крильми, і від того лебединого 

поруху збудилося все довкола: і озеро, і зеленкувата вода, і білі та 

жовті лілеї, і їхнє відображення в озері (Д. Стасюк).  

 

Схема аналізу складносурядного речення:  

1. Речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, 

спонукальне).  

2. Речення за емоційним забарвленням (окличне, 

неокличне).  

3. Речення складне, сполучникове, складносурядне.  

4. Кількість частин, що входять до речення (назвати кожну з 

них).  

5. Смислові відношення між частинами речення та засоби їх 

вираження (сполучники, видо-часові й способові форми дієслів-

присудків, лексичні засоби, порядок частин, інтонація).  

6. Аналіз кожної предикативної частини за схемою простого 

речення (стверджувальна чи заперечна; двоскладна чи 

односкладна (тип односкладної); поширена чи непоширена; 

повна чи неповна; ускладнена, неускладнена; головні і другорядні 

члени речення, їх характеристика).  

7. Пунктуація.  

8. Схема речення.  

 

Зразок аналізу складносурядного речення:  

 

Крутнувся грудень сиво над дубами – і затремтів, снігами 

повнячись, багрець (М. Стельмах).  

Розповідне, неокличне, складне, сполучникове, 

складносурядне, складається з двох частин:  

І (перша) – Крутнувся грудень сиво над дубами,  
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ІІ (друга) – затремтів, снігами повнячись, багрець.  

Відношення між частинами єднальні причиново-наслідкові, 

засоби вираження – сполучник і, видо-часові форми дієслів-

присудків, порядок частин – непорушний.  

Аналіз першої предикативної частини: частина побудована 

за схемою простого речення, стверджувального, двоскладного, 

поширеного, повного, неускладненого. Підмет грудень виражений 

іменником, простий; присудок крутнувся виражений дієсловом, 

простий дієслівний. Між підметом і присудком предикативні 

відношення, зв’язок аналог узгодження. Групи підмета немає. 

Група присудка: обставина способу дії сиво виражена 

прислівником (обставинні відношення, зв’язок власне 

прилягання); обставина місця над дубами виражена іменником з 

прийменником (обставинні відношення, зв’язок слабке 

опосередковане керування).  

Аналіз другої предикативної частини: частина побудована 

за схемою простого речення, стверджувального, двоскладного, 

поширеного, повного, ускладненого відокремленою обставиною, 

вираженою дієприслівниковим зворотом. Підмет багрець 

виражений іменником, простий; присудок затремтів виражений 

дієсловом, простий дієслівний. Між підметом і присудком 

предикативні відношення, зв’язок аналог узгодження. Групи 

підмета немає. Група присудка: обставина способу дії снігами 

повнячись виражена дієприслівниковим зворотом 

(напівпредикативні відношення, зв’язок аплікація).  

Тире ставимо між частинами складносурядного речення, 

оскільки в другій частині виражено наслідок дії першої частини.  

[…]  –  і  […].  

 

Тести  

1.  Чи є істинним твердження: „Кількість предикативних 

частин у структурі складного речення виступає основою 

розмежування закритих і відкритих структур”?  

а) так;       б) ні.  

2. Укажіть складносурядні речення з єднальними 

відношеннями.  

а) Уже за вирій відлітає літо і звідти не повернеться ніколи 

(В. Лелека).  

б) Був зорепад і зелен сад, і ми були у парі (В. Кудрявцев).  
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в) І русу косу патлають вітри, і плачуть очі, як дощі осінні 

(Г. Калюжна).  

г) Час летів, немов на крилах, і, мов сон, життя минало (Леся 

Українка).  

3. Знайдіть складносурядне речення з єднальними 

відношеннями (зі значенням одночасності подій).  

а) А ранки цвітуть перламутром, і падають вранішні зорі в туман 

дальнього бору (М. Хвильовий).  

б) Мені війнула в очі сивина, та я нічого не везу 

додому…(Д. Павличко).  

в) Впаде зоря і вмить згора, − моя ж любов не згасне 

(В. Кудрявцев).  

г) Співає ніч, але страшний той спів (М. Рильський).  

4. Назвіть сполучні засоби, якими з’єднуються частини 

складносурядного речення з протиставними відношеннями.  

а) та, бо, тому що, чи…чи, однак;  

б) але, зате, проте, однак, а проте;  

в) то…то, однак, а лише, але, а;  

г) проте, та, але, або…або, і до того.  

5. Визначте складносурядне речення з розділовими 

відношеннями.  

а) А батько від хвилювання ніяк не міг впоратися з веслами: вони 

то випадали в нього з рук, то ковзалися по воді (М. Карплюк).  

б) А в серденьку твоєму цвіт весняний, то білий, то рожевий, то 

червоний віночком зацвіте (Леся Українка).  

в) Чи дорогу тобі, може, хтось перебіг, чи тебе забарили вітри 

норовисті (М. Ткач).  

г) Туман уже піднявся – і небо стало сірим (М. Коцюбинський).  

6. Яке з наведених речень є складносурядним?  

а) Яке ж може бути українське небо, як не синє, чисте, аж душа в 

радощах розпливається (А. Чайковський).  

б) Сонце, те невсипуще джерело всього життя, простирає на небі 

своє панування, огріває своїм блискучим промінням усю землю 

(А. Чайковський).  

в) Обрій почала огортати все густіша й густіша темрява, і небо 

стало схожим на густо розведену у воді синьку (Г. Тютюнник).  

г) Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле приносить 

біду (В. Сухомлинський).  

7. Визначте складносурядні речення з розділовими 
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відношеннями взаємовиключення.  

а) Яків перехрестився чи то на хрест, чи то на узор черешні 

(М. Стельмах).  

б) Чи то вітер верхів’ям смерек гуляє, чи вовк самотній виє 

(Є. Чередниченко).  

в) Запахла осінь в’ялим тютюном, та яблуками, та тонким 

туманом, і свіжі айстри над піском рум’яним зоріють за 

одчиненим вікном (М. Рильський).  

г) Чи то кров мені в скроні гупає, чи то серце аж так стукоче? 

(Б. Олійник).  

8. Які з речень є складносурядними з наслідковими 

відношеннями?  

а) Кривавою смугою лягла ріка до їхніх стіп, а по тій стороні над 

залісецькими дворищами стелився дим (Ю. Опільський).  

б) Наступила цього року рання весна – й обгорнули душу старого 

тривожні роздуми про майбутній урожай (А. Яна).  

в) Сонце зійшло – і враз над Києвом знялося ревище гудків 

(Ю. Смолич).  

г) Хлопець бачив перед собою мішаний ліс, і в лісі цьому 

виднілися де-не-де ялинові верхи (О. Слісаренко).  

9. Визначте складносурядні речення з єднальними 

відношеннями послідовності.  

а) Раптом десь важко бухнуло, і зразу ж сильно затріщали важкі 

зенітки (Д. Ткач).  

б) Люблю весну, та хто її не любить на цій чудесній радісній 

землі (В. Сосюра).  

в) Гули машини на полях, і мішки із зерном лежать у кузовах 

сито, заколисано (Є. Гуцало).  

г) Закурликали журавлі, і десь школярики біжать до школи 

(Б. Харчук).  

10. У яких реченнях допущено пунктуаційні помилки?  

а) Раптом подвір’я здригнулося, і ґрунт заходив під ногами 

(Ю. Смолич).  

б) Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало (Т. Шевченко).  

в) Берег швидко втікав од нас і я вже бачив перед собою високу 

кручу (Ю. Збанацький).  

г) Чорні смереки безперестанку спускали сум свій у Черемош, а 

він ніс його долом і оповідав (М. Коцюбинський).  

11. Виберіть складносурядне речення з градаційними 
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відношеннями між його частинами.  

а) Навколо білів сніг, а в саду ще й досі лютувала стрілянина 

(Ю. Збанацький).  

б) Лиш небо гуде неокрає та сім’я журавлина на крилах весну 

підіймає (А. Малишко).  

в) Не тільки жайворонки нас, мене й товаришів, вітали, але й 

гречки в той самий час рожевим гомоном співали (М. Рильський).  

г) У кожного з нас вдома є або дружина, або діти, або мати, або 

наречена (О. Гончар).  

12. Визначте складносурядні речення з розділовими 

відношеннями із семантикою чергування.  

а) То засвітить фари й б’є світлом по мокрих деревах при дорозі, 

то погасить їх і виє в пітьмі (Г. Тютюнник).  

б) Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає 

(М. Коцюбинський).  

в) То загуркоче ген-ген над затихлим гаєм канонада, то враз 

сильно освітять небо спалахи сигнальних ракет (Ю. Збанацький).  

г) Чи то сонце сходить над побоїщем, чи то наповнилась по самі 

вінця земля червоною кровицею (Р. Іваничук).  

13. Визначте складносурядне речення з єднальними 

відношеннями одночасності подій.  

а) Старенька хата сперлась дахом в сад, а вишня в стріху свої 

гілки горне (П. Кубаєвич).  

б) Тут, за хатою на осонні, росли вишні вздовж дерев’яної 

огорожі, за ними купчилися пахучі кущі малини та смородини 

(Є. Гуцало).  

в) Або ми підемо й ціною життя здобудемо волю, або ми вік 

залишимось жити на колінах (П. Загребельний).  

г) І все мені дзюрчать швидкі холодні хвилі, і все мені завод 

невпинно цокотить, і вороток скрипить про дні минулі милі… 

(В. Сосюра).  

14. У яких складносурядних реченнях неправильно 

розставлено розділові знаки?  

а) Хай сміється всім блакить, і звитязький спів дзвенить! 

(Б. Грінченко).  

б) Заснули доли, і полонина в тиші спить (О. Олесь).  

в) За селом знов шелестіли хліба, і пахло полином (А. Головко).  

г) Птах відлетів, і сон увійшов у серце дівчини (В. Шевчук).  
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ТЕМА: СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ (ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА)  

 

Мета: поглибити знання студентів про складнопідрядне 

речення, розглянути основні погляди на функціональні вияви 

складнопідрядних речень, узагальнити знання про значеннєві 

відношення і граматичні зв’язки між частинами 

складнопідрядного речення, з’ясувати способи розрізнення 

сполучників та сполучних слів.  

 

Питання для розгляду  

1. Загальні відомості про складнопідрядне речення.  

2. Визначення значеннєвих відношень і граматичних 

зв’язків між частинами складнопідрядного речення.  

3. Сполучники та сполучні слова у складнопідрядному 

реченні, їх розмежування.  

4. Висвітлення виучуваного матеріалу в шкільних 

підручниках.  

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання  

1. Опрацюйте необхідну рекомендовану літературу, 

підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.  

 

2. Зіставте вузівську та шкільну термінологію виучуваної 

теми, зробіть висновки.  

3. Виділіть з тексту складнопідрядні речення. З’ясуйте, у 

яких із них підрядна частина залежить від одного слова в 

головній (нерозчленована структура), а в яких головна й підрядна 

частина являють собою розчленовану структуру, визначте 

стильову належність тексту.  

I. Ніжно-голуба, мов бірюза, з яскраво-жовтою, золотою 

серединкою, незабудка (люби-мене) – окраса нашої весняної 

флори. Особливо великі та яскраві так звані болотні незабудки, 

що ростуть на вологих луках, по канавах. Якщо чудесно-гарний 

весняний букет незабудки розв’язати й розкласти в глибокій 

тарілці з водою, то чарівність квітів значно зросте.  

У такому вигляді незабудки – довговічні, міняючи воду в 

тарілці, їх можна зберігати протягом тижнів.  

Свою чудову наукову назву, що означає „мишаче вушко”, ця 
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квітка одержала через своє покрите тоненькими волосками листя, 

котре, розгортаючись із бруньки, справді нагадує мишаче вухо.  

Про виникнення незабудки існує дуже багато 

давньогрецьких легенд (За М. Золотницьким).  

II. З бузком у нас пов’язані спогади про весну, чудесний 

місяць травень, коли оновлена природа постає в усій красі. Кущі й 

дерева одяглися в пахучу зелень, на луки вибігли яскраві квіти, у 

лісі щебечуть пташки, тріпочуть крильцями метелики... Людині 

дихається так легко, що хочеться жити й жити. Має рацію поет, 

який щемливим серцем передає нам це чарівне дійство природи: 

Коли у веснянім розмаю  

Цвіте бузок і міниться душа,  

Стою перед весною і благаю: 

„Не полишай мене... Не полишай!” 

Бузок, який у цю пору обтяжений великими ґронами білих 

та лілових квітів, – це окраса наших садів. Його дивовижний 

запах чути так далеко, що рука мимоволі тягнеться до нього (За 

М. Золотницьким). 

 

4. У наведених реченнях сполучник підкресліть прямою 

лінією, а сполучне слово – хвилястою. Поставте необхідні 

розділові знаки.  

1. Прийми Боже молитву своїх дітей бо ми просимо за 

Україну за рідну матір і молитва наша праведна як і любов 

(Я. Гоян).  

2. Материнський образ України встає з полинових степів і 

глибинної як брова чорноземної скиби зоріє із зажури поліських 

озер що чистими очима довірливо дивляться на світ (Я. Гоян).  

3. Воскрес Христос – воскресає Україна бо один Бог 

витає над нами й одна Мати любить нас (Я. Гоян).  

4. Порфирій Корнійович Іванов довів що в повітрі воді й 

землі досить натуральних ресурсів для його відновлення й 

удосконалення (З календаря).  

5. Очевидно мало хто вже знає що в давнину було за 

обов’язок знати поіменно свій родовід від п’ятого чи навіть 

сьомого коліна (В. Скуратівський).  

6. Верболози молодою ніжною зеленню першими 

милують наше око коли інші дерева чорні й голі іще від зимової 

сплячки не пробудилися (А. Кондратюк).  
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7. Та чи не найприхильніше ставився Тарас до свого діда 

Івана з яким у нього склалися справжні товариські взаємини 

(Б. Чайковський).  

8. На Сході ще в минулому столітті існувала мова квітів 

що мала назву „селам” (З календаря).  

9. На мальовничій рівнині у північній частині Луганської 

області де протікають тихі води Айдару Деркулу Євсугу та 

Борової розкинулась Старобільщина (А. Фоменко).  

10. Багато рослин люди вважали лікарськими вже через те 

що деякі органи цих рослин (переважно листя, коріння) 

нагадували за своїм виглядом окремі органи людини (Г. Смик).  

11. Коли Київський князь Володимир Великий запровадив 

на Русі християнство Новий рік перенесли на вересень 

(В. Скуратівський).  

12. Одного разу нахилилася веселка до річки щоб води 

набрати (Є. Шморун).  

13. Згадаймо гордість нашої культури – класичний „театр 

корифеїв” що уславив себе грою братів Тобілевичів натхненним 

мистецтвом Марії Заньковецької (В. Врублевська).  

14. Хто знає чи схожа наша дика півонія вузьколиста на 

свою родичку що була така знаменита в стародавньому світі 

(Є. Шморгун).  

 

5. Напишіть речення, у яких що, який, як, коли в одних 

випадках були б сполучниками, а в інших – сполучними словами.  

 

6. Проаналізуйте наведені складнопідрядні речення. 

Встановіть, у яких з них головні частини обов’язково потребують 

до себе підрядних, а в яких – ні; обґрунтуйте, чим це 

обумовлюється.  

1. В Англії бузок вважали квіткою горя через те, що його 

лілові та бліді відтінки нагадують колір смерті.  

2. У штучних умовах конвалії часто культивують у посуді 

особливої форми, що має вигляд або кулі, або гарної вази, або 

яйця з отворами.  

3. Іще зазначимо, що досить поширене російське прізвище 

Розанов теж походить від троянди – рози.  

4. Квіти ці мають наукову назву примула – первоцвіт, 

оскільки він одним з перших з’являється весною.  
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5. Щоб подивитися на квітучі поля гіацинтів, у травні до 

них стікалося майже все населення Берліна: і кінні, і піші, багаті 

й бідні.  

6. Якщо мак прикрашає хлібні ниви нашого півдня, то їхня 

окраса на півночі – у волошках.  

7. Запах троянди вважався в Індії таким приємним, що 

індійські принци та принцеси влаштовували в чудесних своїх 

садах уздовж доріжок рівчаки з трояндовою водою (За 

М. Золотницьким).  

 

7. З’ясуйте, чи можлива заміна поданих сполучних засобів 

іншими зі збереженням змістових зв’язків. Сполучники це чи 

сполучні слова?  

1. Ніхто не знає, якими шляхами приходить до нас кохання, 

щоб змінити наше життя (І. Цюпа).  

2. Мій краю! Ти спливаєш піді мною мелодією пісні, що з 

дитинства з грудей моїх до неба проростала, тужавіла і 

пружинилась, мов колесо, манила мрійно в голубі світи (В. Стус).  

3. Народна пісня стала невичерпним художнім та 

естетичним взірцем, що надихає наших сучасників на створення 

справді талановитих творів (І. Лепіна).  

4. Церковна традиція каже, що іконопис започаткував 

святий Лука – апостол і євангеліст Ісуса Христа (З календаря).  

5. Мені чути, як коні похрумують молодою травицею, 

поволеньки, вдячно ласують (Г. Тютюнник).  

 

8. Підкресліть граматичні основи складнопідрядних речень. 

Назвіть головну й підрядну частини, за допомогою чого вони 

поєднані. Поставте необхідні розділові знаки.  

Мова – феномен народу етносу нації одна з основних її 

ознак. Доки народ береже свою мову доти він зберігає своє єство 

свою єдність. Тому мова значною мірою забезпечує нормальне 

функціонування національного організму в усіх його виявах – 

політичному державному економічному культурному.  

Люди довго користувалися мовою доки не почали 

усвідомлювати яке багатство в своєму розпорядженні вони 

мають. Словники й граматики – це ті сходинки які рано чи пізно 

долає кожний народ на шляху усвідомлення себе у своїй мові… 

Щоб пізнати той чи інший народ треба добре знати його 
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мову. Щоб знати й любити свій народ треба знати й любити рідну 

мову. Свого часу Іван Огієнко зазначав що етнографію 

етноісторію чи етнокультуру пранароду можна вивчати не лише 

за допомогою предметів матеріальної культури знайдених 

унаслідок археологічних розкопок а й через слово. Недарма 

народна мудрість здавна ставить слово поряд із хлібом. Якщо хліб 

для людини матеріальне начало її існування то слово духовне.  

Оскільки мова – „серце народу” (І. Огієнко) то через слово 

пізнаємо й народ (Із журналу).  

 

9. Замініть прості ускладнені речення на складнопідрядні 

різних видів. Підкресліть сполучники прямою лінією, а сполучні 

слова – хвилястою.  

1. Красувалось широкеє поле, обмите весняними дощами 

(Є. Гуцало).  

2. На небі, вкритому чарівними зорями, з’явились літаки    

(З газети).  

3. Під іскристим півднем зелено шумить Великий шлях, 

упираючись широким, туго натягнутим луком у високі жита 

(М. Стельмах).  

4. Кінь, бадьоро пофоркуючи, біг рівною, припорошеною 

свіжим снігом дорогою (Я. Гримайло).  

5. Недалеко від посивілого у віках Києва на повитій 

зеленню горі підноситься у височінь бронзова постать поета 

(М. Рильський).  

Тести  

1. Яке з речень є складнопідрядним?  

а) Зрада – як смерть: вона не знає нюансів (Д. Жирарден).  

б) Знаю: тільки совість порятує світ (Я. Сингаївський).  

в) Незалежність залежить від того, з ким її здобуваєш і ділиш 

(О. Лозова).  

г) Нарешті запалили свічку, та вітер одразу ж її погасив 

(В. Канівець).  

2. У яких реченнях допущено пунктуаційні помилки?  

а) Тільки той може творити історію, хто сьогодні бореться й живе 

(М. Рильський).  

б) Як не буде птахів, то й людське серце стане черствим 

(М. Стельмах).  

в) Над голубими вітряками плив журавлиний караван неначе 
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кликав нас у далеку дорогу (В. Симоненко).  

г) Відомо: що легко нам усім буває сплутати щирість і 

підступність (В. Земляк).  

3. У яких реченнях що виступає сполучником?  

а) Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг (О. Олесь).  

б) Лиха була на себе, що серед дороги не вискочила із саней 

(Б. Лепкий).  

в) Може статись, що я притомлюсь на чужій стороні (Б. Олійник).  

г) Це все було в двадцятому столітті, що грозами над нами 

пронеслось (В. Симоненко).  

4. Частини якого складнопідрядного речення з’єднані між 

собою сполучним словом?  

а) Пам’ятай, що книги – це тисячолітня мудрість людини 

(В. Сухомлинський).  

б) І здається, що я володію віковічним секретом краси 

(В. Симоненко).  

в) Трава росте, де захоче (П. Тичина).  

г) Якщо хочеш мати дозвілля, не витрачай марно часу (Нар. тв.).  

5. Які типи складнопідрядних речень визначають в 

підручниках для середньої школи?  

а) підметові, присудкові, означальні, додаткові, обставинні;  

б) означальні, додаткові, обставинні (часу, місця, причини, мети, 

умови, допусту, наслідку, способу дії);  

в) означальні, у тому числі займенниково-співвідносні, часу, 

місця, причини, мети, способу дії, умови, допусту, наслідку; міри 

та ступеня дії; 

г) означальні, у тому числі займенниково-означальні, з’ясувальні, 

обставинні (часу, місця, причини, мети, способу дії, порівняльні, 

умови, допусту, наслідку, міри та ступеня).  

6. У яких реченнях що виступає сполучним словом?  

а) Дайте мені живого вогню, що ним ви пропікаєте людські душі, 

чаруєте серце (Панас Мирний).  

б) Відомо всім людям, що в липні день стає коротшим 

(В. Шевчук).  

в) Ви ще раз мрієте про наші державні, громадські, кооперативні 

й інші установи й про урядовців, що працюють по тих установах 

(Остап Вишня).  

г) І розпачливо він крикнув, що аж зорі в темнім небі затремтіли 

(О. Олесь).  
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7. Твердження: „Частини складнопідрядного речення є 

синтаксично нерівноправними” є:  

а) істинним;     б) хибним.  

8. У якому рядку правильно названо засоби зв’язку частин 

складнопідрядного речення?  

а) коли, якщо, де, куди, звідки, дарма що, але, бо;  

б) якби, доки, проте, або, якщо, тому що, доки;  

в) оскільки, у зв’язку з тим що, щоб, як, якщо, який;  

г) котрий, що, наче, поки, скільки, зате, й, мов.  

9. Чи є істинною думка „У процесі встановлення головної 

та підрядної частин визначальними є структурні особливості 

складнопідрядного речення, частини якого пов’язуються 

підрядним зв’язком”?  

а) так;      б) ні.  

10. Частини яких складнопідрядних речень поєднані між 

собою сполучним словом?  

а) Для того, щоб людина зненавиділа тебе, інколи досить лише 

полюбити її (З часопису).  

б) Де діти перестають любити й поважати батьків, там кінець 

усьому (В. Сухомлинський).  

в) Праця стає великим вихователем, коли вона входить у духовне 

життя наших вихованців (В. Сухомлинський).  

г) Весна, яку чекали ми, прийшла на землю й у серця людей 

(О. Підсуха).  

11. Чи є правильним твердження: „Частини 

складнопідрядного речення поєднуються між собою тільки 

інтонацією та сполучниками підрядності”?  

а) так;      б) ні.  

12. У яких реченнях допущено пунктуаційні помилки?  

а) Відомо стане всьому люду: що батько той не мав вини, і був 

засуджений без суду (О. Підсуха).  

б) Люда хоч сама не збиралася перед ним сповідатися, хотіла 

знати про нього все (В. Шевчук).  

в) І вечірнє сонце вдарило раптом у наші вікна, які зовсім не були 

зачинені віконницями і поранило їх (В. Шевчук).  

г) Не встигла оглянутись, як молодість пролетіла (Н. Бічуя).  

д) А там, де сонце торкнулося вершечків дерев, спалахнуло листя 

злотозерним вогнем (М. Коцюбинський).  
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ТЕМА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ 

СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 

 

Мета: поглибити знання студентів про складнопідрядне 

речення, розглянути основні принципи класифікації 

складнопідрядних речень, узагальнити знання про значеннєві 

відношення і граматичні зв’язки між частинами 

складнопідрядного речення, удосконалити навички визначення 

типів складнопідрядного речення й навички виконання повного 

синтаксичного аналізу речень розчленованої та нерозчленованої 

структури.  

Питання для розгляду  

1. До історії питання про класифікації складнопідрядних 

речень.  

2. Характеристика складнопідрядних речень у зв’язку з 

функцією підрядних частин:  

а) присубстантивно-атрибутивні;  

б) складнопідрядні речення займенниково-співвідносного 

типу;  

в) складнопідрядні речення з’ясувально-об’єктні. Опорні 

слова головної частини в реченнях цього типу;  

г) різновиди складнопідрядних речень з підрядними 

обставинними частинами (місця, часу, причини, мети, умови, 

наслідку, порівняння, допустові, способу дії, міри й ступеня дії);  

д) складнопідрядні речення з підрядними супровідними 

частинами.  

3. Особливості викладу теми в шкільних і вузівських 

підручниках.  

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання  

1. Опрацюйте необхідну рекомендовану літературу, 

підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.  

 

2. Зіставте вузівську та шкільну термінологію виучуваної 

теми, зробіть висновки.  

3. У складнопідрядних реченнях підкресліть граматичні 

основи, назвіть головну й підрядну частини, укажіть засіб 

поєднання частин (сполучник чи сполучне слово). Поясніть 

розділові знаки.  
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Гуси Рим урятували  

Коли галли розпочали війну з Римом, їм скоро вдалося 

розгромити римлян і захопити місто. Але нападники не змогли 

вдертися в Капітолій – римську фортецю на крутій горі. Галли 

стали табором під горою, яка здавалася їм неприступною. Та 

їхній ватажок Бренн, обходячи табір, помітив, що з одного боку 

скелі можна спробувати вилізти нагору. І ось після півночі в 

густій пітьмі галльські воїни, допомагаючи один одному, полізли 

на скелю.  

Як тільки галли досягли вершини, вони кинулися на 

римську варту й миттю обеззброїли її. А римляни спокійно спали 

в Капітолії. Навіть собаки нічого не чули: жоден не гавкнув. І 

тільки гуси-священні птахи, яких тримали при храмі богині 

Юнони, вчули щось недобре, залопотіли широкими крильми й 

голосно заґелґотали. Гуси не спали, бо заклопотані й налякані 

римляни забули їх погодувати.  

Крики гусей розбудили римських воїнів. Вони схопилися за 

мечі й кинулися на галлів. Загарбники полетіли з високої гори в 

прірву. Фортецю було врятовано. Відтоді й існує прислів’я: „гуси 

Рим урятували”.  

Нині вислів „гуси Рим урятували” вживають, коли йдеться 

про людину, яка хвалиться заслугами предків (В. Коптілов.)  

 

4. Укажіть, яке слово в головній частині пояснює підрядна 

частина й за допомогою якого сполучного засобу вона 

приєднується. Накресліть схеми речень, назвіть їх тип.  

1. Нашій мові слово мати передала праслов’янська мова, що 

була спільною для всіх слов’ян мовою в найдавніший період їх 

історії (І. Вихованець).  

2. Українські писанки – це шедеври мініатюрного живопису, 

у яких народ виявляє мистецький геній, творче осмислення та 

художнє узагальнення навколишнього світу (Д. Пожоджук).  

3. Українська шляхтянка Галина Гулевичівна, що славилася 

своєю освіченістю й піклуванням про організацію просвіти 

рідного краю, передала у володіння братства свою землю на 

Подолі (З календаря).  

4. Творчість українського „театру корифеїв” є тим 

діамантом, який ніколи не втрачає своєї вартості (Г. Галабутська).  

5. Особа, що лікувала замовляннями, мала бути доброї 
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вдачі, чиста душею (Г. Бондаренко).  

6. Сучасні дослідники з подивом для себе відкрили, що 

біоритми дуба збігаються з частотою биття серця слов’янина 

(Г. Бондаренко).  

7. Мабуть, правду говорили, що гнів – це своєрідне 

короткочасне безумство (І. Цюпа).  

8. Чумацька дорога, або, як її називають місцеві люди, 

Битий шлях, здавен була безпечна для тих, хто їхав із Харкова й 

Полтави на Запорожжя, у Крим, на Дін і до Чорного моря 

(Д. Яворницький).  

9. Немає в світі бурі, щоб вогонь могла задути вічний та 

правдивий (І. Кочерга).  

10. І несуть мене по полю, де здобув я нашу волю, коні 

вороні (П. Воронько).  

 

5. Серед поданих речень знайдіть присубстантивно-

атрибутивні. Накресліть їх схеми, поясніть розділові знаки.  

1. Лише тим людина дорожитиме все життя, що далося їй 

дорогою ціною (В. Сухомлинський).  

2. Хто зберіг любов до краю і не зрікся роду, той ім’ям не 

вмре ніколи в пам’яті народу (О. Олесь).  

3. Як передать журбу без краю, що закувала серце в лід? 

(В. Сосюра).  

4. І стежка, де ти ходила, колючим терном поросла 

(Т. Шевченко).  

5. І жалем серце сильно запеклось, що нікому мене згадати 

(Т. Шевченко).  

6. Мого життя не вистачить мені для діл, що їх у спогадах 

лелію (Д. Павличко).  

7. Благословенна та ясна година, коли дитя читає „Кобзаря” 

(Д. Павличко).  

8. Покуть був постійним місцем, де, починаючи з обжинків і 

закінчуючи наступними зажинками, стояв пучечок колосся як 

символ достатку (В. Скуратівський).  

9. Мова – дивосвіт, духовна планета, на якій живе виплекана 

людиною незліченна кількість слів (І. Вихованець).  

 

6. Цифрою 1 (у кінці речення) позначте речення 

присубстантивно-атрибутивні, цифрою 2 – займенниково-
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співвідносні, цифрою 3 – з’ясувально-об’єктні. Сполучник 

підкресліть прямою лінією, а сполучне слово – хвилястою.  

1. Струмками, що рвалися з-під снігових підошов, бринів 

березень (П. Інгульський).  

2. Цей мис залишався в пам’яті кожного, хто хоч раз бачив 

його (Д. Ткач).  

3. Пісня – лиш те, що кличе до боротьби 

(М. Коцюбинський).  

4. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї самої 

жити (Ю. Яновський).  

5. Народ, що вільним став, нікому не зломити (В. Сосюра).  

6. Ми знаєм, для чого жить! (Б. Олійник).  

7. Благословенна праця рільника, що оре цілину в ясній 

надії (М. Рильський).  

8. На їхніх очах маленький струмок, який вже біг по дну 

рівчака, безупинно збільшувався (М. Трублаїні).  

9. А Демид, повернувшись додому, і не помітив, що книжки 

зникли (В. Собко).  

10. Слава ніколи не приходить до тих, хто шукає її ради 

свого возвеличення на давно вже прокладених дорогах (І. Цюпа).  

 

7. Поставте необхідні розділові знаки, поясніть їх. 

Намалюйте схеми речень. Підкресліть усі члени речення згідно з 

їх синтаксичною роллю.  

1. Повернення славних імен у сучасну українську культуру з 

якої вони були насильно вилучені пов’язане з осмисленням їхньої 

творчості в усіх аспектах.  

2. У Малишковій поезії традиційні явори, тополі, зорі є 

тими образами-символами які єднають його творчість з народною 

піснею…  

3. Для мовної творчості А. Малишка характерна лексика 

одного семантичного поля (хліб, зерно, пшениці, жита, гречки, 

колосок) яка вживається в прямому номінативному значенні й 

виконує стилістичну функцію інтимізації ліричної розповіді 

служить основою для переосмислення виразів.  

4. Специфіка мови художньої літератури полягає в тому що 

всі поняття про землю переживають тут процес естетичного 

переосмислення…  

5. Епітетні словосполучення зокрема й ті що задіюють 
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звукові потужності слова виконують функцію мікрообразів у 

поетичному тексті Івана Драча.  

6. У сучасній стилістиці переживаємо кризу саме доброго 

слова на якому має виховуватися мовний смак читача.  

7. Поетичний синтаксис Олега Ольжича – це синтаксис 

вольової модальності це структури заклику у яких чітко 

вимальовується культ героїчного.  

8. Мова Є. Маланюка увиразнює його „бунтівливий” 

характер що постійно виявляється в протиборстві зіткненні 

запереченні неприйнятті (З пос. Світлани Єрмоленко „Нариси з 

української словесності”).  

 

8. До поданого дієслова додайте підрядні частини, поставте 

необхідні розділові знаки, визначте тип складнопідрядних речень. 

Сполучник підкресліть прямою лінією, а сполучне слово – 

хвилястою.  

Довідайся → хто (що, кого, чому, кому)… 

Довідайся → де… 

Довідайся → чому (через що)… 

Довідайся → куди (звідки)… 

Довідайся → з ким… 

Довідайся → до кого… 

Довідайся → для чого… 

Довідайся → яким (котрим)… 

Довідайся → який (яка, яке)… 

Довідайся → скільки… 

Довідайся → чи… 

 

9. Серед поданих речень знайдіть займенниково-

співвідносні. Накресліть схеми цих речень.  

1. Не поет, хто покидає боронить народну справу (Леся 

Українка).  

2. Той, хто прощає іншого, і сам має право на це  
(З календаря).  

3. Рослини й тварини можуть проінформувати, якою буде 

погода найближчим часом (В. Пестряков).  

4. Хто злом за добро відплачує, того не мине нещастя 

(Ю. Редько).  

5. Кожен, хто з’явився на світ, претендує на життя й 
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щасливу долю (М. Стельмахович).  

6. Щасливий той, хто чує й розуміє мову рідної землі, її 

щире тепле слово (В. Лисенко).  

7. І в минулому, і тепер майстри в Петриківці змальовували 

квіти, фрукти, ягоди такими, якими бачили їх на лоні природи 

(Д. Степовик).  

8. „Заповіт” – пісня пісень, що вийшла з-під пера 

геніального сина України Тараса Шевченка, звучить сьогодні на 

десятках мов народів світу (Із журналу).  

 

10. Наведіть приклади складнопідрядних речень з 

підрядною з’ясувально-об’єктною частиною, щоб опорними 

словами в головній частині виступали такі: розповідати, 

передбачати, просити, уявляти, вірити, дбати, соромитися, треба, 

спасти на думку, уявити собі. Накресліть схеми речень.  

 

11. Із художніх текстів випишіть 5 – 7 займенниково-

сполучникових речень. Укажіть прізвище авторів.  

 

12. Замість залежних від дієслів іменників запишіть 

з’ясувально-об’єктну частину, оформивши з’сувально-об’єктні 

складнопідрядні речення.  

1. Діти залюбки спостерігали за рухом кораблика.  

2. По радіо повідомили про наближення бурі.  

3. Бачу синяву неба, чую шепіт трав.  

4. Попросила маму взяти із собою.  

5. Не знали розв’язання задачі з математики.  

6. А згодом я переконався в правді діда.  

 

13. Замініть прості ускладнені речення на складнопідрядні 

будь-якого типу, назвіть цей тип. Підкресліть граматичні основи 

кожної предикативної частини.  

1. Сизуватий колос, затиснутий з двох боків списами 

остюків, перегойдує на тонких білих ниточках жовто-зеленаві 

палички квіту (М. Стельмах).  

2. І настав довгожданий ранок, щедро обсипаний позолотою 

сонця (Я. Баш).  

3. З’єднавши серця воєдино, ми стверджували мир на землі 

(В. Сосюра).  
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4. Над далекими горбами та ярами небо ніби злилось із 

землею, вкритою товстим білим сніговим шаром (І. Нечуй-

Левицький).  

5. Важко кидати землю, не залишивши на ній доброго сліду 

(І. Цюпа).  

6. Степ, струсивши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, 

горить рівним жовто-зеленим кольором (Панас Мирний).  

 

14. Схарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення 

між предикативними частинами складнопідрядних речень та 

назвіть засоби їх вираження. Поставте необхідні розділові знаки.  

1. І навоювався стільки що не на одну людську долю 

вистачило б (Є. Гуцало).  

2. Чутніше забилося серце у Вакуленка коли він наблизився 

до вузенького дерев’яного трапика покладеного збоку на причал 

(Д. Ткач).  

3. Куди голова задумала то туди й ноги несуть (М. Номис).  

4. Не можу співати спокійно бо в серці розпука і гнів  
(Б.-І. Антонич).  

5. В життя перетворимо мрію щоб дійсністю стала вона 

(П. Дорошко).  

6. Якщо навіть здається не під силу зберіться й оволодійте 

будь ласка українською мовою (Із журналу).  

7. Гаснуть вогні у місті ніби в безодню моря падають зорі 

янтарні (М. Рильський).  

8. Хоч не одного там калічили ті скали ми далі йшли 

(І. Франко).  

9. Уже в березні розвезло шляхи так що ні проїхати ні 

пройти (І. Цюпа).  

10. Сонце так пекло що й уночі степ пашів (Ю. Яновський).  

 

15. На базі простих речень утворіть по 2 складнопідрядних 

речення: з підрядною присубстантивно-атрибутивною частиною 

та з підрядною з’ясувально-об’єктною. Накресліть схеми 

складених речень.  

1. Хлопець усвідомлював (це).  

2. Студенти побачили (це).  

3. Учитель пояснював (це).  

4. Той зрозумів (це).  
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5. Шофер знає (це).  

 

16. Серед наведених речень виділіть складнопідрядні з 

підрядною частиною часу, назвіть різновид такого речення 

(одночасності чи різночасності).  

1. Коли завітаєш до садиби Коваля, враз відчуєш медвяний 

запах яблук, квітів, різнотрав’я (І. Шаповал).  

2. Доки зірниця тиха й бліда вгорі погасить ранішню 

лампаду, до мудрих книг схиляються на раду юнацький вус і сива 

борода (Є. Плужник).  

3. Коли ти любиш рідний край, гори, палай! (М. Вороний).  

4. Коли розтавали сніги, найпершими коло призьби 

пробивалися зеленими шпичаками півники (І. Цюпа).  

5. І нині, коли ми проходимо вулицями Києва, ми бачимо 

відображення минулої слави бойових днів у мармурі (І. Цюпа).  

6. Вечір співає мелодію рідної пісні, що з юних уст злітає 

(О. Копач).  

7. Сонце вже стояло на вечірньому прузі, як підходив Чіпка 

до села (Панас Мирний).  

 

17. Виділіть складнопідрядні речення місця. Накресліть 

схеми речень, поясніть пунктуацію. 

1. У північно-східному куточку Звенигородського повіту, де 

довкола містечок Вільшаної та Лисянки розкинулися затишні 

багатолюдні поселення, лежала Кирилівка (Б. Чайковський).  

2. Звідки бійці йдуть, там бори гудуть (А. Малишко).  

3. Збуди мене, як зорі візьмуться вогнем (Г. Гайворонська).  

4. Забудь усе й лети, куди життя несе в огні труда 

(В. Сосюра).  

5. Ти знаєш, що ти людина? (В. Симоненко).  

6. Де воля родиться, там загиба невіра (Д. Павличко).  

7. А на тому місці, де стояла тінь, іскрило сонце широкою 

плямою (Панас Мирний).  

 

18. Складнопідрядні речення причини позначте цифрою 1  
 (у кінці речення), а складнопідрядні мети – цифрою 2. З’ясуйте 

відмінності цих речень. Підкресліть граматичні основи 

предикативних частин.  

1. До вибору імені батькам слід ставитися з усією 
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відповідальністю, щоб не довелося їх дітям у майбутньому 

порушувати питання про зміну імені в юридичному порядку 

(Л. Скрипник).  

2. Нестор прийшов до Києво-Печерської лаври 

сімнадцятилітнім юнаком і назавжди залишився тут, щоб стати 

батьком української історії (З календаря).  

3. У нас шляхи називають гостинцями, бо галичани гостей 

далеких і близьких сподівалися, сподіваються й будуть 

сподіватися (С. Пушик).  

4. Гостя треба добре приймати, бо гість по світу славу 

розносить, – так говорив князь Мономах (С. Пушик).  

5. Ісус разом з народом пішов у пустелю, щоб послухати 

проповідь Івана (Л. Толстой).  

6. А слово „осінь” – жовте, бо восени дозрівають грушки в 

нашому садку, усі яблука (Є. Гуцало).  

7. Збирається Данило довго, бо треба йому взяти із собою 

чимало всякого начиння (Г. Тютюнник).  

8. Дівчата, щоб бути гарними й причарувати до себе 

коханого, вмиваються цвітом жита, любистком (О. Таланчук).  

9. Молодиці чекають на ярмарок, щоб продати півня чи 

курку, масло чи полотно (Д. Яворницький).  

 

19. Накресліть схеми поданих речень, визначте їх тип. 

Поставте необхідні розділові знаки.  

1. Тому й тепер через відстань років лелеки ті здаються тобі 

теж синіми наче на їхніх крилах літало небо (Є. Гуцало).  

2. Слова різні за віком як і дерева у віковічному лісі 

(І. Вихованець).  

3. І біг човна був такий швидкий що вже той біль у лобі 

почав пропадати (Ю. Логвин).  

4. Уранці сніг заблищав так ніби зима жменями понасипала 

блискіток (О. Іваненко).  

5. Дід так страшенно кричав від болю що листя на дубах 

шелестіло (О. Довженко).  

6. Дівчата засміялися мов золоті горішки розсипалися по 

клуні (Ю. Яновський).  

7. Умій жити так щоб у тебе з другом була єдність духу 

ідеалів (В. Сухомлинський).  

8. Між горами старий Дніпро неначе в молоці дитина 
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красується любується на всю Україну (Т. Шевченко).  

9. Наговорив стільки що й у шапку не збереш (Нар. тв.).  

10. Іноді по небу пропливають легкі білясті хмаринки 

неначе якась чарівниця-праля вистилає поміж голубими білі 

полотна щойно зняті з навою (І. Цюпа).  

11. Над головою зірка ще тріпоче мов пійманий у сильце 

дрібен птах (В. Стус).  

 

20. Складнопідрядні речення умови позначте цифрою 1  
(у кінці речення), а складнопідрядні речення мети – цифрою 2. 

З’ясуйте відмінності цих речень. Підкресліть члени речення 

згідно з їх синтаксичною роллю.  

1. Коли ж забудеш рідну мову, загубиш душу ти свою 

(В. Симоненко).  

2. Щоб отримати зелену фарбу, гуцули-писанкарі 

виварюють у борщі з житнього ґрису луску соняшника 

(Д. Пожоджук).  

3. Ми ліс рубаємо, щоб всі змогли пройти через хвощі, 

столітні нетрі й хащі… (Г. Половинко).  

4. Якщо страви не сервіруються порціями, до них також 

подають виделки, ложечки, совочки (З книги).  

5. Ми майже нічого не знали б про давнину, якби історія не 

подарувала нам літописців, людей мобілізованих словом і 

правдою на виконання свого обов’язку перед далекими 

нащадками (З календаря).  

6. Найвища скеля лише тоді вінець почесний має, коли зів’є 

гніздо на ній орлиця (Леся Українка).  

 

21. Серед наведених знайдіть складнопідрядні речення з 

обставинною частиною наслідку. Намалюйте схеми цих речень.  

1. Хлопці вийшли до села із заходу, так що тепер їм не було 

чого боятись (Г. Тютюнник).  

2. Горличка туркотіла так, що серце заходилось від чогось 

солодкого й тривожного (М. Чернявський).  

3. Під час сервірування столу стільці треба розставити так, 

щоб сусіди не заважали один одному (З книги).  

4. Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим 

гіллям, так що аж темно під ним (М. Коцюбинський).  

5. Місяць, підводячись вгору, пірнає в загустілу хмару, так 
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що видніється лише срібний край (М. Стельмах).  

6. Сніг на чоботях встиг станути геть чисто, так що на 

пухнастому червоному килимі калюжі збільшилися (Н. Рибак).  

 

22. Цифрою 1 позначте складнопідрядні речення 

з’ясувально-об’єктні, цифрою 2 – складнопідрядні речення 

супровідні (приєднувальні), цифрою 3 – складнопідрядні речення 

присубстантивно-атрибутивні. У головних частинах усіх 

складнопідрядних речень визначте граматичну основу.  

1. У народі побутують сотні прикмет, за якими можна 

передбачити погоду (В. Пестряков).  

2. Через отруйність і неприємний запах тварини рослину 

гармалу не споживають, що дає їй можливість вільно 

поширюватися на зайнятій території (В. Протопопова).  

3. Дівчатам дарують напіврозкриті квіти, що підкреслює 

цнотливість, чистоту (З календаря).  

4. Мало хто знає, що чумацтво виникло ще в далекі часи 

Київської Русі (З календаря).  

5. Усі історики сходяться на тому, що Нестор був 

надзвичайно освіченою людиною…(З календаря).  

6. І буде дума вічно простувати до мрії, що мені життя 

дала…(Т. Осьмачка).  

7. Люди вперше обідали гуртом, що раніше робили тільки 

на весіллі (І. Цюпа).  

8. Раптово все в лісі стихло, від чого якось тривожно стало 

на душі (В. Підмогильний).  

 

23. Визначте тип допустових складнопідрядних речень: 

а) конкретно-допустове, б) узагальнено-допустове. Намалюйте 

схеми речень.  

1. Як не б’юсь я з годинами люто, час мене переможе в бою 

(В. Сосюра).  

2. Насправді стриму час не має, хоч важко це нам зрозуміть 

(Б.-І. Антонич).  

3. У кожному своєму концерті, хоч де б відбувався її виступ, 

Соломія Крушельницька виходила на сцену з українською 

народною піснею, несучи її в життя далеко за межами 

батьківщини (В. Врублевська).  

4. Хоча всі члени „театру корифеїв” – колишні студенти, 
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офіцери, чиновники – вийшли з аматорських гуртків, у сценічній 

діяльності вони змогли піднятися на високу професійну сходинку 

(Г. Галабутська).  

5. Міцне коріння в родючому ґрунті ніхто не вирве, як би не 

хотів (О. Ющенко).  

6. Жива краса жовтневої пори, дарма що землю осінь млою 

вкрила (Д. Луценко).  

7. Хоч поїздку на село Гайсин планував на цілий тиждень, 

проте повернувся назад уже за три дні (Петро Панч).  

 

24. Визначте тип складнопідрядного речення. Сполучник 

підкресліть прямою лінією, а сполучне слово – хвилястою лінією.  

1. Над темним безмежжям лісів, які з усього боку затуляли 

небокрай, сходив свіжий весняний ранок (Ю. Крашевський).  

2. Не сумуй, якщо не повернуся більш ніколи в наші 

вечори…(Г. Гайворонська).  

3. Чи знаєте ви, як цвітуть полині? (І. Цюпа).  

4. Чи бачили, як весною на старих облогах-перелогах 

квітують гіркі сиві трави? (І. Цюпа).  

5. Чи знаєте ви, як після нагрітого сонцем дня встає над 

полинами сивий дим…(За І.Цюпою).  

6. Ще на зорі цивілізації первісній людині були відомі 

рослини, які допомагали від укусів змій, різних тварин і комах 

(Г. Смик).  

7. Я бачив безліч героїв усюди, де пройшов 

(Л. Первомайський).  

8. Коли входиш у літературу, чисть черевики (Остап 

Вишня).  

9. Пісня „Гей, там на горі Січ іде!” припала до серця людям 

тому, що нагадувала їм героїчні традиції Запорізької Січі (Із 

журналу).  

10. Хоч різні наші кольори обличчя, та серце в грудях 

б’ється в нас одне (В. Сосюра).  

11. Народу зібралося дуже багато, чого ніхто не сподівався 

(М. Коцюбинський).  

12. І світ стрепенувся, мов збуджений птах (М. Рильський).  

 

25. Визначте, які з речень є простими, ускладненими 

порівняльним зворотом, а які – складними з підрядною 
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обставинною порівняльною частиною.  

1. Буває, тужу за тобою, як тужать квіти навесні 

(Б. Лепкий).  

2. Я так люблю мою Юлю, як ніби не любив ще ніколи за 

двадцять п’ять років родинного з нею життя (О. Довженко).  

3. Рівний голос батька лунав з лісу, наче з якогось приймача 

(Ф. Маківчук).  

4. Справжнє почуття, воно, як наче золотавий промінь, 

завжди проб’є душу своїм поривом (А. Яна).  

5. Чоловіків треба тримати, як звірів тримають у клітці 

(П. Загребельний).  

6. Людей неволя загартовує, мов вогонь крицю (Р. Іваничук).  

7. Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану 

(Л. Костенко).  

8. З нею ріс, як з рідною сестрою (Д. Павличко).  

 

26. Озаглавте тексти, випишіть з них складнопідрядні 

речення, виконайте їх повний синтаксичний аналіз за поданою 

нижче схемою.  

I. Барвінок оспіваний у багатьох піснях нашого народу й у 

віршах багатьох поетів. Він супроводив наших з вами предків від 

колиски й до могили. У барвінку купали немовлят, щоб вони 

росли гарними й здоровими. Барвінок легко було знайти, бо він 

ріс біля кожної криниці… Барвінок садовили на могилах на знак 

вічної пам’яті про померлих.  

І хоч як давно росте барвінок в Україні, а все ж він – 

чужинець. І назва в нього чужинська. Сьогодні є це слово і в нас, і 

в білорусів, і в росіян, і в чехів, а все ж воно не слов’янське. У 

латинській мові рослина звалася вінка, первінка, а корінь цього 

слова означав „обв’язувати”, „обвивати”. З первінка слов’яни 

зробили барвінок, а квітку взяли собі.  

У часи середньовіччя темні люди приписували барвінку 

надприродну силу. Вони вважали, що барвінок може захистити 

людину від усього злого. Тому часто барвінок вивішували над 

дверима. Його можна було викидати тільки в річку або ставок, 

щоб він не загинув від спраги.  

Ми цінуємо барвінок за його „лікарську допомогу”: з нього 

виготовляють ліки від дуже важких хвороб. Але не менше ми 

цінуємо його за витончену красу (За А. Коваль).  
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II. Синя лісова квіточка, що має таку красиву назву 

барвінок, широко відома. Барвінок був улюбленою квіткою Жан-

Жака Руссо.  

Той, хто так нещадно шмагав усе людство, ненавидів потай 

навіть найближчих друзів, ставав м’якосердим у світі рослин. 

Життя серед них, серед природи було для нього оновленням його 

змучених тіла й душі. Він вбачав у них такий чистий, довершений 

витвір, яким він вийшов з рук божих. Жан-Жак Руссо в тому 

рослинному світі знаходив спокій.  

А ще барвінок для нього був особливо дорогим тому, що це 

був спогад про найщасливіші роки юності й про втрачене щастя.  

Ще юнаком, майже хлопчиком, Руссо, обласканий, схований 

від переслідування швейцарських властей милою, сердечною пані 

де Варан, закохався в неї до нестями і, маючи взаємність, вважав 

ту пору найщасливішою в своєму житті.  

Коли вони удвох подорожували із Шамбері до Ле-Шармета, 

на одному із крутих підйомів угору пані Варан зійшла з нош і 

рушила пішки. Раптом серед кущів майнула якась синя квіточка. 

То був наш вічнозелений барвінок. Пані де Варан підійшла до 

нього ближче й, глянувши, вигукнула: „Ох! Та це ж барвінок 

цвіте!” Тоді Руссо заледве звернув увагу на цей вигук і, 

захоплений розмовою, пішов далі.  

Але цей момент, очевидно, глибоко запав йому в душу, і 

коли через багато років після того він ненароком на мальовничій 

горі у Швейцарії набрів у кущах на цю квітку, усе щасливе 

минуле раптом воскресло перед ним, і Руссо захоплено вигукнув: 

„Ох! Та це ж барвінок!”  

Цей радісний вигук вирвався в нього через 18 років після 

тієї щасливої подорожі тому, що ті хвилини щастя були єдиними в 

його безрадісному житті (За М. Золотницьким).  

 

Схема аналізу складнопідрядного речення: 

1. За метою висловлювання (розповідне, питальне, 

спонукальне).  

2. За емоційним забарвленням (окличне, неокличне).  

3. Складне, сполучникове, складнопідрядне 

(нерозчленованої чи розчленованої структури).  

4. Головна і підрядна частини (на яке питання відповідає), 

засоби поєднання підрядної частини з головною, вид підрядної 
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частини.  

5. Аналіз головної і підрядної частини за схемою простого 

речення:  

а) стверджувальна чи заперечна,  

б) двоскладна, односкладна (її тип),  

в) поширена, непоширена,  

г) повна, неповна,  

ґ) ускладнена, неускладнена,  

д) граматична основа,  

е) другорядні члени речення (аналізуються за схемою 

синтаксичного аналізу простого речення).  

6. Пунктуація.  

7. Графічна схема речення.  

 

Зразок аналізу складнопідрядного речення:  

 

Своїм геніальним розумом і талантом український народ 

виплекав національне родинознавство, яке представляє знання й 

досвід українців у плані створення щасливої сім’ї, наповненої 

внутрішньою злагодою й радісним дитячим багатоголоссям (За 

М. Стельмаховичем).  

 

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, 

складнопідрядне нерозчленованої структури. Головна частина: 

Своїм геніальним розумом і талантом український народ 

виплекав національне родинознавство. Підрядна частина: яке 

представляє знання і досвід українців у плані створення щасливої 

сім’ї, наповненої внутрішньою злагодою й радісним дитячим 

багатоголоссям – відповідає на питання яке? Засіб поєднання – 

сполучне слово яке (виражене відносним займенником). Підрядна 

частина – присубстантивно-атрибутивна, поширювально-

атрибутивна. Головна частина побудована за схемою простого, 

стверджувального, двоскладного, поширеного, повного, 

ускладненого однорідними додатками речення. Граматична 

основа: підмет народ виражений іменником (простий), присудок 

виплекав виражений дієсловом (простий дієслівний). Між 

підметом і присудком предикативні відношення, зв’язок аналог 

узгодження.  

Група підмета:  
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                            х 

український народ – узгоджене означення виражене 

прикметником, атрибутивні відношення, повне узгодження.  

Група присудка:  

     

  х 

виплекав народознавство – прямий додаток виражений 

іменником, об’єктні відношення, сильне безпосереднє керування;  

    

  х 

виплекав розумом – обставина способу дії виражена 

іменником, обставинні відношення, слабке безпосереднє 

керування;  

    

   х 

виплекав талантом – обставина способу дії виражена 

іменником, обставинні відношення, слабке безпосереднє 

керування;  

   

   х 

розумом геніальним – узгоджене означення виражене 

прикметником, атрибутивні відношення, повне узгодження;  

    

    х 

розумом своїм – узгоджене означення виражене 

займенником, атрибутивні відношення, повне узгодження;  

      

х 

родинознавство національне – узгоджене означення 

виражене прикметником, атрибутивні відношення, повне 

узгодження;  

розумом і талантом – сполучення слів, єднальні 

відношення, сурядний зв’язок.  

Підрядна частина побудована за схемою простого, 

стверджувального, двоскладного, поширеного, повного речення, 

ускладненого відокремленим означенням, вираженим 

дієприкметниковим зворотом, і однорідними додатками.  

Граматична основа: підмет яке виражений займенником 

(простий), присудок представляє виражений дієсловом (простий 
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дієслівний). Між підметом і присудком предикативні відношення, 

зв’язок аналог узгодження.  

Групи підмета немає.  

Група присудка:  

     

  х 

представляє досвід – прямий додаток виражений іменником, 

об’єктні відношення, сильне безпосереднє керування;  

 

  х 

представляє знання – прямий додаток виражений 

іменником, об’єктні відношення, сильне безпосереднє керування;  

     

   х 

представляє у плані створення – непрямий додаток 

виражений іменниками з прийменником, об’єктні відношення, 

слабке опосередковане керування;  

     

 х 

у плані створення сім’ї – непрямий додаток виражений 

іменником, об’єктні відношення, слабке безпосереднє керування;  

  

 х 

сім’ї щасливої – узгоджене означення виражене 

прикметником, атрибутивні відношення, повне узгодження;  

сім’ї, наповненої внутрішньою злагодою й радісним 

дитячим багатоголоссям – сполучення слів, напівпредикативні 

відношення, зв’язок аплікація;  

знання й досвід – сполучення слів, єднальні відношення, 

сурядний зв’язок.  

Пунктуація: кома між частинами складнопідрядного 

речення, кома при відокремленому означенні.  

 

[   …ім...         ],   (яке …      ) – складнопідрядне речення 

нерозчленованої структури з підрядною присубстантивно-

атрибутивною частиною.  

Тести  

1. Які з наведених речень є складнопідрядними?  

а) Кожний політичний діяч приречений на поразку, якщо його 
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робота позбавлена постійного спілкування з людьми (З газети).  

б) Скоро вся долина й гори блищать вогнями, і разом з димом із 

землі здіймається вгору й пісня (М. Коцюбинський).  

в) Якщо ластівка в’є під чиєюсь оселею гніздо, то це передвіщає 

щастя тій родині (Г. Булашев).  

г) Вікові дуби, могутні кедри, чорні берези, клен, граб, смерека 

мовби змагалися в тому, хто кого переросте (Я. Гримайло).  

2. Виберіть речення, у яких допущено пунктуаційні 

помилки.  

а) Хто чисте сумління має той спокійно спать лягає (Нар. тв.).  

б) Легше десятьом подарувати, ніж в одного попросити (Нар. тв.).  

в) Примостивсь як сорока на колу (Нар. тв.).  

г) Що посієш, те й пожнеш (Нар. тв.).  

3. Чи є істинним твердження, що вихідним принципом 

логіко-граматичної класифікації складнопідрядних речень є 

функціональне ототожнення підрядної частини з головним чи 

другорядним членом речення?  

а) так;      б) ні.  

4. Хто з учених активно розробляв структурно-семантичну 

класифікацію складнопідрядних речень?  

а) Д. Овсянико-Куликовський, Я. Головацький, С. Смаль-

Стоцький, Є. Тимченко;  

б) Л. Булаховський, О. Пєшковський, П. Фортунатов, 

М. Петерсон, О. Шапіро;  

в) О. Мельничук, В. Бєлошапкова, І. Вихованець, І. Чередниченко, 

Н. Шведова.  

5. Твердження „Формально-граматична класифікація 

ґрунтується на визначенні особливостей засобів зв’язку 

предикативних частин у структурі складнопідрядного речення” 

є:  

а) істинним;     б) хибним.  

6. Якій класифікації властиве широке тлумачення форми 

складнопідрядного речення, що враховує: – характер 

співвідношення між головною й підрядною частиною; – до чого 

відноситься підрядна частина; – за допомогою яких формально-

граматичних засобів приєднується підрядна частина до 

головної?  

а) логіко-граматичній;  

б) формально-граматичній;  
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в) структурно-семантичній.  

7. За структурно-семантичною класифікацією 

складнопідрядні речення поділяються на речення:  

а) нерозчленованої структури;  

б) однотипної структури;  

в) розчленованої структури;  

г) неоднотипної структури.  

8. Виберіть варіант, у якому складнопідрядні речення 

належать до одного структурно-семантичного типу.  

а) Земля прекрасна, тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки 

(Д. Бедзик). Замету всі доріженьки, де ходила ти сумна 

(О. Олесь). Ми любимо тих, хто знали нас молодими 

(Л. Костенко).  

б) І тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив 

(Леся Українка). Хто горнеться до чужого, того Бог карає 

(С. Воробкевич). Люблю я дощ рясний, що гучно з неба ллється 

(М. Рильський).  

в) Люби мене, збуди мене, як зорі візьмуться вогнем 

(Г. Гайворонська). Приснилось, що він у човні заходить у гирло 

Дунаю (А. Листопад). Коли в людини є народ, тоді вона уже 

людина (Л. Костенко).  

г) Осінь схожа на теплі долоні жінки, що лежать, притомившись, 

на колінах (Г. Світлична). Климко прокинувся від холодної роси, 

що впала йому на босі ноги (Г. Тютюнник). Мова має два потужні 

крила, які дають їй повнокровне життя, – океан слів і граматику 

(І. Вихованець).  

9. Які з наведених речень є складнопідрядними із 

присубстантивно-атрибутивною підрядною частиною?  

а) Справжня любов народжується тільки в серці, яке пережило 

турботу про долю іншої людини (В. Сухомлинський).  

б) Кожна людина гордиться тим, що вона робить для інших людей 

(В. Сухомлинський).  

в) А ця рука, що тільки не торка, дає усьому руху, льоту, росту 

(В. Бичко).  

г) Серед пісень, які люблю і знаю, – про Україну завжди починаю 

(О. Білаш).  

10. Укажіть складнопідрядні речення з підрядною 

займенниково-співвідносною частиною.  

а) Де рідний край, там і під ялиною рай (Нар. тв.).  
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б) Веселі води, що перед годиною були ще снігом, бігли додолу 

по рівчаках (М. Коцюбинський).  

в) Щасливий, хто ходить достоїн по мирній батьківській землі! 

(О. Яровий).  

г) Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, – у всіх 

відношеннях справжня людина (В. Сухомлинський).  

11. Визначте складнопідрядне речення з підрядною 

з’ясувальною частиною.  

а) Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-

дитина (Т. Шевченко).  

б) Знову нас оточує чарівна краса, яка владно заполонює очі й 

серце (Т. Масенко).  

в) Уночі люблю дивитись, як креслять засинений осінній 

небосхил падучі зорі (Є. Плужник).  

г) Вона відчуває ті місця, з яких сила земна переходить у людину 

(К. Мотрич).  

12. Які підрядні сполучники можуть з’єднувати частини 

складнопідрядного речення з підрядною обставинною частиною 

умови?  

а) як, який, щоб, ніж, де, немов;  

б) якби, якщо, коли, як, раз;  

в) коли б, як же, якщо б, як, аби;  

г) аби, щоби, тому що, бо, поки.  

13. Визначте складнопідрядні речення з підрядною 

обставинною частиною місця.  

а) Ви прийшли, щоб подивитися на мистецьке дійство, 

українською мовою казавши на вертеп (А. Любченко).  

б) А над усім цим світом, де пахощі сіна злегка притрушує туман 

і дух молодого, ще неспілого зерна, сяють найкращі зорі мого 

дитинства (М. Стельмах).  

в) Де пройде сила наша, пречудові в житті людини зміни 

постають (П. Тичина).  

г) Де однотонною струною дзвеніла вікова печаль, сьогодні 

радістю живою горить рожевоперста даль (М. Рильський).  

14. Яке з речень є складнопідрядним з підрядною 

обставинною частиною умови?  

а) Готовий я зробити все для вас, аби не бачить вас в такім одчаї 

(Леся Українка).  

б) Якби не поезії дивнії чари, убогі жили б ми, понурі, як хмари 
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(І. Франко).  

в) І виростуть в народу крила, щоб вславити рід наш у віках 

(Р. Іванченко).  

г) Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих 

поетів, що звуть їх народними піснями (С. Васильченко).  

15. Укажіть складнопідрядні речення з підрядною 

обставинною частиною причини.  

а) Я люблю світлу музику серпня, бо неначе купаюся в ній 

(С. Пушик).  

б) Погода стояла тепла й сонячна, так що шибки на вікнах аж 

миготіли (Г. Тютюнник).  

в) Коли сходило сонце багряне, пригиналися трави сумні 

(Ю. Клен).  

г) Висоти ж духу належать скромним, бо дух і скромність – 

брати-близнята (С. Караванський).  

16. Визначте складнопідрядні речення з підрядними 

обставинними частинами.  

а) Хай тої миті, як я Вас забуду, свого дзвінкого позбудусь я 

хисту! (С. Караванський).  

б) Живе лиш той, хто не живе для себе (В. Симоненко).  

в) Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б 

з них зробила золотую арфу (Леся Українка).  

г) Матері боляче, якщо її син став поганою людиною – ледачою, 

бездушною, слабовільною, лицемірною, нечесною 

(В. Сухомлинський).  

17. Укажіть складнопідрядні речення з підрядною 

обставинною частиною мети.  

а) Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці 

(М. Коцюбинський).  

б) Він викосив би всю земну кулю, щоб тільки була добра трава 

та хліб (О. Довженко).  

в) Він чаклун, бо бачить крізь землю всі підземні ріки, озера й 

ставки (О. Гончар).  

г) Замолоду треба набиратися знань, щоб не була пуста твоя 

власна криниця (І. Цюпа).  

18. Знайдіть складнопідрядне речення з підрядною 

обставинною часу.  

а) Люблю, коли хвилі шумують, лишаючи слід (В. Симоненко).  

б) Цілий великий сад, хоч їх тільки двоє (І. Багряний).  
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в) Я обламаю хвилинам пальці, щоб не сплітались в печаль годин 

(Л. Костенко).  

г) Доки сонце зійде, роса очі виїсть (Нар. тв.).  

19. Виділіть серед наведених речень складнопідрядне з 

підрядною обставинною наслідку.  

а) Заспіваю чи заграю – з гір покотиться луна (М. Ткач).  

б) Незважаючи на всі ті переживання, був я найщасливішою 

людиною в світі (Ю. Збанацький).  

в) Настало нове життя, так що старому нема вороття (Нар. тв.).  

г) Де б я не був, а все думками лечу в Донеччину свою 

(В. Сосюра).  

20. Укажіть складнопідрядні речення з підрядною 

обставинною порівняльною частиною.  

а) Сонце сипле золотим промінням додолу, немов ніжно-розкішно 

цілує землю-красуню (І. Франко).   

б) Так спокоєм дух мій заколисало, що й досі не добудишся його 

(Д. Білоус).  

в) Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав 

великі шматки полотна білити на сонці (М. Коцюбинський).  

г) З краю неба насувались білі, наче молочні, хмари 

(М. Коцюбинський).  

21. Виділіть серед наведених речень складнопідрядні з 

підрядною обставинною допусту.  

а) Хоч уміння птахів літати вивчають ще з часів Леонардо да 

Вінчі, досі секрет їхнього польоту до кінця не розгадано 

(В. Сабунаєв).  

б) Хай буде мій милий щасливий, як дрібная пташка в маю (Леся 

Українка).  

в) Сама скрипка, скільки б не водити смичком, звуків ніяких не 

даватиме (Ю. Смолич).  

г) Люда, хоч сама не збиралася перед ним сповідатися, хотіла 

знати про нього все (В. Шевчук).  

22. Визначте складнопідрядне речення з підрядною 

супровідною частиною.  

а) Віктор повернувся додому швидко, чого ніхто не сподівався 

(М. Чорний).  

б) Сталося те, чого найбільше можна боятись (В. Шевчук).  

в) Груша стара не може ніяк збагнути, чому ж тепер така довга 

осінь (В. Китайгородська).  
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г) Ніколи не думайте, що ви вже все знаєте (І. Павлов).  

23. Знайдіть складнопідрядне речення, підрядна частина 

якого пояснює в головній іменник.  

а) Немов стріла з натуженого лука, розлука в серце вдарила моє 

(М. Ткач).  

б) Кордон між Московією і Україною позначився намистом 

запінених білим цвітом кущів калини, які відділили березові 

сумні гаї від потужних соснових борів (Р. Іваничук).  

в) Коли зникає народна мова, народу нема більше! 

(К. Ушинський).  

г) Останні дослідження засвідчують, що мова на нашій планеті 

з’явилася більше двох мільйонів років тому (А. Загнітко).  

24. Частини яких складнопідрядних речень з’єднані між 

собою сполучним словом?  

а) Насмілюся твердити, що людини, щасливішої від Шевченка, 

важко знайти у світовій історії (Б. Олійник).  

б) Надзвичайно цікава ситуація трапилася на весіллі 

Пантелеймона Куліша, де Тарас Шевченко був за старшого 

боярина (А. Загнітко).  

в) Дзвенять німою тугою ліси, коли їх ніч тремтливо обнімає і від 

очей у ревності ховає принади їх первісної краси (В. Симоненко).  

г) Леся Українка належить до тих літературних постатей, що не 

зразу знаходять читача й не зразу стають популярними 

(Є. Сверстюк).  

25. Яке з пропонованих складнопідрядних речень не є 

займенниково-співвідносним?  

а) І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони „Я” 

(В. Симоненко).  

б) Той, у кого порожня душа, не відчуває людяності в дружбі й не 

може бути справжнім другом (В. Сухомлинський).  

в) Тулячись спинами до самих бур’янів, ми боком проходимо повз 

діда і, як тільки минаємо його, щодуху біжимо (В. Нестайко).  

г) Хто любить батька, матір і родину, той нелюдом не стане й на 

хвилину (О. Маковей).  
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ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНО-

МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ  

1. Визначте семантико-синтаксичні відношення між 

частинами складносурядного речення. Накресліть схеми.  

1. Поблизу виноградної лози було посіяно квасець, і він 

світився латочкою ясної та ніжної зелені.  

2. Начебто весь світ постійно потребував уваги й роботи 

материних рук, і вони ніколи не стомлювались, не відмовлялись.  

3. Материна голова якраз затуляла сонце, і його проміння, 

іскрячись у розмаяних чорних косах і обертаючи їх на яскраві, аж 

прозорі срібні волоконця, творило довкола материної голови 

мерехтливий німб. Ось мати вступила вбік, і тепер кругла таріль 

сонця засріблилась у густій блакиті, а довкола материної голови 

вже не іскрився й не мерехтів німб (З творів Є. Гуцала).  

4. У вікно моєї хатини снується синім бархатином місячна 

ніч, і світять голим гіллям осокори, а поміж ними темними 

метеликами спадають останні листочки (С. Васильченко).  

5. Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить 

(Л. Глібов).  

6. Може квіти зійдуть – і настане ще й для мене весела 

весна (Леся Українка).  

 

2. Побудуйте складносурядні речення за схемами. Назвіть 

засоби зв’язку та семантико-синтаксичні відношення між 

предикативними частинами.  

а) […]  – і  […].  

б) […]  і  […].  

в) […], або  […], або  […].  

г) […], і  […]. 

ґ) […], проте  […]. 

д) […], і  […], і  […], але  […].  

 

3. Схарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення 

між предикативними частинами складнопідрядних речень 

нерозчленованої структури та назвіть засоби їх вираження. 

Поставте необхідні розділові знаки, накресліть схеми.  

1. Гортаючи сторінки історії сивих віків уважно вчитуючись 
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у хвилюючі легенди літописи ми щоразу зустрічаємося з 

таємницями назв які мовби починають оживати розкриватися 

перед допитливим дослідником. 2. Більшість учених пов’язують 

назву Харкова з назвою річки яка в наукових джерелах 

зустрічається набагато раніше ніж назва міста. 3. Учені-лінгвісти 

припускають що назва річки має тюркське походження й означає 

„мілководний, пересихаючий потік” (Б. Зайцева).  

4. Від Карпатських гір до брянських лісів від заболочених 

витоків Прип’яті до Таманської затоки Азовського моря з’єднана 

в одне ціле могутнім Дніпром напоєна гірськими потоками що 

сплелися в блакитну нитку Дністра лежить у центрі слов’янського 

світу Україна. 5. Споконвіку жили тут трудящі люди які випасали 

худобу обробляли широкі лани засівали їх житом і пшеницею 

ловили рибу в ріці й звіра в пущі зводили міста й села вели 

торгівлю з близькими й далекими сусідами. 6. Більш як півтори 

тисячі літ тому виросло посеред цієї землі на зелених горах 

півколом охоплених Славутичем одне з перших слов’янських міст 

яке стало згодом столицею української землі – Київ. 7. Немає 

жодного континенту де б не чутно було слов’янського слова (За 

В. Русанівським).  

 

4. Визначте семантико-синтаксичні відношення між 

предикативними частинами складнопідрядних речень 

розчленованої структури та назвіть засоби їх вираження. 

Накресліть схеми.  

1. Після того, як конвалія відцвіте, з неї виростає кругла 

червона ягідка. 2. Греки прикрашали трояндами пам’ятники й 

урни з прахом, оскільки приписували їм чудодійну властивість 

зберігати смертні останки від тліну. 3. Коли у Франції хлопець 

запрошує дівчину до танцю, то вона, на знак згоди, віддає йому 

свій букетик конвалій. Якщо ж хлопець гордий або 

сором’язливий, то він пропонує дівчині свій букет конвалій. 4. У 

німецькій Богемії конвалію спочатку називали „цавка” – булочка, 

бо її обвислі квіточки нагадують низку дрібних булочок. 5. Соком 

коріння конвалії дівчата розтирали собі щоки, щоб викликати 

рум’янець. 6. Мирта – це найрозкішніша квітка, хоч вся її краса 

зосереджена лише у блискучому духмяному листі. 7. Хризантема 

– національна квітка Японії, так що нею захоплюється все 

населення цієї країни. 8. Хліб дуже швидко починає пліснявіти, 
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якщо тримати в кімнатах квіти волошки. 9. Чарівна, синя, як небо 

півдня, квіточка волошка красується, де є житнє поле. 10. Голівка 

квітки нарцис так хилиться донизу, неначебто вона намагається 

ще й ще раз помилуватись собою в чистому плесі води (За 

М. Золотницьким).  

 

5. До поданих схем з текстів художньої літератури 

доберіть приклади, вказавши прізвище автора. Визначте тип 

виписаних речень.  

1. […],   (яка…).  

2. (де…),   […].  

3. Якщо   (…),   […].  

4. […],   (коли…).  

5. […],   щоб   (…).  

6. Коли б   (…),   […].  

7. […],   дарма що   (…).  

8. […],   тому що   (…).  

9. […],   так що   (…).  

10. (хто…),   [той…].  

 

6. Складні речення позначте цифрою 1 (визначте їх тип), а 

прості ускладнені – цифрою 2.  

1. Узимку під час штормів косу цю й хвиля перехлюпне, а 

зараз вона суха, у сухих палаючих пісках, у колючій рослинності, 

у лементі птаства (О. Гончар).  

2. Нервово тремтить у руках цей олівець, і з тихим 

шелестом падають на підлогу списані сторінки (І. Цюпа).  

3. Порозпрягали хлопці коні та й полягали спочивать 

(Л. Костенко).  

4. Найпрекрасніша й у той же час найщасливіша та людина, 

яка прожила своє життя, дбаючи про інших (І. Цюпа).  

5. Тихі води дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, 

діброви, спілі ранки та грози (А. Малишко).  

6. У руку взяв зерно важке й повне, і налилася силою рука… 

(В. Бичко).  

7. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України 

верби і тополі (В. Симоненко).  

8. Серед запозичених слів є такі, що їх вживання зовсім не 

викликається насущними потребами чи необхідністю точніше 
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висловити думку (А. Коваль).  

9. Уночі, як Чумацький Шлях срібну куряву простелить, 

розчини вікно, послухай (П. Тичина).  

10. Більш жодного звуку не донеслося, крім повіювання 

пахучого повітря в розквітлому гіллі саду (Марко Вовчок).  

 

7. Виконайте повний синтаксичний аналіз складносурядних 

і складнопідрядних речень. Накресліть схеми.  

Хто найпривітніший  

Тільки-но сонце весняно плюснулось на широкий вигін, а 

мати-й-мачуха вже й затеплила свої жовті ліхтарики. І стала 

найпривітнішою на вигоні. Потім кущиста кропива, що за селом, 

сердито розпихаючи пріле бадилляччя, погнала вгору. І вже 

найпривітнішою на вигоні стала вона. Згодом зазолотіли 

кульбаби. І всім здалося, що на вигоні тільки вони й ростуть. А 

ще потім вибуяв свічками коров’як, і було його видно здалеку.  

За такими видатними сусідами куценькому споришеві ніяк і 

показатись. Та він і не пнеться. Примостився там, де вже інші 

рости не захотіли, та й кучерявиться тихенько при самій землі. 

Але саме до споришу тягнуться влітку корови, обминаючи його 

квітчастих сусідів. Саме за ним нишпорять вівці і кози. Цю 

травку-муравку і кури пощипують, і гуси поскубують, а восени 

поласувати споришевими зернятками-горішками злітаються цілі 

зграї дикого птаства – від шалапутних горобців до 

відлюдькуватих тетеруків. От і розберись, хто найпривітніший на 

вигоні (Є. Шморгун). 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

1. Складіть тестові завдання для учнів 9 – 10 класів з тем: 

„Складне речення. Складносурядне речення, його типи. 

Складнопідрядне речення з однією підрядною частиною”  
(8 – 10 тестів).  

2. Із текстів художньої літератури доберіть складнопідрядні 

речення з такими компонентами: те… що, той… хто, такий… 

який, стільки… скільки, так… як. Визначте тип 

складнопідрядного речення.  

3. Доберіть текст, насичений складнопідрядними реченнями 

різних типів. Виконайте повний синтаксичний аналіз усіх речень, 

накресліть їх схеми.  

4. Із текстів художньої літератури доберіть десять 

складнопідрядних речень, у яких засобом зв’язку виступають 

сполучні слова, і десять речень, у яких засобом зв’язку 

виступають сполучники підрядності.  

5. Доберіть із періодичних видань або з художньої 

літератури приклади складносурядних речень, між частинами 

яких коми не ставляться.  
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МОДУЛЬ D 

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РЕЧЕННЯ.  

СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ. 

СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ СТРУКТУРИ  

 

ТЕМА: СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З 

КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ 

 

Мета: поглибити знання студентів про складнопідрядне 

речення з кількома підрядними частинами, розглянути основні 

типи багатокомпонентних складнопідрядних речень, 

узагальнити знання про значеннєві відношення й граматичні 

зв’язки між частинами багатокомпонентного 

складнопідрядного речення, удосконалити навички визначення 

типів супідрядності, послідовної підрядності, а також навички 

визначення контамінованих складнопідрядних 

багатокомпонентних речень.  

 

Питання для розгляду  

1. Питання про складнопідрядні багатокомпонентні 

речення в сучасному мовознавстві.  

2. Супідрядність, її типи.  

3. Послідовна підрядність.  

4. Комбінована підрядність.  

5. Особливості викладу теми в шкільних і вузівських 

підручниках. 

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання  

1. Опрацюйте необхідну рекомендовану літературу, 

підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.  

 

2. Зіставте вузівську та шкільну термінологію виучуваної 

теми, зробіть висновки.  

 

3. Визначте в тексті складні речення, назвіть їх типи, 

поясніть розділові знаки. Доберіть заголовок до тексту, 

визначте його стиль і тип мовлення.  
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Троянда – цариця квітів. Її любили, перед нею схилялись, 

її оспівували з давніх-давен. Про неї створено стільки 

переказів, вона відігравала таку видатну роль в історії людства, 

що про це можна було б написати цілі томи.  

Найперші відомості про троянду зустрічаємо в 

давньоіндуських переказах, згідно з якими вона зажила в 

тодішній Індії такої поваги, що навіть існував закон, котрий 

дозволяв кожному, хто приносив цареві троянду, просити в 

нього всього, чого тільки зажадає.  

Браміни прикрашали нею храми, нею вистилали шлях, по 

якому під час урочистостей несли богів, нею уквітчували 

палати вельмож, сплачували данину й царські податі.  

Її запах вважався в Індії таким приємним, що індійські 

принци та принцеси влаштовували в чудесних своїх садах 

уздовж доріжок рівчаки з трояндовою водою, щоб аромат 

квітки виповнював усе довкола.  

Про її появу в тих переказах нічого не згадується, хоча в 

індійських міфах повідомляється, що найчарівніша у світі 

жінка Лакшмі народилась із розквітаючого бутона троянди, 

який складався зі ста восьми великих і тисячі восьми дрібних 

пелюсток. Вішну, хранитель Всесвіту, побачив цю чарівну 

красуню, що ховалася у своїй дивовижній трояндовій колисці, і, 

захоплений її вродою, розбудив поцілунком, і таким чином 

зробив своєю дружиною. З цієї хвилини Лакшмі перетворилася 

на богиню краси, а троянда, що ховала її, стала символом 

божественної таїни й почала вважатися в усіх східних народів 

священною.  

Коли соловейко побачив цю чарівну нову царицю квітів, 

то був так заворожений її красою, що в захопленні притис 

троянду до своїх грудей… Але гострі шипи, мов кинджали, 

вп’ялися йому в серце, і яскраво-червона кров бризнула з 

люблячих грудей нещасного й зросила собою ніжні пелюстки 

дивовижної квітки. Ось чому безліч зовнішніх пелюсток 

троянди й досі зберігають рожевий відтінок.  

Любов та святобливе ставлення до троянди перейняли й 

турки, а точніше всі магометани, котрі, згідно з Кораном, 

вірують, що біла троянда виросла з крапель поту Магомета під 

час його нічного сходження на небо, а червона виросла з 

крапель поту архангела Гавриїла.  
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Кажуть, що трояндою захоплювався великий Конфуцій, 

присвячуючи свої поезії її чарівності й запаху, оспівуючи як 

царицю квітів.  

Греки вважали троянду даром богів, і знаменита поетеса 

Сафо назвала її царицею квітів. Появу цієї найчарівнішої з 

квіток давні греки оповили цілою низкою чудових легенд.  

За словами Анакреона, вона утворилась із білосніжної 

піни, що покривала тіло Афродіти (Венери), коли богиня краси 

й кохання вийшла після купання з моря. Побачивши на ній цю 

не менш прекрасну, ніж вона сама, квітку, боги одразу й 

оббризкали її нектаром, котрий і надавав їй дивовижного 

запаху. Одначе нектар, що дарує безсмертя, не дав його троянді, 

і вона залишилася такою ж смертною, як усі, хто народжується 

на землі (За М. Золотницьким).  

 

4. Серед поданих речень виберіть складнопідрядні 

багатокомпонентні речення з однорідною супідрядністю. 

Накресліть схеми цих речень. Поясніть розділові знаки.  

1. Хто не має в серці блискавиці,  

Хто не пив причастя із криниць,  

Хто мовчав, як раб, в лиху годину,  

Той не любить нашу Україну (Г. Гайворонська).  

2. Я зіскакую на землю й розмірковую, куди ж гайнути по 

гриби: в березину чи в загороду Костюків, де весною бувають 

сморжі, улітку – суниці, а восени – опеньки (За М. Стельмахом).  

3. У Грицька Чупринки чимало таких творів, які 

заворожують поетичним звукописом, які ваблять мелодикою 

ритму, які чарують дзвінким переливом тонів (М. Жулинський).  

4. Любила Мирослава висаджувати разом з матір’ю квіти, і 

щоб обов’язково під вікном у неї росла матіола, тому що в теплі 

ночі ця квітка засилала в її розчинене вікно хвилі таємничого і, 

як їй здавалось, синього запаху (За В. Шевчуком).  

5. Ми ліс рубаємо, щоб всі змогли пройти  

через хвощі, столітні нетрі й хащі,  

щоб просіка найширша і найкраща  

нас вивела в небачені світи (Г. Половинко).  

6. Запорізька Січ була притулком для всіх, хто протестував 

проти соціального і національного гніту, хто боровся за вільную 

волю (О. Апанович).  
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7. Гідний подиву той факт, що українське слово не стяла 

шабля, що його не затоптали в болото кінські копита, що воно не 

розвіялося у вихорі навальних орд, а залишилося сіллю землі й 

народу (За Б. Харчуком).  

8. На проводах до армії новобранцю і його сім’ї виявляли 

громадське співчуття, висловлювали надію, що служба 

скінчиться благополучно й солдат щасливо повернеться до 

рідного дому (О. Кравець).  

9. Коли до тебе прилечу,  

Засяє в сонці все навкруг,  

Як після теплого дощу  

В росі важкій зелений луг (Д. Павличко).  

 

5. У реченнях розставте необхідні розділові знаки, 

поясніть їх. Накресліть схеми всіх речень, у дужках назвіть тип 

підрядності.  

1. Коли потроху починає спадати яскравість весняного 

буйноцвіття в природі й літо вступає погожою тихою дниною 

зігріта лагідними променями сонця й напоєна рясними дощами 

земля приносить перші дарунки свої – смачні ягоди (Г. Смик).  

2. Серед визначних акторів і співаків XX століття поруч з 

іменами виконавців вітчизняних і зарубіжних стоїть ім’я великої 

української співачки Соломії Крушельницької чиє життя-горіння 

минало в складний час глибоких суспільних потрясінь чия 

віддаленість й самопосвята музі класичного співу й надзвичайна 

природна обдарованість вивели її в сузір’я найвидатніших 

голосів світу (В. Врублевська).  

3. Хто знає чи схожа наша дика півонія вузьколиста на 

свою родичку що була така знаменита в стародавньому світі 

(Є. Шморгун).  

4. Довгими зимовими вечорами старий Джеря любив 

розказувати дочці й онукам де він бував що бачив з якими 

людьми зустрічався (І. Нечуй-Левицький).  

5. Хто не був раннього ранку на центральному ринку квітів 

у Парижі той не може навіть уявити собі тієї метушні тієї 

кипучої діяльності котра панує там (М. Золотницький).  

6. У Парижі зустрічається чимало ексцентричних багатих 

іноземців котрі іноді платять шалені гроші за рідкісні квіти аби 

лиш похизуватися новинкою (М. Золотницький).  
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7. Біблія складається із 17 книг історичних що дають нам 

найдавнішу історію ізраїльського народу яка живе в нашій 

свідомості в образах створення світу, потопу, пророка Мойсея 

що вивів свій народ з єгипетської неволі та дав йому написані на 

скрижалях Заповіді Господні (Є. Сверстюк).  

8. Але треба прожити життя щоб зрозуміти всю правду тих 

істин щоб побачити як то люди вічно потурають своїм слабостям 

і ворогують з іншими людьми бо не можуть піднятися вище 

(Є. Сверстюк).  

9. Він не знав як плаває Люда але гадав що не дуже добре 

(М. Трублаїні).  

10. Я так тебе люблю що стримати не в силі захоплених 

пісень що ллються через край (В. Сосюра).  

 

6. Визначте вид складнопідрядних багатокомпонентних 

речень, намалюйте їх схеми. Сполучник підкресліть прямою 

лінією, а сполучне слово – хвилястою лінією.  

1. До тебе летіла б край світу, де сходить зоря золота, якби 

не морози на квіти, якби не минули літа (М. Ткач).  

2. Українська громада в далекій Бразилії докладає чимало 

зусиль, щоб дбайливо зберегти рідну мову, щоб прищепити 

любов до неї з боку молодого покоління бразильців українського 

походження (З газети).  

3. В українській мові є чимало сполучників і сполучних 

слів, які розрізняються лише семантичними або стилістичними 

відтінками, тому ними можна варіювати у складному реченні (З 

підручника).  

4. Держись, дівчино, батьків, бо як зірвешся з кореня, то 

весь вік собі занапастиш (В. Близнець).  

5. А там прохолодно синів Дніпро, по якому пропливали 

річкові трамваї з людьми, що їхали на пляжі (Ю. Мушкетик).  

6. Коли матері хотілося згадати сина, вона йшла до 

колодязя на шляху, мовби там він її чекає (В. Стус).  

7. Цікавою рисою жертвоприношення хліба сонцю є 

звичай, що зберігся на Буковині, коли молода при від’їзді в дім 

чоловіка дивиться на схід через дірку калача, хреститься при 

цьому, а потім дивиться через отвір калача на захід, південь і 

північ (М. Сумцов).  

8. Вірять, що кожний чоловік має на небі свою звізду, 
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котра світить йому ціле життя й гасне аж у години смерті свого 

властителя (А. Онищук).  

9. Вища Білого дому моя білая хата, бо за правду стоїть, бо 

на правді одвіку стоїть (Б. Олійник).  

10. Ті, що знають мову квітів, кажуть, що в місячну ніч 

можна почути, як вони шепочуться між собою (Марко Вовчок).  

 

7. Побудуйте складнопідрядні багатокомпонентні речення 

за поданими схемами. Назвіть засоби зв’язку та семантико-

синтаксичні відношення між предикативними частинами.  

1. […,   (хто…),   (хто…),…],   бо   (…).  

2. (коли…),   […],   бо   (…).  

3. […],   (що…),   як   (…).  

4. […],   (де…),   (де…),   (де…).  

5. коли   (…),   коли   (…),   […].  

6. коли б   (…),   […],   (які…),   (які…).  

7. […],   що   (…),   що   (…),   що   (…).  

8. […],   як   (…),   як   (…),   (яка…).  

9. […],   що   (…),   (яка…).  

10. […],   як   (…),   (що…),   немов   (…).  

 

8. Складнопідрядні багатокомпонентні речення 

проаналізуйте за: а) різновидом; б) засобами зв’язку; 

в) семантико-синтаксичними відношеннями. Побудуйте схеми 

речень.  

1. Параска Степанівна Плитка – не така собі звичайна 

жінка, котра знає, де добре родять гриби, малина чи ожина, де 

б’ють чисті джерела, де куріпки звивають гнізда й де молоді 

смеречини стрімкують до сонця (В. Качкан).  

2. А ще я люблю, як з лісу несподівано вигулькне хатина, 

як заскриплять ворітця, як побіжать стежки до саду й до 

пасічиська (М. Стельмах).  

3. Коли зжинають жито, то на останній ниві хазяїна 

ставлять жменю жита, котре зв’язують червоною або білою 

ниткою (А. Метлинський).  

4. Коли хлібороби йшли додому, забирали перші скошені 

колоски й робили з них квітку або хрест, який пізніше (на Спаса) 

освячували в церкві (З календаря).  

5. Щоб у женців не боліла спина, рекомендувалося 
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застромити за пояс дубову гілочку, аби спина була міцною, як 

дуб (З календаря).  

6. Ще за язичницьких часів наші предки, які обожнювали 

природу, вірили, що в лісах по дуплах живуть божества 

(О. Гончар).  

7. Якщо руйнувати гніздо ластівок, то вони будуть літати 

під корів, від чого псується молоко або на обличчі винного 

будуть веснянки, „ластовиння” (М. Сумцов).  

8. Селяни свято вірили, що вогонь може спалити того 

господаря, який його не шанує (Г. Скрипник).  

9. За традицією, сім’я, яка випроводжала свого сина чи 

батька до армії, влаштовувала прощальний обід, на який гостей 

ходив кликати сам новобранець (О. Кравець).  

10. Ми розмовляємо мовою Євангелія, коли говоримо про 

гнаних за правду і спраглих правди, про чистих серцем, про 

блудного сина, про фарисеїв, про Юду, що продав Христа, про 

Пілата, що „умив руки”, про Петра, що тричі зрікся свого 

Вчителя, про невірного Хому (Є. Сверстюк).  

11. Взагалі, то пусті слова, коли кажуть, що романтика 

нічого не стверджує, що вона, мовляв, здатна лише закликати 

(Ю. Смолич).  

12. А мало не всю стіну хати обвивала виноградна лоза, на 

якій поміж різьбленого листя прозирало дрібненьке цятковиння 

майбутніх ґрон, які манили до себе (Є. Гуцало).  

13. Ти сидів за хатою на траві з напівзаплющеними очима, 

прислухався до жайворонкового співу, який долинав з польового 

піднебесся, і відчував, що в твоїй душі, заспокоюючи її та 

навертаючи до чогось глибинно-щемливого, давно вже не 

звучали такі пісні, які мали чарівний відзвук (Є. Гуцало).  

14. Материні очі, постійно освітлені зсередини м’яким 

живим сяйвом, були наче видимим, предметним вираженням її 

душі, котра саме такої форми прибрала, щоб і себе показати, і 

світ довколишній подивитись (Є. Гуцало).  

15. Перш за все треба берегти кодекс неписаний честі 

лицарської, що наказує не думати про власну безпеку, коли 

йдеться про те, щоб захистити знедоленого (Ю. Клен).  

16. Коли скресали сніги, розливалися весняні води, дівчата 

на Україні починали співати веснянки (А. Кондратюк).  
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9. Перетворіть речення з однорідною супідрядністю на 

конструкції із супідрядністю та послідовною підрядністю, 

доповнивши їх додатковою підрядною частиною. Поясніть 

розділові знаки.  

1. Директор говорить, що вони з радістю приймають 

молодого колегу в свої ряди, що буде він викладати мову й 

літературу в дев’ятих і десятих класах (І. Цюпа).  

2. Іди туди, де днів моїх начало, де щедро мені доля 

дарувала цей світ у праці, вроді, доброті (Г. Тютюнник).  

3. Де сиві билинки на вітрі гудуть,  

Де вись журавлями зігріта,  

Отут собі вогнище я розведу –  

На крайньому березі літа (В. Логвиненко).  

4. На рідні землі орачі вертають, щоб сіяти святе зерно, 

щоб знов заграло українське поле врожаєм щастя (М. Бажан).  

5. Прости, що знов наснитися молю, що був учора біля 

твого дому (О. Бойченко).  

 

10. Перебудуйте складнопідрядні речення з однією 

підрядною частиною на багатокомпонентні складнопідрядні 

речення з однорідною, неоднорідною супідрядністю або 

послідовною підрядністю. Накресліть схеми, визначте тип 

новоутворених речень.  

1. У народі склалася певна традиція проводів до армії, за 

якою вшановувався новобранець і його сім’я (О. Кравець).  

2. Полісся характерне дуже довгими (до семи метрів) та 

вузькими рушниками, що декоруються на сірій основі білою та 

здебільшого червоною й чорною заполоччю, геометричним 

орнаментом уздовж усього полотна (І. Гончар).  

3. Якщо для північної Волині від Овруча до Шацьких озер 

більш характерні ткані рушники, то на півдні волинської землі 

поширені декоровані вишиванням і тканням (І. Гончар).  

4. Існує близько сорока версій, які пояснюють походження 

тризуба (В. Сергійчук).  

5. Коли скресали сніги, дівчата на Україні починали 

співати веснянки (А. Кондратюк).  

6. Лінгвісти – дослідники мов – мають напохваті свій 

„мікроскоп”, який часто дозволяє їм простежити дивні 

перетворення слів (А. Матвієнко).  
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7. На другий день (після Великодня), ще на світанні, 

ходять парубки-обливальники по тих хатах, де є дорослі дівчата, 

і за кожну одержують по парі крашанок у свої відра (За 

М. Максимовичем).  

8. Скільки щирих, зворушливих патріотичних почуттів 

викликає пісня „Ой у лузі червона калина похилилася” у 

кожного, хто сприймає її небайдужим щирим серцем 

(Ф. Погребенник).  

9. Спасибі ж тим, хто дарує нам щастя добрих спогадів 

(Г. Тютюнник).  

10. Вишні цвіли так рясно, неначе вкрив їх пухнастий сніг 

(Ю. Яновський).  

11. Я просто хочу, щоб до наступної ери з кожного 

сьогоднішнього злочину не виросло завтрашніх двісті 

(Л. Костенко).  

12. А переманювати навіть пташину не можна, бо тоді не 

буде вірності на світі (М. Стельмах).  

13. Як б’ється серце в хвилюванні, співай про згублений 

свій рай (Г. Чупринка).  

14. Там, де ти колись ішла, тиха стежка зацвіла вечоровою 

матіолою, житом-долею світанковою (Б. Олійник).  

15. Ніхто не порятує тебе, якщо ти сам не врятуєшся 

власними силами (П. Загребельний).  

 

11. З поданих складнопідрядних речень утворіть 

контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення, 

визначте тип утворених речень, намалюйте їх схеми.  

Серед великих світочів духу, яких дали людській 

цивілізації народи нашої країни, одне з найперших місць 

належить геніальному синові України Тарасові Шевченку.  

У темній від горя кріпацькій хаті він народився, щоб 

осяяти всю Україну. Щоб стати тим, у кому найповніше виявив 

себе творчий геній українського народу.  

Поезії Кобзаря народжені для того, щоб не вмирати ніколи. 

Через часові відстані ми ще повніше осягаємо неперехідне 

значення творчості поета, співучих і грізних його віршів, у яких 

і сьогодні все дихає життям, вільнолюбством, правдою… 

Шевченко й у наші дні своїм правдивим гарячим словом 

надихає людей праці, виступає в лавах сил, що борються за 
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світле майбутнє людства (За О. Гончаром).  

 

12. З поданого тексту випишіть складнопідрядні 

багатокомпонентні речення, визначте їх тип. Виконайте повний 

синтаксичний аналіз 2 – 3 речень за поданою схемою. Озаглавте 

текст.  

Дивовижний, незрівнянний за своєю ніжністю запах 

фіалки й приємне поєднання лілового забарвлення квітки із 

соковитою, яскравою зеленню листя з давніх-давен зробили 

маленьку фіалку улюбленицею людини.  

Як оповідає східна легенда, фіалка виникла із вдячних сліз 

Адама, коли архангел Гавриїл приніс йому на острів Цейлон 

радісну звістку, що Господь простив йому гріхи.  

Інша легенда свідчить: одного разу бог сонця Аполлон 

переслідував своїми пекучими променями чарівну дочку Атласа, 

нещасна дівчина звернулась до Зевса, благаючи сховати й 

захистити її. І ось великий громовержець почув її благання, 

перетворив дівчину на чудесну фіалку й сховав у затінку кущів, 

де вона з того часу щовесни розквітає, щоб наповнити тонким 

ароматом небесні гаї.  

Тут, може, ця прекрасна квітка залишилась би назавжди й 

ніколи не потрапила б до нас на землю, якби Прозерпіну, дочку 

Зевса й Цербери, не викрав несподівано Плутон якраз тієї 

хвилини, коли вона в небесному гаю збирала фіалки. З переляку 

вона впустила з рук зірвані нею квіти на землю. І ось від цих 

фіалок і народилися ті, що ростуть у нас і донині, що радують 

нас своєю красою й ніжністю.  

Фіалка – улюблена квітка давніх греків. Гомер, бажаючи 

найяскравіше змалювати всю чарівність гроту німфи Каліпсо, 

каже, що він був уквітчаний такими чарівними фіалками, що 

навіть Меркурій, котрий вічно поспішає й ні перед чим не 

зупиняється, не міг не уповільнити свого кроку.  

Любив фіалки й наш дорогий великий письменник 

І. Тургенєв. Лікуючись у Вісбадені, він щоранку гуляв з 

букетиком духмяних фіалок, які потім неодмінно дарував 

Г. Балашовій, котра лікувалася там у той же час.  

– Це мої улюблені квіти, – казав він їй, як свідчить вона в 

одній з московських газет, – я почуваю абсолютно особливе 

задоволення вручати їх тут вам щоранку. Це щось поза моєю 
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курсовою програмою. Нікому, нікому про це не кажіть…(За 

М. Золотницьким).  

 

Схема аналізу складнопідрядного багатокомпонентного 

речення: 

1. За метою висловлювання (розповідне, питальне, 

спонукальне).  

2. За емоційним забарвленням (окличне, неокличне).  

3. Складне, сполучникове, складнопідрядне 

багатокомпонентне (вказати тип підрядності – однорідна 

супідрядність; неоднорідна супідрядність, її види; супідрядність 

змішаного типу; послідовна підрядність; контамінований тип).  

4. Головна і підрядні частини (на які питання 

відповідають), засоби поєднання частин.  

5. Аналіз головної і підрядних частин за схемою простого 

речення:  

а) стверджувальна чи заперечна,  

б) двоскладна, односкладна (її тип),  

в) поширена, непоширена,  

г) повна, неповна,  

ґ) ускладнена, неускладнена,  

д) граматична основа,  

е) другорядні члени речення (аналізуються за схемою 

синтаксичного аналізу простого речення).  

6. Пунктуація.  

7. Графічна схема речення.  

 

Зразок аналізу складнопідрядного 

багатокомпонентного речення:  

 

Давні єгиптяни помітили, що лотос спливає на поверхню й 

розпускається разом із заходом сонця, і занурюється у воду, 

непомітно згортаючись, коли сонце сходить (М. Золотницький).  

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, 

складнопідрядне багатокомпонентне з послідовною підрядністю.  

Головна частина: Давні єгиптяни помітили. Перша 

підрядна частина: що лотос спливає на поверхню й 

розпускається разом із заходом сонця, і занурюється у воду, 

згортаючись, – відповідає на питання що?; засіб поєднання – 
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сполучник що; за значенням – з’ясувально-об’єктна. Друга 

підрядна частина: коли сонце сходить – відповідає на питання 

коли? (у який час?); засіб поєднання – сполучник коли; за 

значенням – обставинна часу.  

Головна частина побудована за схемою простого, 

стверджувального, двоскладного, поширеного, повного, 

неускладненого речення. Граматична основа: підмет єгиптяни 

виражений іменником (простий), присудок помітили виражений 

дієсловом (простий дієслівний). Між підметом і присудком 

предикативні відношення, зв’язок аналог узгодження.  

Група підмета:  

…………… х 

давні єгиптяни – узгоджене означення виражене 

прикметником, атрибутивні відношення, повне узгодження.  

Групи присудка немає. 

Перша підрядна частина побудована за схемою простого, 

стверджувального, двоскладного, поширеного, повного речення, 

ускладненого однорідними присудками та відокремленою 

обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом.  

Граматична основа: підмет лотос виражений іменником 

(простий), присудки (однорідні) спливає, розпускається, 

занурюється виражені дієсловами (прості дієслівні). Між 

підметом і присудком предикативні відношення, зв’язок аналог 

узгодження.  

Групи підмета немає.  

Група присудка:  

 

   х 

Спливає на поверхню – обставина місця виражена 

прийменником з іменником, обставинні відношення, слабке 

опосередковане керування.  

 

   х  

Занурюється у воду – обставина місця виражена 

прийменником з іменником, обставинні відношення, слабке 

опосередковане керування.  

 

   х  

Розпускається разом із заходом сонця – обставина часу, 
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обставинні відношення, слабке опосередковане керування.  

Спливає, розпускається, занурюється – сполучення слів, 

єднальні відношення, сурядний зв’язок.  

Занурюється, непомітно згортаючись – сполучення слів, 

напівпредикативні відношення, аплікація.  

Друга підрядна частина побудована за схемою простого, 

стверджувального, двоскладного, непоширеного, повного, 

неускладненого речення. Граматична основа: підмет сонце 

виражений іменником (простий), присудок сходить виражений 

дієсловом (простий дієслівний). Між підметом і присудком 

предикативні відношення, зв’язок аналог узгодження.  

Пунктуація: кома між частинами складного речення, кома 

для виділення відокремленої обставини, вираженої 

дієприслівниковим зворотом.  

 

[…],   що   (…),   коли   (…).  

 

Тести  

1. Виберіть складнопідрядні багатокомпонентні речення з 

послідовною підрядністю.  

а) У Великодній понеділок хлопці групами ходять по вулицях, 

ловлять усіх зустрічних дівчат і ведуть до цямрини колодязя, де 

обливають їх, виливши п’ять-шість відер води на голову, щоб ті 

стали зовсім мокрими (Г. Л. де Боплан).  

б) Дівчата на сторожі ставлять довірену дівчину, яка за умовним 

вигуком попереджає їх, коли бачить хлопців (Г. Л. де Боплан).  

в) Якщо вже ми згадали про енциклопедію, то чи можна не 

сказати про те, що всі члени клубу заповзято працювали над 

створенням повного енциклопедичного арктичного словника 

(Я. Гримайло).  

г) Однак, незважаючи на те все, вона (мати) мала вигляд жінки, 

яка цілий вік надзвичайно пильно стежила за собою 

(М. Медуниця).  

2. У яких реченнях допущено пунктуаційні помилки?  

а) Я думаю, що коли б я був талановитим художником, то 

намалював би зовсім інший міст (В. Кисельов).  

б) Коли з твоєї душі одкриваються все нові й нові обрії старі 

рани забуваються, бо життя стає нескінченим (О. Олесь).  

в) Як хороше радіти без причини, коли на місто сутінь опада і 
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чується як тихо, безупинно дзюрчить у стоки весняна вода 

(В. Симоненко).  

г) Начебто все життя складалося з таких коротких митей які 

набирали великого значення, бо вміщали непередавану словами 

близькість (Є. Гуцало).  

3. Укажіть складнопідрядні багатокомпонентні речення з 

однорідною супідрядністю.  

а) Освячену вербову гілку беруть, коли вперше після зими 

корову виганяють на пашу, щоб добре паслася (З календаря).  

б) Той, у кого порожня душа, не може бути справжнім другом, 

він не відчуває людяності в дружбі (В. Сухомлинський).  

в) Щоб прийшло на землю сподіване щастя, щоб людям жилось 

краще, треба всім докласти великої праці (М. Коцюбинський).  

г) Я ще не знаю, яка на смак підлість, якого кольору заздрість, 

якого виміру смута, яка засолона туга, яка незглибима любов 

(І. Драч).  

4. Позначте складнопідрядні багатокомпонентні речення 

з неоднорідною супідрядністю.  

а) Як учитель і вихователь я прагнув до того, щоб перекласти в 

юні серця моральні цінності, які створені й завойовані людством 

протягом багатьох століть (В. Сухомлинський).  

б) Кожен з козаків носив ту зброю, яку спромігся купити або яку 

зумів здобути в бою з турками чи татарами (А. Кащенко).  

в) Коли мені кажуть Київ, я бачу Дніпро і схиляюся над 

неосяжним простором, що відкривається моїм очам унизу 

(П. Загребельний).  

г) Коли ви справжній грибник, то, уважно оглянувши жовте 

листя під ногами, погрібшись годину-другу, поповзавши на 

колінах, можете знайти не одну родину тих знаменитих білих 

грибів, що прикрашають новорічні й весільні столи 

(В. Большак).  

5. Знайдіть складнопідрядне багатокомпонентне речення 

з неоднорідною різночленною супідрядністю.  

а) Та я щасливий, що втілився саме в людину, яка може щось 

зробити для моєї землі, моєї країни (В. Хижняк).  

б) У корчму сходяться в години дозвілля чоловіки й жінки й 

розпочинають товариську бесіду зі знайомими й приятелями, які 

приходять у корчму не з тою метою, щоб напитися, а частіше 

вони приходять з наміром людей побачити й себе показати (За 
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М. Сумцовим).  

в) Першим, що визначає митця, є його ставлення до дійсності, 

до того, що звуть широким словом „правда” (М. Рильський).  

г) Щедрівка, щедринька – образ східнослов’янського фольклору, 

що уособлює енергетичний потік чи силове поле, яке перебуває 

в стані найповнішого насичення й цілковитої розрядки, 

найінтенсивнішого випромінювання, звільнення (Із журналу).  

6. Укажіть складнопідрядні багатокомпонентні речення з 

неоднорідною комбінованою супідрядністю.  

а) Коли через деякий час археолог уже стояв з нею поруч і, 

схилившись на мур, знову повів мову про давнє, античне, Інна й 

цього разу вловлювала в його словах отой глибший, додатковий 

зміст, який лише їй призначався (О. Гончар).  

б) Коли визначено прижиттєвий діагноз, то впевнено можна 

сподіватися, що існує реальний шлях вчасного розпізнавання та 

лікування інфаркту (В. Князюк).  

в) Вона пригадує, як вони, колишні студенти, під керівництвом 

професора робили цікаві досліди над деревами, що вже 

відживали свій вік (Д. Ткач).  

г) Хто не бачив тебе, рідний краю, той не знає, чим багата наша 

рідна природа (М. Олійник).  

7. Знайдіть складнопідрядне багатокомпонентне речення 

із супідрядністю змішаного типу.  

а) Паузи між пострілами тягнуться так довго, що ми 

починаємо втрачати надію добратися до ворога, поки почне 

світати (І. Багмут).  

б) Коли нікого стороннього не було близько, дивилась 

сміливо на вчителя, бо була певна, що він того крізь свої темні 

окуляри не помітить (А. Іщук).  

в) Коли мені не дано крил міцних, то прагну я собі потоків 

сліз, гарячих сліз, нестриманих, раптових, що рвуться з глибини 

самого серця джерелами живущої води, що не покидають мене 

(За Лесею Українкою).  

г) Може, просто наснилося йому зараз все те, що могло з 

ним бути, до чого прагнула його спрагла душа (І. Цюпа).  

8. Укажіть складнопідрядне багатокомпонентне речення 

з неоднорідною причленною супідрядністю.  

а) Коли новоприбулий запорожець умів хреститися, то це було 

дивним доказом, що він хрещений, і його брали на Січ 
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(А. Кащенко).  

б) Коли запорожець виїздив гостювати на Україну, то вбирався в 

кармазиновий жупан, узував червоні сап’янці, чистив, мов скло, 

свою зброю і збрую на коні, так що весь сяяв і вигравав на подив 

селянським парубкам та дівчатам (А. Кащенко).  

в) Якщо ти байдуже пройшов повз слабкого й беззахисного, 

якщо очі твої залишились незрячими, а душа глухою, − ти 

виростеш жорстоким, а жорстокість – це слабкість, помножена 

на підлість (В. Сухомлинський).  

г) Де Рось, де Русь, де хлопець на коні, впаде росою пам’ять на 

траву (Д. Чередниченко).  

9. Виберіть складнопідрядне багатокомпонентне речення 

з неоднорідною супідрядністю та послідовною підрядністю.  

а) Коли ви починаєте розповідати про пригоду, то не сильно 

дивуйтеся, що навіть цікава пригода втратить свою 

привабливість, якщо ваші думки не будуть заздалегідь 

упорядковані (І. Томан).  

б) Хто придивляється до життя, той не раз бачив, як сягають 

вершин сильні і як збиваються на манівці слабодухі (Із 

журналу).  

в) Мені здається, що наші душі злилися так, що ми самі не 

знаєм, де починається твоя і де кінчається моя (О. Олесь).  

г) Як тільки смеркне і чорне небо щільно укриє землю, далекий 

обрій враз розцвітає червоним сяйвом (М. Коцюбинський).  

10. Визначте контаміновані структури.  

а) Де у зернині мріє сад і ходить осінь без досад, літописання 

мудрі пише людського серця листопад (А. Малишко).  

б) Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід 

усім туди летіти, хто щастя тут не мав (Л. Глібов).  

в) Якщо ви свідомі того, що досі не опанували вміння гарно 

розповідати, то вам необхідно тренуватися в упорядкуванні 

головних думок повідомлення або складанні плану розповіді 

перед тим, як іти в товариство, де ви будете говорити (І. Томан).  

г) У походи запорожці вирушали в найгіршому своєму вбранні, а 

з походу ж верталися в тому одязі, який добули собі в бою з 

татарами, турками чи з польськими панами (А. Кащенко).  
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ТЕМА: БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

 

Мета: поглибити знання студентів про складне 

безсполучникове речення, розглянути основні засоби зв’язку 

частин складного безсполучникового речення, узагальнити 

знання про значеннєві відношення між частинами складного 

безсполучникового речення, удосконалити навички визначення 

типів такого речення, проаналізувати погляди на природу 

складного безсполучникового речення в сучасному 

мовознавстві.  

 

Питання для розгляду  

1. До історії питання про безсполучникові речення.  

2. Засоби синтаксичного зв’язку в безсполучниковому 

складному реченні. Роль інтонації в їх організації.  

3. Семантико-синтаксичні співвідношення між 

безсполучниковими і складносурядними та складнопідрядними 

реченнями.  

4. Структурно-семантичні типи складних 

безсполучникових речень.  

5. Висвітлення виучуваного матеріалу в шкільних 

підручниках.  

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання  

1. Опрацюйте необхідну рекомендовану літературу, 

підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.  

 

2. Зіставте вузівську та шкільну термінологію виучуваної 

теми, зробіть висновки.  

 

3. Визначте в тексті складні речення, назвіть їх типи, 

поясніть розділові знаки. Дайте заголовок тексту, визначте його 

стиль.  

Усі чародійні властивості, що приписують барвінку німці, 

пояснюються його дивовижною живучістю. Якщо в букеті є 

гілочка барвінку, то вона житиме, поки у вазі зберігається 

краплина води. Усі інші квіти за цей час засохнуть – барвінок 

зеленітиме й, посаджений у землю, пишно розростеться. Ось 

чому німці називають його вічнозеленим. Про цю назву існує 
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такий переказ.  

Одного разу кілька гілочок барвінку помістили в букеті з 

чарівних троянд і поставили разом у вазу з водою. Троянди 

цвіли, дивовижно пахли, викликаючи загальне захоплення, але 

потім почали втрачати барву. Зів’яли й осипались. Сумні рештки 

цих троянд прибрали, у вазі залишились тільки гілочки зеленого 

барвінку. Минув час, гілки пустили коріння й почали рости. Тоді 

їх вийняли з води й посадили в ящик із землею поряд з іншими 

квітами на балконі, а згодом і забули про них.  

Минуло літо, минула осінь, настала зима. І квіти, і ящик на 

балконі, і сам балкон замело снігом, ударили люті морози й 

скували все живе. Померзли, здавалося, не лише квіти, а й 

гілочки барвінку, і навесні їх збиралися викинути, але яким було 

здивування, коли виявилось, що барвінок не тільки не загинув – 

зеленіє й суціль вкрився чудесними синіми квіточками. Тоді 

люди вигукнули: „Вони вічні, як вічна думка, вони вічнозелені” 

(За М. Золотницьким).  

 

4. Проаналізуйте будову поданих речень і зробіть висновок 

щодо структури складного безсполучникового речення.  

1. Сонце впало на сизу хмару, обрій полум’ям запалав 

(В. Симоненко).  

2. З гір збігали вниз бурхливі струмки; на просохлих 

місцях зеленіла травиця; понад ставом розпускалися верби 

(Я. Мамонтов).  

3. Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім, на дорогах 

знявся вихор, закрутився клубком і помчав у жита (О. Десняк).  

4. Прийшла весна весела, верба зазеленіла, соловейко 

затьохкав, вишні цвітом укрилися (Б. Грінченко).  

5. За вікнами вигін парував під сонцем, уже жовтіли 

козельці, зеленіли кущики пасльону, пробивався спориш 

(П. Панч).  

6. 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).  

7. Закувала зозуля – приморозків уже не буде (Із журналу).  

 

5. Пригадайте прислів’я та приказки, побудовані у формі 
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складного безсполучникового речення. Поясніть, як впливає 

інтонація таких речень на постановку розділових знаків у них.  

 

6. Проаналізуйте речення. З’ясуйте, які з них є 

конструкціями з однорідними членами речення, а які – 

складними безсполучниковими реченнями.  

1. Весною сій – восени збереш (Нар. тв.). 

2. До порту входить пароплав, везе він пісню тракториста 

й запах квітів, запах свіжих трав (І. Нехода).  

3. Прощай усе: поля, діброви, Дніпро широкий, бір 

сосновий, убраний в раннюю росу (М. Старицький).  

4. І знову осінь стала на порі, голосять знову журавлині 

сурми (С. Зінчук).  

5. Гуркіт підвід, рокіт моторів, іржання коней – усе ставало 

зараз помітно лункішим, ніж удень (О. Гончар).  

6. Усе його радувало: і обсаджені дубами шляхи, і багаті 

чорні землі, і степи безкраї, і стародавні могили на них 

(В. Гжицький).  

7. Ллється пісня її – ущухають пташок дзвінкі 

голоси…(В. Василашко).  

8. Лиш слово просте, в щирості безкрає, не куплене й не 

продане ніде – у своїй красі ніколи не злиняє, у саму душу 

людям западе (В. Бичко).  

9. І юний шепіт під мовчанням вишні, і перші вдачі, і 

наївні вірші – усе було так чесно у житті! (Б. Олійник).  

10. Ти милуєшся новою річчю, вона тебе сильно радує, 

веселить твоє серце (М. Чабанівський).  

11. Як відомо, на характер будівництва впливає багато 

факторів: наявність будівельних матеріалів, клімат, соціальні, 

економічні й політичні умови, етнічні традиції (А. Данилюк).  

 

7. Серед поданих речень виберіть речення з однорідними 

(однотипними) частинами, поясніть розділові знаки. Визначте 

семантико-синтаксичні відношення між предикативними 

частинами, накресліть схеми.  

1. Промінь сонця заграв на віях, сірі очі зробилися ще 

лагіднішими, ще теплішими, ще добрішими (Л. Дмитерко).  

2. Море в той день було дуже неспокійне і брудне – кілька 

діб підряд сильно штормило (Ю. Логвин).  



 85 

3. Література, мистецтво – явища соціальні, вони 

зумовлені життям суспільства, історичним його розвитком 

(Є. Шабліовський).  

4. Жайворонки дзвенять у синьому небі, пшениця колосом 

шумить на полях від Полісся до Приазов’я (А. Малишко).  

5. Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село спалить 

(Нар. тв.).  

6. Тут Рось тобі камінчиків намила, з них добрі люди 

пам’ятник складуть (Л. Костенко).  

7. На білу гречку впали роси, веселі бджоли відгули 

(М. Рильський).  

8. Там під теплим вітром ніжно рипіли оливи, кедри шумні 

кликали в приємний холодок (Є. Маланюк).  

9. Зима, білі сніги, метуть немилосердно хурделиці, січе 

пороша, від морозу лунко тріскається лід на річці (Є. Гуцало).  

10. Раптом стихла пісня – тихо стало над степом 

(С. Скляренко).  

11. Тим часом короткий осінній день згас, з плавнів 

вставала ніч (М. Коцюбинський).  

12. Любий гляне – серце в’яне, жито зеленіє, нелюб гляне – 

вінок в’яне, личенько марніє…(М. Никончук).  

13. Навколо буяв степ, дзвінко співали жайворонки, цвіли 

рожеві грамофончики придорожньої берізки (М. Чабанівський).  

14. Вогонь у ширшому значенні був продовжувачем роду, 

уособленням святості; йому люди поклонялися, приносили 

пожертви (В. Скуратівський).  

15. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в 

синій вишині (В. Сосюра).  

16. Веселий, ясний весняний ранок; горить на сході мало 

не половина неба червоним полум’ям (С. Васильченко).  

 

8. Серед поданих речень виберіть речення з неоднорідними 

частинами, поясніть розділові знаки. Визначте семантико-

синтаксичні відношення між предикативними частинами.  

1. І відчула: доросле й маля, і вода, і трава, і квіти, і земля 

– усе любов’ю тобі промовля (А. Малишко).  

2. Сплять кипариси, дрімають гранати, ніч розкидає 

сріблястії шати (О. Олесь).  

3. Дурний дає – розумний бере (Нар. тв.).  
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4. На зеленій траві білі чайки сидять, білі свічі горять на 

тарелях латать (Д. Павличко).  

5. Не візьмешся за роботу – робота сама не зробиться 

(Нар. тв.).  

6. Єдність життя і слова – це традиційний профіль Стуса: в 

українській літературі є традиція оплачувати слово життям 

(Є. Сверстюк).  

7. Тут ізнову пташечки защебетали, усе мов знову ожило, 

чоловік знов прийнявсь за своє діло (Г. Квітка-Основ’яненко).  

8. Творчість романтика Паустовського, як, скажімо, в 

українській літературі Довженка чи Яновського, 

якнайпереконливіше засвідчує: романтичний стиль – це якраз 

стиль виборювання і ствердження (Ю. Смолич).  

9. З вежі світ був видимий виразніше, він виявився 

набагато ширшим, барвистішим, дні були сповнені сонцем і 

всемогутністю зелені (П. Загребельний).  

10. Святослав відкрив Русі очі, підняв її з колін, при 

Володимирові вона гордо підвела голову, розправивши плечі 

(Л. Гуцало).  

11. Серед чумаків був звичай: заїжджаючи в село, вони 

безкоштовно віддавали частку солі вдовам і сирітським родинам 

(В. Скуратівський).  

12. Північна та центральна частина Полтавщини віддавна 

були багаті лісами, це зумовило будівництво всіх споруд із 

дерева (А. Данилюк).  

13. Василеві думалось: скільки років існує людська 

цивілізація? (А. Мороз).  

14. Відчуття великого свята постійно жило в душі хлопця, 

прокидався він з тим відчуттям уранці й засинав з ним пізно 

вночі (В. Козаченко).  

15. Боятися вовків – у ліс не ходити (Нар. тв.).  

16. Зайде сонце – Катерина по садочку ходить 

(Т. Шевченко).  

17. Тільки слабкі чинять злочини: сильним і щасливим 

вони не потрібні (Ф. Вольтер).  

 

9. У реченнях розставте всі необхідні розділові знаки, 

обґрунтуйте їх. Назвіть тип кожного речення. Визначте 

семантико-синтаксичні відношення між предикативними 
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частинами складних речень.  

1. Посієш зерно золоте забринить пшениця як струна 

(П. Тичина).  

2. Лось прокинувся й нащулив вуха у вогкому струмені 

вітру долинав сухий різкуватий звук (Є. Гуцало).  

3. Струмінь вітру доносив запах річкової криги у ньому 

жив дух примерзлого болота долинало шарудіння прив’ялих 

стеблинок які пускалися вскач по впалому листю але над усім 

цим линуло знеможене порипування гілляки (Є. Гуцало).  

4. Над річкою і лісом засинювалось небо здалеку-

предалеку погуркуючи та поблискуючи накочувалася гроза 

(Г. Тютюнник).  

5. Вийшовши на гору я озирнувся далеко в низині за 

Артилярщиною мов на долоні мріло в мареві моє село 

(Г. Тютюнник).  

6. Дав Бог людині зразок тимчасового перебування на 

землі – довколишню природу він відокремив її від людини 

поставив збоку унеможливив спілкування з нею залишив для 

споглядання прикладу науки й наслідування досконалість свого 

творіння недосконалій людині (Р. Іваничук).  

7. Такої днини цвітуть бузковим цвітом картоплі 

жовтогаряча акварель лягає на люнини видзвонюють 

маленькими сухими дзвіночками льони (В. Большак).  

8. Застосування в медицині барвінок знайшов ще в 

Стародавньому Римі він був відомий античним лікарям. Його 

популярність особливо зросла в кінці XVIII століття завдяки 

видатному письменнику мислителю педагогу й філософу Жан-

Жаку Руссо який описав цю свою улюблену рослину в 

автобіографічному творі „Сповідь” (А. Коваль).  

9. Знаю тільки совість порятує світ (М. Сингаївський).  

10. Багато снігу багато хліба (Нар. тв.).  

11. На білу гречку впали роси веселі бджоли одгули 

замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли (М. Рильський).  

12. Забудеш рідний край тобі твій корінь всохне 

(П. Тичина).  

13. Читач наш суворий він ніколи не простить 

письменникові натяжки фальші брехні (Ю. Смолич).  

14. Людині завжди чогось мало таке життя (М. Зарудний).  

15. Летять хмарки в блакиті неозорій шумлять листки 



 88 

зелених верховіть (В. Сосюра).  

 

10. Визначте семантико-синтаксичні відношення між 

предикативними частинами складних безсполучникових речень, 

накресліть схеми.  

1. До мови доторкнешся – м’якше м’яких вона тобі 

здається (П. Тичина).  

2. Я знаю: кожній дитині потрібна турботлива увага 

батьків (В. Скуратівський).  

3. Уже й зникало сонце за горбами – сад шепотів 

пошерхлими губами якісь прощальні золоті слова (Л. Костенко).  

4. Одна група працює – дві відпочивають (Ю. Збанацький).  

5. Мені в далекому Парижі приснилась рідна сторона: 

серед любисткової тиші дрімає хата чепурна (Д. Луценко).  

6. Пронеслися над хмарами грози, захолола вода в ручаях, 

вже ударили перші морози – не лишили й листочка в гаях 

(З. Кучерява).  

7. Добрі діти доброго слова послухаються, лихі – і дрючка 

не бояться (Нар. тв.).  

8. У хаті пахло засохлими васильками, під піччю сюрчав 

цвіркун, за хатою стигла червнева тиша (Г. Тютюнник).  

9. За народним повір’ям, осика була сильним відворотним 

засобом од нечистої сили: кілок з осичини забивали на воротах 

під Зелені свята (І. Барківський).  

10. Сполохані орли злітають у небо, сполохані жаби 

стрибають у болото (Є. Дудар).  

11. Защебетав соловейко – пішла луна гаєм (Т. Шевченко).  

12. Не посадив жодного дерева за своє життя – плати за 

чисте повітря (Нар. тв.).  

13. Я чув легенду: Прометей добув вогонь для всіх людей 

(М. Упеник).  

14. Рожевий день палав, гули на квітах бджоли, пташки 

сміялися (М. Рильський).  

15. На схід сонця квітнуть рожі: будуть дні погожі 

(П. Тичина).  

16. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди (Леся 

Українка).  

17. Весна веселая була: зазеленів вишневенький садочок, 

пахучая фіалка розцвіла і звеселила свій куточок (Л. Глібов).  
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18. Фразеологічний словник – справжня скарбниця 

народної мудрості: він допоможе оволодіти фразеологією, 

усвідомити особливості того чи іншого фразеологізму, виробити 

навички вмілого користування цим могутнім стилістичним 

засобом влучної й дохідливої передачі думки (Н. Ліпінська).  

19. Поет повинен промовляти до світу мовою і голосом 

свого народу – тільки тоді він стане великим (П. Загребельний).  

20. Сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться 

берези, плаче й посміхається крізь сльози осінь, і напрошує 

журбу на мою наболілу душу (М. Стельмах). 

 

11. Виконайте повний синтаксичний аналіз складних 

безсполучникових речень за поданою схемою. Накресліть схеми.  

1. Радісно висвистували веселі пташки, галасувало 

невтомне вороння (Ю. Збанацький).  

2. Прислів’я і приказки – стислі крилаті вислови: у них 

зібрано житейську мудрість і філософію народу (З календаря).  

3. Не воли йдуть поважно ланами – од машин далина 

загула (В. Сосюра).  

4. Розповіді про папірус ширилися по всій землі, сам 

папірус і його назва переходили від країни до країни (А. Коваль).  

5. Іспанці, припливши до Мексики, побачили: місцеві 

жителі варять дуже приємний на смак напій з насіння дерева 

какао (А. Коваль).  

6. Василь Стус виступає високим репрезентантом нашої 

культури: його ім’я символічне для кінця XX віку (Є. Сверстюк).  

7. Грім гримить – хліб буде родить (Нар. тв.).  

8. Підняв шапку – човни стали (Т. Шевченко).  

9. Не треба заздрити Шекспіру, він жив у дуже темний час 

(Л. Костенко).  

 

Схема аналізу складного безсполучникового речення: 

1. За метою висловлювання (розповідне, питальне, 

спонукальне).  

2. За емоційним забарвленням (окличне, неокличне).  

3. Складне, безсполучникове (з однотипними чи 

різнотипними частинами).  

4. Засоби вираження семантико-синтаксичних відношень 

між предикативними частинами.  
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5. Аналіз кожної частини за схемою простого речення:  

а) стверджувальна чи заперечна,  

б) двоскладна, односкладна (її тип),  

в) поширена, непоширена,  

г) повна, неповна,  

ґ) ускладнена, неускладнена,  

д) граматична основа,  

е) другорядні члени речення (аналізуються за схемою 

синтаксичного аналізу простого речення).  

6. Пунктуація.  

7. Графічна схема речення.  

 

Зразок аналізу складного безсполучникового речення:  

 

Вдаримо гучно у дзвони – всесвіт обійде луна (В. Чумак).  

Речення розповідне, неокличне, складне, безсполучникове, 

з різнотипними частинами, між якими умовно-наслідкові 

семантико-синтаксичні відношення (засоби вираження – 

інтонація, порядок розташування частин, співвідношення видо-

часових і способових форм дієслів-присудків.  

Перша частина: Вдаримо гучно у дзвони – побудована за 

схемою простого, стверджувального, односкладного означено-

особового речення, поширеного, повного, неускладненого.  

Граматична основа – головний член, співвідносний з 

присудком, – вдаримо (виражений дієсловом, простий 

дієслівний).  

Група головного члена:  

 

  х 

Вдаримо у дзвони – непрямий додаток виражений 

іменником з прийменником, об’єктні відношення, слабке 

опосередковане керування;  

 

  х 

Вдаримо гучно – обставина способу дії виражена 

прислівником, обставинні відношення, прилягання.  

Друга частина: всесвіт обійде луна – побудована за схемою 

простого, стверджувального, двоскладного речення, 

поширеного, повного, неускладненого.  
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Граматична основа – підмет луна виражений іменником, 

простий; присудок обійде виражений дієсловом (простий 

дієслівний). Між підметом і присудком предикативні 

відношення, зв’язок аналог узгодження.  

Групи підмета немає.  

Група присудка:  

 

  х  

Обійде всесвіт – прямий додаток виражений іменником, 

об’єктні відношення, сильне безпосереднє керування.  

Пунктуація: тире між частинами складного 

безсполучникового речення, коли друга частина містить у собі 

наслідок дії першої частини.  

[…]   –   […].  

Тести  

1. Яке з речень є складним безсполучниковим?  

а) Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали 

(М. Коцюбинський).  

б) Життя – це довга нива, і що тільки не родить на ній 

(М. Стельмах).  

в) Людина має бути не тільки здоровою, а й гарною; краса ж 

невіддільна від здоров’я, від гармонійного розвитку організму 

(В. Сухомлинський).  

г) Якщо ти втратив мужність, ти можеш втратити все: честь, 

повагу, довір’я, споконвічний зв’язок з родом 

(В. Сухомлинський).  

2. У яких реченнях допущено пунктуаційні помилки?  

а) Глибше орати – більше хліба мати (Нар. тв.).  

б) Малі діти: малий клопіт, великі діти: великий клопіт 

(Нар. тв.).  

в) Полінуєшся весною – будеш у вересні маятись, зимою каятись 

(Нар. тв.).  

г) Пес бреше: вітер розносить (Нар. тв.).  

3. Чи істинне твердження, що смислові відношення між 

частинами складного безсполучникового речення так або інакше 

ґрунтуються на їх конкретному лексичному наповненні?  

а) так;      б) ні.  

4. Визначте складне безсполучникове речення.  

а) Без гарячої любові до справи, без досягнення значних успіхів 
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у ній, без переживання почуття поваги до себе немає 

особистості (В. Сухомлинський).  

б) Тиша була переповнена всякими звуками: і дзвінкою піснею 

жайворонка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним 

шелестінням стиглого жита (М. Коцюбинський).  

в) А. Малишко шукає людського щастя в змаху пташиного 

крила, і в пісні, і в яблуці, і в тому, як запрошують на весілля, і 

навіть у самій смерті (Д. Павличко).  

г) Іноді під ранок скеля здригалася від гуркоту копит: стогнала, 

розчиняючись, кована брама, скрипіли ресори пишно прибраних 

екіпажів, іржали невидимі коні…(О. Пахльовська).  

5. Визначте складні безсполучникові речення з однорідними 

(однотипними) частинами.  

а) Минають дні, минають ночі, минає літо, настала осінь, 

шелестить пожовкле листя, гаснуть очі… (Т. Шевченко).  

б) Наш народ любить мир і щастя, наш народ мир і щастя 

матиме (Д. Павличко).  

в) Сіється, сіється сніг скрізь на безмежжі доріг, вітер заводить в 

гаю пісню журливу свою (В. Сосюра).  

г) Впаде мороз на яблуневий цвіт – тоді залишимося без врожаю 

(П. Панч).  

6. Укажіть складне безсполучникове речення з 

неоднорідною (різнотипною) причиново-наслідковою частиною.  

а) Знай: по бурі тяжкій перемога засяє дзвінка і погідна 

(М. Рильський).  

б) Приїхали до лісу – зійшло сонце (Г. Тютюнник).  

в) Вітер війнув – листя з клена жовте полетіло (П. Тичина).  

г) Літо дбає – зима поїдає (Нар. тв.).  

7. Визначте складне безсполучникове речення з 

неоднорідною умовно-наслідковою частиною.  

а) Кораблі набрали повного ходу – небезпечне місце треба було 

проминути якнайшвидше (Д. Ткач).  

б) У товаристві лад – усяк тому радіє (Л. Глібов).  

в) Мені здається: твої очі в мою душу світять з вишини 

(В. Сосюра).  

г) Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від 

самоти (Д. Павличко).  

8. Укажіть складне безсполучникове речення з часовими 

відношеннями.  
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а) Буде правда – прийде й віра! (М. Стельмах).  

б) Допоки сонце світить на землі, нехай роса нам душу напуває 

(Т. Севернюк).  

в) Джузеппе Верді написав свій перший музичний твір, коли 

йому виповнилось десять літ (І. Цюпа).  

г) Треті півні заспівають – я вернусь до хати (Нар. пісня).  

9. Синтаксичні відношення предикативних компонентів 

безсполучникової конструкції виражаються:  

а) видо-часовими і способовими співвідношеннями дієслів-

присудків;  

б) порядком розташування частин;  

в) своєрідною інтонацією;  

г) співвідносними словами;  

д) наявністю спільного другорядного члена;  

е) різноманітними сполучниками.  

10. Чи правильне твердження, що двокрапка між 

частинами складного безсполучникового речення ставиться 

тоді, коли друга частина розкриває, доповнює зміст першої 

частини?  

а) так;   

б) ні.  

11. Безсполучникові складні речення з однотипними 

(однорідними) частинами охоплюють у своєму обсязі такі 

семантико-синтаксичні відношення:  

а) одночасні;     б) розділові;  

в) зіставні;     г) послідовні;  

д) протиставні;    е) наслідкові;  

є) пояснювальні;    ж) часові.  

12. Хто з учених першим вказав на існування складних 

речень без сполучників?  

а) І. Кучеренко;    б) І. Вихованець;  

в) М. Ломоносов;    г) І. Слинько.  
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ТЕМА: СКЛАДНІ СИНТАКСИЧНІ СТРУКТУРИ 

 

Мета: поглибити знання студентів про складне речення з 

різними видами зв’язку, ознайомитись з основними типами 

складних синтаксичних структур, узагальнити знання про 

значеннєві відношення і граматичні зв’язки між частинами 

складного речення з різними видами зв’язку, удосконалити 

навички визначення типів таких речень, а також навички їх 

аналізу.  

 

Питання для розгляду  

1. До історії питання про складні синтаксичні структури.  

2. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком між 

складовими частинами.  

3. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим 

зв’язком.  

4. Висвітлення виучуваного матеріалу в шкільних 

підручниках.  

 

Пошукові, навчальні й дослідні завдання  

1. Опрацюйте необхідну рекомендовану літературу, 

підготуйтеся до висвітлення контрольних питань.  

 

2. Зіставте вузівську та шкільну термінологію виучуваної 

теми, зробіть висновки.  

 

3. Визначте в тексті складні речення з різними видами 

зв’язку, назвіть їх типи, поясніть розділові знаки. Дайте 

заголовок тексту, визначте його стиль і тип мовлення.  

Ціну людини складає тільки її ставлення до праці. Лише в 

безперервному труді можна зберегти чисте сумління й 

порядність. Хлібороб, який не використовує чужої сили й через 

те не вивільняє свого часу для плекання егоїстичних інстинктів, 

залишається духовно чистим, бо сам процес вирощування хліба 

вимагає чесності. Як тільки селянин розминеться з нею, 

недбало зоре землю, не виполе бур’яну, не вибере з насіннєвого 

зерна куколю, – хліб не вродить.  

Селянин, як і бджола, не отримує сповна за свою працю, 
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витрачає набагато більше сил, ніж їх потрібно, щоб забезпечити 

себе хлібом на прожиття, проте він не може вийти ні на мить з 

ритму хліборощення, щоб не втратити хоча б однієї ланки 

творення. Отже, повинен дотримуватися такої категорії, як 

сумлінність – перша ознака чесності. У своїй праці хлібороб не 

може бути егоїстом, бо йому весь час потрібні рецепти 

сусідського досвіду й за це він має платити валютою досвіду 

власного.  

Альтруїзм – теж ознака порядності. Сільська праця є 

виключно творчою, а творець, який збагачує світ своїм 

продуктом, мусить увесь час духовно збагачуватись, щоб той 

продукт не втрачав новизни.  

Хлібороб, крім того, своєю працею створює для себе ту 

духовну висоту, яка захищає його перед грубою силою, бо якщо 

навіть продукт у нього вкрадений чи відібраний, він має вміння 

створити його вдруге, втретє, тобто постійну здатність перейти 

з упокореного стану в стан вільний. Хлібороб – це тільки 

приклад. Принципи безперервної самовдосконалюючої праці, 

які визначають людську вартість, стосуються робітника і поета, 

винахідника і політика. Вони стосуються цілої суспільної групи 

– людського вулика (Р. Іваничук).  

 

4. Визначте тип кожного речення, накресліть схеми, 

поясніть розділові знаки.  

1. Бачу, як рушники пливуть у барвистих переливах, як 

степи та лани широкополі оперлися об могутні плечі Карпат, а 

на зріднених берегах стоїть і виростає народ, право на життя та 

українське ім’я якому виборювали його рятівники (Я. Гоян).  

2. А в цей час наді мною твориться диво: хтось 

невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих 

хмарах, і вони забриніли, як скрипка (М. Стельмах).  

3. Мовний етикет постав із живої мовної практики 

народу, його норми широко представлені в народній педагогіці, 

яка невтомно дбає про шанування людської гідності 

(М. Стельмахович).  

4. Мистецькі успіхи відкрили перед Соломією 

Крушельницькою двері всього світу, але вона добре 

закарбувала, що світ належить лише тому, хто має 

Батьківщину! (В. Врублевська).  
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5. Серед кривдних сирітських буднів американка Анна 

Джервіс вимріяла думку: люди повинні мати єдиний день на 

рік, коли всі разом вшановуватимуть і матір-неньку, і матір-

землю, і Матір Божу (З календаря).  

6. Український селянин вважає, що до першого грому 

земля не розмерзається до кінця, і примічає: якщо перший грім 

загримів на голе дерево, то треба ждати неврожаю; якщо ж 

загримів від заходу, то буде врожайне літо (М. Максимович).  

7. Птахи весною шукають пари, паруються, як 

висловлюється народ; їх парування служить символом, 

порівнянням того, як молоді люди сходяться для того, щоб 

жити в парі (За Х. Ящуржинським).  

8. Любисток-трава успішно слугує цілком земним, 

буденним справам: у ньому купають немовлят, дівчата миють 

ним волосся, щоб було гарне й блискуче (З журналу).  

9. Першого січня кожного року в Запорозькій Січі 

скликали раду, у якій брали участь з однаковими правами всі 

запорожці, і там кожен курінь обирав собі на цілий рік 

курінного отамана й кухаря, а після того всі разом голосували 

за кошового отамана, військового суддю, писаря й осавула 

(А. Кащенко).  

10. Нещасна, неправдива людина, що добровільно й легко 

зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості 

й горі будує слово своєї землі (Б. Харчук).  

11. Наша мовна традиція сягає далеких, докняжих часів, а 

в період держави Київської Русі наше слово сягнуло 

державного творення: воно було відкрите не лише для близьких 

сусідів, а й для найвіддаленіших земель, збагачувалося іншими 

мовами й збагачувало їх (Б. Харчук).  

 

5. Серед поданих речень виберіть конструкції зі 

сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком, назвіть 

засоби зв’язку, накресліть схеми речень.  

1. Особливо пишний місяць, що потребує безлічі квітів, – 

травень, він у католиків зветься місяцем пресвятої Діви Марії; 

тоді в церквах щоденно служать обідню на честь Пресвятої 

Богородиці, вівтарі, а іноді й усю церкву прикрашають білими 

квітами (М. Золотницький).  

2. Небо було сіре, під ногами чавкало болото, а з мокрих 
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стріх нудно спадали краплі, стрибали на тріски й розбивались 

на маленькі дроби (П. Панч).  

3. Ось і зачервоніло на тій дорозі, де йому треба йти далі, 

неначе срібні цвітки по ньому хто посипав; а тут і вся путь 

стала мов золотим піском по червоному полю посипана 

(Г. Квітка-Основ’яненко).  

4. Надворі ще не сіріло, а в хаті вже ранок: топилася піч, 

хазяйка пекла пиріжки з картоплею, старий дід порався, 

лагодячи чоботи (І. Багмут).  

5. Багато сходив я стежок і доріг, подій пережив я багато, 

та серце жагуче і вірне зберіг (М. Марфієвич).  

 

6. Виберіть конструкції зі сполучниковим підрядним і 

безсполучниковим зв’язком, назвіть засоби зв’язку, накресліть 

схеми речень.  

1. Вбивчо діє своїм запахом на інші квіти конвалія: вона 

немилосердно нищить майже всіх своїх сусідів, що пахнуть 

(М. Золотницький).  

2. Начебто все життя складалося з таких коротких митей, 

які набирали великого значення, бо вміщали непередавану 

словами близькість; у такі миті тобі особливо гостро 

відчувалось: це твоя мати (Є. Гуцало).  

3. Лікарі радили берегтися: ще одне, говорили, запалення, 

і може все закінчитися погано (В. Канівець).  

4. Є міста, у яких минуле більше, значиміше, ніж 

нинішність; є міста, що лише ждуть свого майбутнього, 

перебуваючи, так би мовити, у зародку; Київ гармонійно 

поєднує в собі всі три виміри часу (П. Загребельний).  

5. Сонце пригрівало значно сильніше, земля дихала 

вільготніше, з голубого неба долітав повний жалю журавлиний 

трубний клич, який то гучнів, то завмирав, танучи в голубій 

безвісті (Г. Тютюнник).  

6. На обочині, поміж старими липами, попасалися 

нерозсідлані коні, а біля грубого, у два обхвати, дерева сиділи 

кілька воїнів і задумано виводили не вояцьку, не похідну, а 

стару пісню про милого лебедя, що плавав по синьому морю 

(М. Стельмах).  

7. Ця сліпуча дуга, що день у день уставала понад 

Василевою головою, творила щось більше, ніж наступну добу: 
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вона немов пройшла крізь усе його життя (А. Мороз).  

 

7. Серед поданих речень виберіть конструкції із 

сурядністю і підрядністю, назвіть засоби зв’язку, накресліть 

схеми речень.  

1. Мати стояла в тому золотавому німбі, який одухотворяв 

її обличчя, і ти, вражений цією явиною, стежив, як сніп 

проміння, падаючи на голову й розсіюючись, тремтить, пульсує 

(Є. Гуцало).  

2. Звичайно, ідеалізувати князя Святослава не варто: він 

був не від того, щоб прихопити чужі землі (М. Котляр).  

3. У Римі існувала особлива трояндова біржа зі 

спеціальними маклерами, котрі займалися купівлею та 

продажем лише троянд, і ці квіти, звісно, були різних сортів та 

різної вартості (М. Золотницький).  

4. Надто любив фіалки імператор Німеччини Вільгельм, 

котрому щодня за сніданком будь-якої пори року подавали 

плато зі свіжими фіалками, а на день його народження ними 

прибирали увесь обідній стіл і всю залу (М. Золотницький).  

5. Але дивно: на судні не було й прапора, який би 

вказував на державну приналежність (Д. Ткач).  

6. Золота порохівниця місяця, вистромившись із-за могил, 

порошила трави голубим пилом, і здавалося козакові, що там, у 

степу, ворушиться щось, що іржуть чиїсь коні, і вже не 

рокотання бандур чути звідти …(Г. Тютюнник).  

7. Місячна доріжка майже пригасла, і сам місяць, 

звернувши на захід, дотліває червоною купою за містечком, за 

пагорбами, де вдень було б видно розлогі плантації 

виноградників (О. Гончар).  

 

8. У поданому тексті поставте необхідні розділові знаки, 

поясніть їх. Визначте тип кожного речення, накресліть схеми 

складних речень. Доберіть заголовок до тексту.  

Було чудове весняне пообіддя. Латки почорнілого снігу 

можна було ще побачити де-не-де в ярках на нерівному обрисі 

бугра але повітря було тепле й повне весняних пахощів.  

Над широким лугом залитим повінню з річки відбивався 

весняний переклик птахів а ген-ген високо в безхмарному небі 

чулися звуки срібної флейти – струнко вишикувана фаланга 
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журавлів прямувала на північ. Багато нижче понад верхами 

дерев що росли неначе з води стрілою пролітав бекас мов 

випущений з лука а круто спинившись у повітрі видавав свій 

мелодійний поклик бузинової сопілки і зовсім унизу над самою 

водою пристрасно крякали крижні а схований десь у торішній 

сухій траві невидимий „водяний бугай” час від часу таємничо 

гув свою басову ноту немов із порожньої бочки.  

Нема весни над українську весну! (С. Домазар).  

 

9. Напишіть твір, насичений складними синтаксичними 

конструкціями, на одну із запропонованих тем:  

1. Моя професія – це моє покликання.  

2. Кохання – це завжди прекрасно.  

3. Людина, яка є моїм ідеалом.  

Виконайте синтаксичний аналіз двох конструкцій.  

 

10. Сконструюйте складні речення з різними видами 

зв’язку за поданими схемами:  

 

а) […],   і   […д.],   (…),   (…).  

 

б) (…),   […],   (…),   але   […],   (…),   (…).  

 

в) […,   (…),   …]:   […].  

 

г) […]   –   […],   (…),   (…).  

 

11. Виконайте повний синтаксичний аналіз складних 

синтаксичних конструкцій за поданим зразком. Одну частину 

конструкції (за вибором студента) проаналізуйте за схемою 

простого речення.  

1. На початку квітня подули теплі вітри, по небу побігли 

пухнасті хмарки, уночі через них перестрибував срібний 

місяць, а вдень сліпило сонце (П. Панч).  

2. Ні, не від часу тьмяніють дати,  

І ржавіє голос, душа і перо,  

Час – тільки те, що можна віддати  

Людям на щастя і на добро (Д. Павличко). 

3. За тим селом, де в полі бліндажі  
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Колись гули залізною луною,  

Щебече дощик, сіє стороною,  

І мак горить, і колос на межі (А. Малишко).  

4. Хто мав щастя зустрічатися з М. Рильським, той знає ті 

прекрасні години, коли на світі якимсь чародійством більшало 

творчості, мрій, натхнення; той знає щедрі вечори чудесних 

прозрінь, що збагачують серце й розум (М. Стельмах).  

5. До командирів гайдамаки поставилися поблажливіше: 

залишили нам шаблі й револьвери, а батарею їхній сотник з 

обвислими вусами владно наказав розформувати (П. Панч).  

6. Лейтенант з’ясував завдання і сказав, що, мабуть, 

доведеться зробити так: ми пройдемо в розташування ворога, 

знайдемо телефонну лінію, переріжемо дріт і чекатимемо, поки 

хтось прийде ремонтувати (І. Багмут).  

7. І не обдуриш годинник, не зупиниш, бо він – вартовий 

часу, бо створений для того, щоб запопадливо міряти й міряти 

його за будь-яких обставин (В. Яворівський).  

8. Учителька розповідає дітям, чого вони навчатимуться в 

школі, і учні захоплено слухають, поринувши в звабний світ ще 

не відомих їм книг, у чарівний світ, який відкриває перед ними 

школа (І. Цюпа).  

9. Настала пора мінливого сонця і мінливої води, коли, 

прокидаючись, блакитнаво задихала земля, коли над нею в 

лісах і яругах святими німбами засвітився ліщиновий пилок, а в 

небі обізвалися журавлині сурми (М. Стельмах).  

10. У людській історії безсмертні імені, що стали серцем, 

розумом народу, їх не захмарить навіть давнина, їх не забудуть 

люди і в негоду (Д. Павличко).  

11. Одні бджоли, мов крихітки сонця, несли у вулики 

першу поживу з ліщини, другі збирались у громади на 

жолобчастих дошках поїлок, і добре гудіння, здавалося, 

погойдувало ліс і оту хатку, що всередині пахла цвітом і медом, 

а зісподу обзивалася неспокоєм джерельця (М. Стельмах).  

12. Не обійшли лілію увагою грецькі й римські красуні: 

вони вмивалися золотистим відваром чудодійних цибулинок, і 

від цього розгладжувалися зморшки на обличчі та ніжнішою 

ставала шкіра (Є. Шморгун).  

13. Іншими очима дивишся на дорогу, на якій оце стоїш, 

вловлюючи прибитий нічною вогкістю запах куряви; по-
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іншому сприймаєш півнячий радісний скрик, що долинув оце з 

найближчого хлівця; натхненно-пильним зором прилипаєш до 

постаті людини, що, огорнувшись темрявою, посувається тобі 

назустріч (М. Стельмах).  

14. Пройшовся березень з підсніжником на шапці – і над 

татарським бродом, і під його ходою вибухнули криги, зосліпу 

посунули одна на одну та на коріння яворове, на м’який з 

червонолозом берег; він закипів шумовинням, накостричився 

вирваним татарським зіллям, що ніжно запахло торішнім літом 

(М. Стельмах).  

15. Тільки коли ми вийшли із села, я згадав, що в мене не 

в порядку валянок: на підошві з’явилася дірочка, і туди потроху 

набивався сніг (І. Багмут).  

Зразок аналізу складної синтаксичної конструкції:  

 

Йому просторо й легко, бо сонця так багато, що небо аж 

побіліло від нього, а внизу, далеко-далеко за насипом, 

видніються луки й біжить по них марево (О. Гончар).  

 

 

[…],   бо   (…),   що   (…)   ,   а   […]   й   […].  

 

На першому рівні членування (зовнішньому) – 

елементарне складносурядне речення, що складається з 2-х 

сурядних частин, між якими зіставні семантико-синтаксичні 

відношення.  

I блок – аналог багатокомпонентного складнопідрядного 

речення з підрядною обставинною причиновою і підрядною 

обставинною міри і ступеня дії; послідовна підрядність.  

II блок – аналог складносурядного речення з єднальними 

одночасними семантико-синтаксичними відношеннями.  

Отже, на другому рівні членування (внутрішньому) – 

складна синтаксична структура із сурядністю й підрядністю, 

що складається з 5-и компонентів.  

Тести  

1. Виберіть складні синтаксичні конструкції.  

а) Як швидко минають дні, коли в людини є хліб і вода, і як 

повільно течуть вони, коли немає ні ковтка води (С. Скляренко).  

б) Коли Наполеон помер, на його грудях у золотому 
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медальйоні, з яким він ніколи не розлучався, знайшли дві 

засушені фіалки й пасмо білявого волосся – згадку про дві свої, 

ранкову й вечірню, зорі – милу Жозефіну й не менш любого 

маленького сина, короля римського (М. Золотницький).  

в) За гуцульськими звичаями, не можна було нареченій знімати 

весільний віночок аж до шлюбу, бо існувало повір’я, що коли б 

він пропав, наречена зазнала б великого нещастя (Із журналу).  

г) Знаю добре: прийде день весняний – і дуби в зелених стануть 

шатах, і сміятись буде сонце в росах (О. Ольжич).  

2. Визначте складні синтаксичні конструкції з 

безсполучниковим і сполучниковим підрядним зв’язком.  

а) Недарма деякі люди життя своє присвячують, щоб 

вибудувати й дослідити своє генеалогічне дерево, бо людина – 

єдина істота, яка має відчуття історії, і коли відчуття в ній 

згасає, вона морально дичавіє (В. Шевчук).  

б) Озирнулась: згори їй було видно, як над Горинню сушаться 

полотна, наче табуни білих гусей сиділи на березі (Б. Харчук).  

в) Нині особливо кожен мусить почуватися органічною часткою 

великого Собору людської цивілізації, кожен усім своїм єством 

повинен бути пружним каменем у цьому Соборі, щоб 

самовіддано тримати на собі його споруду (Є. Сверстюк).  

г) І тепер, проживши піввіку, я згадую все: далеке вечірнє 

стависько, потемнілі в жалобі трави, що завтра стануть сіном, 

велетенські шоломи копиць, останній срібний дзвін коси, і 

перший скрип деркача, і соняшник вогника під косарським 

таганком, і пофоркування невидимих коней, що зайшли в 

туман, і тонкий посвист дрібних чирят, що струшують зі своїх 

крилець росу, і дитячий схлип річечки, у яку на все літо 

повходили м’ята, павині вічка, дикі півники (М. Стельмах).  

3. Знайдіть складну синтаксичну конструкцію з 

безсполучниковим і сполучниковим сурядним зв’язком.  

а) Серце людське відкривається лише назустріч доброму серцю, 

дружбою обдаровують лише тоді, коли бачать у тобі щирого 

друга (Ю. Збанацький).  

б) Десь промчав поїзд, а мені здається, що то промчало моє 

життя й назавжди стерло в моїй пам’яті образ неповторної 

молодості (П. Колесник).  

в) Не може кермувати той людьми, хто сам не бачить шляху із 

пітьми, не може дати волю той народу, хто душу закував у 
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темноту (Д. Павличко).  

г) То правда: без неба могли б ми прожити, та вмерли б іще за 

життя як народ (Б. Олійник).  

4. Виділіть складні синтаксичні конструкції з 

безсполучниковим і сполучниковими сурядним та підрядним 

зв’язками.  

а) Василь Симоненко помер, ледве почавши літературну працю, 

зате був винагороджений даром, який дається одиницям: йому 

судилося на одному з критичних поворотів історії бути 

обранцем, устами якого промовляє доля нації (І. Кошелівець).  

б) Такі були вони, ті дитячі химери, і спливли так поступово, як 

спливають з неба темні хмари (В. Шевчук).  

в) Довкола гули рідним шумовинням придеснянські бори, 

зривався на урвистих берегах терпкий вітер і туманіли од 

снігових завоїв биті шляхи (В. Кучер).  

г) Чорти перекидались машинами, машини махали головами, а 

з тих машин летіли на всі боки сахарні білі голови й били 

Кавуна по голові, наче хто безперестанку бив його в тім’я 

залізним обухом (І. Нечуй-Левицький).  

5. Визначте складні синтаксичні конструкції з підрядним 

і сурядним зв’язком.  

а) На вустах його гратиме тиха усмішка, а очі його 

сумуватимуть, як сумує відбитий у росі місяць (В. Шевчук).  

б) А обличчя мов мальоване – дівчата до таких облич летять, як 

метелики летять до каганця (П. Загребельний).  

в) У перекотиполя слабкий корінь, який погано вживляється в 

ґрунт, і достатньо легкого подиху вітру, як він зривається з того 

місця, де виріс, і мчить у чужі холодні краї, де на нього чекає 

неминуча загибель (З газети).  

г) У глибокі зими, коли село геть по стріхи вгрузало в білі 

сніги, у різдвяні й старі новорічні звіздарські вечори, коли з 

лампади стріляла олія й по вільглій стіні блукали тіні маячних 

предків, мама застеляла святковий стіл – і в нашу стареньку 

хату вслід за колядками, христосанками та посівальниками 

сочилися сині співи (О. Дмитренко).  
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ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНО-

МОДУЛЬНОЇ РОБОТИ  

1. Визначте вид складних багатокомпонентних речень, 

встановіть семантико-синтаксичні відношення між 

частинами цих речень. Накресліть схеми.  

1. Якщо ти не любиш свого народу і нехтуєш його мовою, 

то хто ж тобі повірить, що ти любиш і поважаєш сусідні 

народи? (М. Шумило).  

2. Мені здається, що тим і наш світ красний, що він не 

однаковий, тим і земля наша хороша, що вона вкрита то горами 

високими, то долинами глибокими, то рослиною всякою (Панас 

Мирний).  

3. І от настав день, коли Данило востаннє обходить 

розсадник, обмотує перевесельцями із сіна наймолодші 

деревця, щоб не мерзли в морози (Г. Тютюнник).  

4. Коли лось поминув ялинник і опинився серед 

примарно-млявого світла, яке випромінювали стовбури беріз, 

то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, 

який гаснув за ним (Є. Гуцало).  

5. Коли обертаюсь я часом до криниці, з якої пив колись 

воду, і до моєї білої привітної хатини й посилаю їм у далеке 

минуле своє благословення, я роблю ту лише „помилку”, яку 

роблять і робитимуть, скільки й світ стоятиме, душі народні 

живі всіх епох і народів, згадуючи про незабутні чари 

дитинства (О. Довженко).  

6. Щасливий я, що народився на березі Десни, що пив у 

незабутні роки твою м’яку, веселу, сиву воду, що ходив босий 

по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх 

човнах і казання старих про давнину (О. Довженко).  

7. Як же почули гості Шевченкове співання, ущухли всі 

так, наче він зостався один під вечірнім небом, викликаючи 

дівчиноньку свою вірную (А. Загнітко).  

8. По-давньому неспокійна людина хапається клаптика 

теплої землі й високого неба, щоб відчути точку опори, щоб на 

мить знайти саму себе й спробувати щось у собі осягнути 

(Є. Сверстюк).  

9. Та головна земля, де живе й працює український народ, 

де широко й привільно лунає українське слово, де українською 
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мовою твориться велика культура, що вводить наш народ у 

число високорозвинених націй світу, – це Україна (За 

В. Русанівським).  

10. За Подолом на обрії синіли ліси, що тягнулись у 

Литву на декілька сотень верств, і високі будинки, що 

висунулись з натовпу міських будівель, були немов написані на 

блакитному полі (П. Куліш).  

11. І навіть не віриться, що є іще війни на землі, що 

нелюдська злоба в останніх корчах цідить ріку людської крові, 

що іще дуже вчені й дуже ненависні люди, мов старці, 

вимолюють по всіх заграницях і червінці, і зброю, щоб 

заарканити ними здиблену землю (М. Стельмах).  

12. Коли мені кажуть „Київ”, я бачу, як рано-вранці 

квапиться Київ на роботу на великі заводи, розташовані на 

околицях…(П. Загребельний).  

 

2. Речення з однорідною супідрядністю позначте цифрою 

1, з неоднорідною супідрядністю – цифрою 2, з послідовною 

підрядністю – цифрою 3, із супідрядністю змішаного типу – 

цифрою 4, контаміновані структури – цифрою 5.  

1. Євпраксія линула думкою й відчуттям туди, де зеленіла 

трава, шуміли ліси, падали роси, текла вода (П. Загребельний).  

2. І вони корилися цьому збігові обставин, як коряться 

майже всі люди тому, що має назву „доля” (П. Загребельний).  

3. Вони сміялися, як сміються давні знайомі, які знають 

один про одного те, чого не повинні знати інші (М. Стельмах).  

4. Людей, які не знають, чого прийшли на світ, неволя 

загартовує, мов вогонь крицю…(Р. Іваничук).  

5. Траплялись тихі, замріяні дні, коли в крові, 

відгукуючись на шумування природи, прокидається проста 

потужна радість життя, коли душу опановує той безтямний 

порив, що вів предків до вівтарів весняного бога 

(В. Підмогильний).  

6. Я буду вдячний небесам, допоки є моря і доли, за те, 

що з лихом сам на сам не залишався я ніколи, що поруч билися 

серця в часи зневіри і огуди, що є на світі справжні люди, яким 

я вдячний до кінця (А. Матвійчук).  

7. Якщо сіється пшениця не в Чистий четвер, то 

примітливий сівак надягає на себе ту сорочку, у якій він 
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причащався й котру для того скидає він з себе відразу ж, як 

прийде з церкви після причастя (М. Максимович).  

8. Традиційна українська хата – це колиска нашого 

народу, де творилася його журлива й оптимістична доля, жеврів 

і вибухав його гнів, напиналися буденними клопотами, 

кохалися, народжувалися і вмирали, щоб поступитися місцем 

прийдешнім поколінням (А. Данилюк).  

9. Навіть тоді, коли материні руки не мали ніякого діла, 

вони не зоставалися в абсолютному спокої, а ледь-ледь 

ворушились, як ворушаться під водою стебла водяних лілій від 

ледь чутної течії (Є. Гуцало).  

10. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони 

зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі 

слова були уже чиїмись (Л. Костенко).  

11. Той, хто любить паростки кленові, Хто діброви молоді 

ростить, Сам достоїн людської любові, Бо живе й працює для 

століть (П. Тичина).  

12. Коли він торкався до струн скрипки, все на світі 

зникало, бо залишалася тільки ця чарівна музика, бо тільки її 

хотілося слухати (В. Собко).  

 

3. Побудуйте складнопідрядні багатокомпонентні 

речення за поданими схемами. Назвіть засоби зв’язку та 

семантико-синтаксичні відношення між предикативними 

частинами.  

а) […д.],   (як…),   (як…),   (як…).  

 

б) якби   (…),   якби   (…),   […].  

 

в) […],   (де … ім.),   (які…).  

 

г) […],   щоб   (…)   і   (…),   бо   (…),   ніж   (…).  

 

4. У реченнях розставте всі необхідні розділові знаки, 

обґрунтуйте їх. Назвіть тип кожного речення. Визначте 

семантико-синтаксичні відношення між предикативними 

частинами складних речень. Накресліть схеми.  

1. Час від сніданку до обіду запорізькі козаки проводили 

по-різному хто об’їжджав коня хто оглядав зброю хто 
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вправлявся у стрілянні хто лагодив одяг хто просто лежав на 

боці попахкував люлькою-носогрійкою розповідаючи про власні 

подвиги чи слухаючи розповіді інших (Д. Яворницький).  

2. З’являються коло сонця чи місяця райдужні кола 

найближчої доби погода погіршає (З календаря).  

3. Вечір в срібній млі розтанув ніч спустилася на землю 

розлилася понад нею і взяла в обійми крил (О. Олесь).  

4. Ще пам’ятаю на чистій воді дрижачи іскри ранок сіє 

добрий день (Б.-І. Антонич).  

5. Одцвіли яблуні та груші стежка була всипана білими 

пелюстками (О. Десняк).  

6. Сонце гляне мла розтане вмить (О. Олесь).  

7. Хочеш їсти калачі не сиди на печі (Нар. тв.).  

8. Недарма в народі кажуть щоб добре знати сучасне треба 

глибоко вивчити минуле (І. Цюпа).  

9. В одчинені двері наліво кричала Мотря в двері направо 

репетувала стара мати (І. Нечуй-Левицький).  

10. Не тополю високую вітер нагинає дівчинонька одинока 

долю зневажає (Т. Шевченко).  

11. Люди завжди сподіваються на диво вони не можуть 

примиритись зі смертю (В. Кисельов).  

12. На небі сонце серед нив я (М. Коцюбинський).  

 

5. Виконайте повний синтаксичний аналіз складних 

синтаксичних конструкцій. Одну частину будь-якої 

конструкції (за вибором студента) проаналізуйте за схемою 

простого речення.  

1. Марина яро і якось дико блискала карими очима, але 

після тих слів вона похилилась на край човна, мов гнучка 

очеретина, і заридала голосно, як плачуть малі діти 

(М. Стельмах).  

2. Низько летять над землею розірвані темні хмари, і 

здається людям, що їх краплі ось-ось упадуть додолу, як тихо 

падає останнє пожовкле листя (Б. Антоненко-Давидович).  

3. Якщо твої плани розраховані на рік – сій жито, якщо 

твої плани розраховані на десятиліття – саджай дерево, якщо 

твої плани розраховані на віки – виховуй дітей      (Нар. тв.).  

4. Людина, яка зустрічається з учнями тільки на уроці, не 

знає дитячої душі, а хто не знає дитини, той не може бути 
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вихователем (В. Сухомлинський).  

5. Він посміхнувсь, води усмак напився і в тишині 

подумав лиш одно: краплину ту, щоб хліб рясний родився, в 

пухкій землі тепер знайшло зерно (В. Бичко).  

6. Такий символ, як тризуб, з’явився ще за часів 

трипільської культури, тобто чотири тисячі років тому, і 

спочатку він виконував роль оберега-символа, який захищав від 

усіляких бід (С. Плачинда).  

 

6. З тексту виберіть складні речення й виконайте повний 

синтаксичний аналіз, накресліть схеми. Поясніть розділові 

знаки. Доберіть до тексту заголовок, обґрунтуйте його.  

Тут, за хатою, на осонні, росли вишні вздовж дерев’яної 

огорожі, за ними купчились кущі малини та смородини. 

Посеред латки полуниці, яка тут більше цвіла, ніж дозрівала й 

плодоносила, бо в затінку бракувало сонячного проміння, 

підносилась у вишину навдивовижу статурна груша. А мало не 

всю стіну хати обвивала виноградна лоза, на якій поміж 

різьбленого листя прозирало дрібненьке цятковиння майбутніх 

ґрон, поблизу виноградної лози було посіяно квасець, і він 

світився латочкою ясної та ніжної зелені.  

За хатою – від нашого села до сусіднього – слалось поле 

раннього літа, поросле конюшиною, буйно помережане 

ромашковим цвітом. І над цим полем співали й співали 

жайворонки. Ти сидів за хатою на траві з напівзаплющеними 

очима, прислухався до жайворонкового співу, який долинав із 

польового піднебесся, і відчував, що в твоїй душі, заспокоюючи 

її та навертаючи до чогось глибинно-щемливого, давно вже не 

звучали такі пісні, давно вже ніщо не мало такого відзвуку.  

Обличчям і тремтячими повіками ловлячи доторки 

сонячного проміння, зненацька відчув, як легенька тінь упала 

на тебе, і, розплющившись, побачив материне обличчя. На 

відстані витягнутої руки воно здавалось неправдоподібно 

темним, мідяно-восковим і мало жорсткі риси побіля вуст і біля 

очей. Таке обличчя намалював би старовинний художник на 

дубовій дошці, зображуючи Богоматір чи святу; материна 

голова якраз затуляла сонце, і його проміння, іскрячись у 

розмаяних чорних косах і обертаючи їх на яскраві, аж прозорі 

срібні волоконця, творило довкола материної голови 
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мерехтливий німб. Вона стояла в тому золотавому німбі, який 

одухотворяв її обличчя, і ти, вражений цією явиною, стежив, як 

сніп проміння, падаючи на голову й розсіюючись, тремтить, 

пульсує (Є. Гуцало).  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

1. Складіть тестові завдання для учнів 9 – 10 класів з тем: 

„Складнопідрядне багатокомпонентне речення, його типи. 

Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними 

видами зв’язку” (9 – 10 тестів).  

2. Із текстів художньої літератури підберіть 

складнопідрядні багатокомпонентні речення різних типів, 

виконайте повний синтаксичний аналіз усіх речень, накресліть 

їх схеми.  

3. Доберіть текст, насичений безсполучниковими 

складними реченнями, визначте семантико-синтаксичні 

відношення між предикативними частинами цих речень.  

4. Виконайте повний синтаксичний аналіз речень. 

Накресліть схеми.  

1. Життя – як вода: спливає непомітно, навіть не 

зогледишся (Є. Гуцало).  

2. А орли, що вже трохи обсохли, вдарили крильми об 

траву, ніби перевіряли, чи є під ними точка опори (М. Руденко).  

3. Велика випещена борода, густо пересипана сивиною, 

м’яко збігала на сніжно-білу маніжку й на вилоги темно-синього 

фрака з найтоншого англійського сукна, на якому тьмяним 

золотом виблискували дві великі орденські зірки, а червона 

анненська стрічка навскіс перетинала жилет (З. Тулуб).  

4. Коли мова заходить про будь-який із наших давніших 

літописів, ми повинні щоразу казати вдячні слова на адресу 

монастирів – найголовніших тогочасних культурно-духовних 

осередків життя всього народу, де творилися й переписувалися 

літописи (М. Слабошпицький).  

5. Ще ж наче й не одцвітати садкам завтра чи позавтра, бо 

яблуні лише збираються випустити цвіт на волю, а проте на 

землі вже біліє опалими пелюстками (Є. Гуцало).  
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