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Тема: Повторення вивченого про словосполучення і речення 
Опрацюйте поданий нижче теоретичний матеріал 

Словосполучення — найменша одиниця синтаксису, утворена з двох або більше слів на 

основі підрядного зв’язку (одне зі слів — головне, друге — залежне). Словосполучення 

поділяються на прості (два повнозначних слова) і складні (три й більше таких слів). 
В основі простого і складного словосполучення лежить головне слово. Залежно від того, 

якою частиною мови воно виражене, словосполучення поділяються на: 
- іменні, де головним словом є іменник, прикметник, числівник, займенник: маленькі дерева, 

чоловік у костюмі, два підручники; 
- дієслівні, де головним словом є дієслово та його форми: вивчаючи мову, спізнитися до 

школи, скласти іспит; 
- прислівникові, де головним словом є прислівник: особливо радісно,занадто весело. 

Словосполучення, до яких входять два самостійні слова, називаються непоширеними (гарна 

картина, дуже корисний, читати вголос). 

Поширене словосполучення об'єднує в собі більше двох самостійних слів (буду говорити 

коротко, найбільш відомий хірург, літо п'ятдесят третього, людина похилого віку). 

Не належать до словосполучень однорідні члени речення (дощ і вітер, мати і батько), 

сполучення самостійного і службового слів (перед концертом, проти вітру), складені форми 

частин мови (більш виразний, будуть розповідати), а також підмет і присудок як граматична 

основа речення (діти граються; фільм прекрасний). 

Підрядний зв’язок виражає граматичну залежність одного слова від іншого. 
Існують три типи підрядного зв’язку: узгодження, керування та прилягання. 
Узгодження — тип підрядного зв’язку, при якому форми залежного слова уподібнюються 

формам головного (обидва слова стоять у тому самому роді, числі і відмінку): веселий сміх, 

весела подія, веселе свято, веселі канікули. 
Керування — залежне слово набуває форми того відмінка, якого вимагає головне слово: 

 займатися за столом, пригорнув до себе, у глибині сцени. При зміні головного слова залежне не 

змінюється. 

Прилягання — залежне слово має незмінну форму і поєднується з головним тільки за 
змістом: особливо радісно, впевнено відповідати. За допомогою прилягання приєднуються 
незмінювані слова і форми слів — прислівники, неозначена форма дієслова, дієприслівник. 

Схема розбору словосполучення: 

 

 

- словосп., непоширене, іменне, узгодження. 

 

 

 

- словосп., непошир., дієслівне, прилягання. 

 

 
Речення — це основна граматично оформлена, інтонаційно завершена мовна одиниця, в якій 

виражається самостійна думка. Воно може складатися з одного слова або групи слів. 

Граматична основа простого речення, як правило, складається з підмета і присудка - 

головних членів речення  
1. За будовою речення бувають прості (одна граматична основа) та складні (дві й більше 

граматичних основи). 

2. Типи речень за метою висловлювання 
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Залежно від мети й характеру висловлювання усі речення можна поділити на три основні 

типи: розповідні, питальні та спонукальні. 
Розповідні речення містять у собі повідомлення про явища і предмети оточуючої дійсності 

або відповідь на запитання (ствердження або заперечення): Правди не сховаєш. Згаяного часу і 

конем не доженеш. 
Питальні речення виражають питання або вживаються замість розповідних (риторичне 

запитання). На письмі в кінці питального речення ставиться знак питання: Хто ж од нас у світі 

дужчий? Із яких країн? Речення, що виражають риторичне питання: Чи ми ще зійдемось 

знову? Чи вже навіки розійшлись? Речення, які виражають спонукання до відповіді: Хто по-

справжньому піклується підготовкою відповідних спеціалістів? 
Спонукальними називаються речення, що у формі наказу, застереження, запрошення, 

заклику виражають волю мовця з метою вплинути на інших або намір до дії самого мовця. 

Спонукан- ня найчастіше виражається дієсловами наказового способу і неозначеною формою. 

Характерною ознакою спонукальних речень є особлива спонукальна інтонація, що супроводжує 

кожне спонукальне речення: Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці 

постала! 
3. За емоційним забарвленням речення поділяються на окличні та неокличні. 
Речення, які можуть вимовлятися підвищеним тоном з особливою інтонацією, називаються  

окличними, в кінці яких ставиться знак оклику. Окличні речення можуть виражати здивування, 

іронію, розгубленість, сумнів, невпевненість, упевненість; жах, злість, гнів, жаль, ніжність, 

любов, захоплення, докір, осуд, погрозу, наказ, заклик, прохання та ін.: Привіт вам, Карпатські 

гори, і вам, сріблясті річки! 
Неокличні речення можуть бути розповідними, питальними та спонукальними: Пахне хлібом 

земля — розповідне. Хто винен? — питальне. Сядь поряд — спонукальне. 

4. Просте речення може бути: односкладне (є тільки один головний член речення – або 

підмет, або присудок (Світає. Встаю. Йду. Думаю.)) і двоскладне  (є два головних члени 

речення – підмет і присудок  (Я розповідаю підметом є слово я, присудком- розповідаю). 

Існує 5 типів односкладних речень: 

1. Означено-особові речення 

Означено-особовими називають односкладні речення, головним членом яких є особова 

форма дієслова, що визначає особу, яка виконує дію. 

Головним членом у таких реченнях можуть виступати тільки дієслова у формі 1 та 2 особи 

однини й множини теперішнього й майбутнього часу, а також дієслова 1 та 2 особи однини й 

множини наказового способу: 

 Бери Орисю! Рятуй її! Ховай! — підметом у цих реченнях може виступати лише займенник 

ТИ й жодне інше слово; 

 З нудного себе знову вислизаю  — можливим підметом є тільки Я; 

Односкладні означено-особові речення, хоча й не мають підмета, за своєю структурою є 

повними, оскільки підмет їм не потрібен, а значення особи передано закінченням дієслова. 

Усі односкладні означено-особові речення можуть бути перетворені на двоскладні: 

 Піду в кіно. — Я піду в кіно;  Піди в кіно. – Ти піди в кіно. 

Ці речення є синтаксичними синонімами. Відмінність тільки в стилістичному забарвленні. 

2. Узагальнено-особові речення 

Узагальнено-особовими називають односкладні речення, головний член яких означає дію, 

що може стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу: 

 Багато будеш знати, швидко постарієш (Нар. тв.); 

 До кого пристанеш, такий і сам станеш (Нар. тв.); 

Головний член таких речень, як правило, виражений дієсловом 2 особи однини теперішньо- 

го чи майбутнього часу або наказового способу. Хоча рідше в значенні узагальненості можуть 

уживатись і деякі інші форми дієслова: 

1) 1 особа однини й множини: Як робимо, так ходимо;  Чужого не хочу, свого не дам ; 

2) минулий час: Продав – загубив, купив – знайшов (Нар. тв.); 

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/folder/view.php?id=1605


3) 3 особа множини: Зa одного битого двох небитих дають (Нар. тв.). 

Якщо речення із 2 особою дійсного й наказового способів вживають у фольклорі, 

розмовному, художньому, публіцистичному стилях, то речення з 1 й 3 особою використовують 

також у діловому та науковому стилях. За їхньою допомогою, зокрема, дають інструкції, 

рецепти, позначають закономірності: Насіння виймають зі зрілих плодів, сушать на повітрі, але 

не смажать (3 журналу). 

3. Неозначено-особові речення 

Неозначено-особовими називають речення, головний член яких виражений дієсловом у формі 

3 особи множини теперішнього чи майбутнього часу або у формі множини минулого часу й 

умовного способу: 

 Завтра до вас подзвонять;   Мені принесли листа;   Уже збирають урожай. 

Виконавця дії в реченні не названо – уся увага зосереджена на самій дії та її результаті: 

 Дивись, усе вже розкупили. 

Хоча виконавця дії в неозначено-особовому реченні не називають, мовна традиція передба- 

чає, що ним може бути лише людина. Так, із речення У селі співають випливає, що співають 

обов’язково люди. 

Хоча головний член речення завжди має форму множини, але виконавцем дії може бути й 

одна особа: Мені потисли руку. 

Цією особою може бути й сам мовець: Вас же по-людськи просять не заважати. 

4. Безособові речення 

Безособовими називають односкладні речення, головний член яких називає дію або стан, 

котрі не мають виконавця чи носія або реалізовані незалежно від них. 
Ядро їх складають ті речення, головні члени яких називають дії й процеси, які, в принципі, не 

можуть мати виконавця. Ці речення означають переважно зміну станів природи: Надворі 

вечоріє;  Уже світає. 

Головним членом у безособових реченнях можуть бути такі частини мови. 

1. Безособові дієслова. 
Кількість таких дієслів обмежена. Вони означають: 

а) природні явища: Смеркає; Сутеніє; Розвидняється; 

б) фізичні й психічні стани істоти: Мені кортить їсти; Мене нудить; 

в) наявність чи відсутність чогось: Води вистачає; Бракує хліба; 

г) дії невизначених сил чи обставин: Мені поталанило; Йому щастить. 

2. Особові дієслова в ролі безособових. 

У таких випадках особові дієслова набувають усіх граматичних ознак безособових (3 Особа 

однини, середній рід), часто зазнає змін і їхня семантика. За значенням речення цієї групи схожі 

з попередньою: Надворі темніє; Мене всього трусило; Мені завжди щастить; Де тебе носило? 

У цих реченнях, як і в реченнях з безособовим дієсловом, реального виконавця дії бути не 

може. 

3.Прислівники: Надворі вогко й холодно. 

Головний член може мати при собі допоміжне дієслово (було, буде, стало, стає, стане). 

4. Безособові форми на – но, -то: Багато людей врятовано; Було прийнято закон. 

5. Інфінітив: Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати  

5. Називні речення 

Називними називають односкладні речення, головний член яких виражений іменником у 

формі називного відмінка. 

Ці речення, називаючи предмет, повідомляють також про його буття, наявність, що, власне, й 

робить їх реченнями й відрізняє від інших видів номінативних утворень у синтаксисі: Ніч; 

Місячна доріжка; Спокійне море. 

Головний член таких речень може бути виражений також займенником: Ось і ми! Троє коней. 

Від інших типів односкладних речень називні відрізняються тим, що в них нема й не може 

бути дієслова.  



Називні речення бувають як поширеними, так і непоширеними: Хаос, гуркіт невгомонний; 

Світлая, дивная ніч; Прекрасна осінь 1935 року, тиха й суха. 

Поширені й непоширені речення 

Речення, в яких є лише граматична основа, називається непоширеними.( Ліс шумить) 

Ті, в котрих є хоча б один другорядний член речення- поширеними. (Ніч прийшла в місто). 

Повні та неповні речення 

У повних реченнях наявні всі головні та другорядні члени, необхідні для завершеності 

будови і повноти вираження значення (Христя засвітила невеличкий каганець). 

Неповними називаються такі двоскладні чи односкладні речення, у яких пропущено один чи 

кілька членів (головних або другорядних), які зрозумілі з контексту або ситуації. Найчастіше в 

мовленні вживаються неповні речення з пропущеним присудком (В зелене Журавне летять 

 журавлі, а лебеді — [летять] у Лебедин ). 

Пропущений член неповного речення можна відтворити: 1) з попереднього речення чи з 

частини того самого складного речення (Брехня стоїть на одній нозі, а правда — [стоїть] на 

двох [ногах]); 2) з наступного речення (Хай жестами [скажу]. Але сказати мушу); 3) зі змісту 

самого неповного речення, тобто на пропущений член указують слова, синтаксично залежні від 

нього (Не в службу, а в дружбу [допоможи]); 4) із ситуації мовлення: усі учасники спілкування 

знають, про що йдеться, тому те чи інше слово може випускатися (До бібліотеки [ти йдеш]?). 

У неповних реченнях на місці пропущеного члена (найчастіше присудка) за наявності паузи 

ставиться тире (Колос повний гнеться, а пустий — догори стирчить ). 

Тире не ставиться, якщо немає потреби в спеціальному підкресленні паузи (Не давай зайцеві 

моркву берегти, а лисиці курей стерегти ). 

Просте речення може бути ускладнене дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотами, 

звертанням, однорідними членами, відокремленими та уточнюючими членами речення, 

вставними конструкціями; просте ускладнене речення слід відрізняти від складного. 

5. Члени речення 

ПІДМЕТ. СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ 

Підмет — це головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні, і 

відповідає на питання хто? що? 

Підмет найчастіше виражається іменником та займенником у називному відмінку: Ой летіла 

горлиця через сад.  Я не літав в надзоряні країни. Слово — то дивний витвір людини.   

Для вираження підмета також служать: 

 числівники: Четвертий теж вдало пробив пенальті.  

 неозначена форма дієслова: Із правдою дружити — щастя заслужити. 

 сполучення називного відмінка іменника або займенника з орудним: Батько з сином 

поїхали уперше орати власну ниву; Про це ми з вами поговоримо на наступному уроці; 

 сполучення іменника з числівником: Ой три шляхи широкії докупи зійшлися. 

 речення, що служить власною назвою: "Серце віддаю дітям" — широко відома праця В. 

Сухомлинського; 

 будь-яка частина мови, вжита у значенні іменника: Пролунало голосне "УРА!".  

"Ніхто" — заперечний займенник. 

Якщо підмет виражений одним словом, він називається простим, якщо двома і більше 

словами – то складним. 

ПРИСУДОК. СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ 

Присудком називається головний член речення, який означає, що говориться про підмет, і 

відповідає на питання що робить підмет? що з ним робиться? який він є? ким він є? 

Присудки бувають прості і складені. 

Простий дієслівний присудок виражається дієсловом будь-якого способу — дійсного (в 

минулому, теперішньому або майбутньому часі), умовного або наказового: В житті ні разу я 

не- правді не служив. Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте. Я не забув вчителя старого.. 

Примітка 

http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/folder/view.php?id=1605
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/mod/folder/view.php?id=1605


Простим вважається І присудок, виражений двома словами, якщо вони є однією формою 

дієслова. Крім форми умовного способу (див. наведений приклад), це форми наказового 

способу з частками хай, нехай, а також складена форма майбутнього часу недоконаного виду: 

Буду  я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої. 

Простий дієслівний присудок виражається також неозначеною формою дієслова: Наше 

бажання — жити в мирі та дружбі з усіма народами. 

СКЛАДЕНІ ПРИСУДКИ 

Складеним називається присудок, виражений двома або кількома словами. 

Складені присудки бувають дієслівні та іменні. 

Складений дієслівний присудок містить допоміжне дієслово, яке своїми граматичними 

ознаками узгоджується з підметом, вказує на час та спосіб дії, на початок, тривалість, кінець, 

ба- жаність чи можливість дії, і неозначену форму дієслова, що виражає саму суть дії: Починав 

жевріти схід сонця. 

Допоміжними бувають дієслова стати, могти, починати, продовжувати, закінчити, хоті- 

ти, бажати, прагнути, вирішити та ін.: Але серце спинятись не хоче.  

У допоміжній частині дієслівного складеного присудка можуть також уживатися: 

 прикметники ладен, згоден, повинен, радий: Я готовий винести всі випробування.  

 дієприкметники змушений, покликаний, приречений, зобов'язаний: Я зобов'язаний 

допомогти старому. Танкісти змушені були залягти у воронку. 

 присудкові прислівники треба, можна, необхідно, слід, соромно, шкода, жаль, пора:  

Треба твердо нам в бою стояти. Вибрати не можна тільки Батьківщину. 

До іменного складеного присудка входить іменна частина, яка виражає його лексичне 

значення, і допоміжне дієслово-зв'язка, що виражає граматичні значення способу, часу та 

особи. 

Як іменна частина вживаються іменники, прикметники, числівники, займенники, дієпри- 

кметники, сполучення слів: Наша иіль — людське щастя і воля. Він людина щира і статечна.  

Другорядні члени речення поділяють на три типи: додаток, означення, обставина. 

Додатком називається другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована 

дія або розповсюджується стан чи ознака, і відповідає на питання непрямих відмінків кого? 

чого? ким? чим? кому? чому? кого? що? на кому? на чому? (Місяць заливає (чим?) своїм 

холодним промінням (що?) кімнату). Додатки виражаються передусім іменниками та 

займенниками і відносяться до дієслова. Крім займенників та іменників, додаток може бути 

виражений будь-якою частиною мови, вжитою в значенні іменника, якщо вона відповідає в 

реченні на питання непрямих відмінків, наприклад: прикметником (Доручаємо цю 

справу черговому); числівни -ком  (Школяр досить швидко поділив  дванадцять  на чотири);  

дієприкметником  (Прибулих вітали хлібом-сіллю учасники фестивалю); прислівником (Ми не 

віримо вашому «потім»); неозначеною формою дієслова (Як же я люблю блукати осіннім 

лісом); вигуком (Капітану довелося докласти чимало зусиль, щоб зупинити це гучне «ура»); а 

також словосполученням (Галя із захопленням переказувала друзям «Казку про 

яян» Е. Андієвської). 

Додатки бувають прямі і непрямі. Прямим називається додаток, який підпорядковується 

перехідному дієслову і виражений знахідним відмінком без прийменника (Взяла зілля, 

поклонилась). Прямий додаток також може бути виражений формою родового відмінка без 

прийменника, якщо: 1) при перехідному дієслові є заперечна частка не (Не кидай матері, 

казали…); 2) якщо дія переходить на частину предмета (Принеси мені, будь ласка, води). Усі 

інші додатки є непрямими (Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою ). 

Означенням називається другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета і відпо- 

відає на питання який? чий? котрий? (у всіх родових, числових і відмінкових формах)  скільки? 

 (лише в непрямих відмінках). Означення відноситься до іменника або до іншої частини мови, 

вжитої у значенні іменника. Означення бувають узгоджені та неузгоджені. 



Узгодженим називається означення, яке узгоджується з означуваним словом у роді, числі й 

відмінку (Теплий краплистий дощ застав птахів і людей серед поля). Узгоджені означення 

виражаються прикметниками, дієприкметниками, займенниками, порядковими числівниками. 

Неузгодженим називається означення, яке не має спільного з означуваним словом роду, 

числа, відмінка або виражене невідмінюваним словом (Стала наближатися година рушати в 

дорогу). Неузгоджені означення виражаються іменниками в непрямих відмінках; займенниками  

його, її, їх, якщо вони відносяться до іменника і вживаються у присвійному значенні; 

неозначеною формою дієслова; прислівниками, а також цілими словосполученнями, зокрема 

фразеологі- змами  (У селі знайшовся такий майстер на всі руки). 

Обставинами називаються другорядні члени речення, які вказують на місце, час, причину, 

мету, спосіб дії. Обставини відносяться до дієслів. За значенням обставини поділяються на такі 

групи: місця (де? куди? звідки?), часу (коли? як довго? відколи?), причини (чому? через що? з 

якої причини?), мети (для чого? з якою метою?), умови (за якої умови? у якому випадку?), 

допусту (незважаючи на що?), способу дії (як? у який спосіб?): Раз Жаба вилізла (куди?) на 

берег (для чого?) подивитися та й (як?) трошечки (як?) на сонечку погрітися). 

 

 

Схема синтаксичного аналізу простого речення 
1. Указати, що речення просте. 

2. Тип речення за метою висловлення: розповідне, питальне, спонукальне. 

3. Речення окличне чи неокличне. 

4. Охарактеризувати речення за його будовою: 

а) двоскладне чи односкладне (тип односкладного); 

б) поширене чи непоширене; 

в) повне чи неповне (указати, який член речення пропущено); 

г) ускладнене чи неускладнене (чим ускладнене). 

5. Підмет, чим він виражений. 

6. Присудок, його тип, чим він виражений. 

7. Другорядні члени, їх тип, чим виражені, від яких членів речення залежать, яким 

типом зв'язку з ними пов'язані.  

8. Пояснити розділові знаки. 

Зразок 
Марійка мовчки дивилась на здивовану подругу. 

1. Речення просте. 

2. Розповідне. 

3. Неокличне. 

4. Двоскладне: поширене, повне, неускладнене. 

5. Підмет Марійка, простий, виражений іменником. 

6. Присудок дивилась простий дієслівний, виражений дієсловом дійсного способу. 

7. Другорядні члени речення: обставина способу дії мовчки виражена прислівником, 

залежить від присудка дивилась (дивилась (як?) мовчки) і поєднується з ним зв'язком 

прилягання, непрямий додаток на подругу виражений іменником з прийменником, залежить 

від присудка (дивилась (на кого?) на подругу) і поєднується з ним зв'язком керування; 

узгоджене означення здивовану виражене дієприкметником, залежить від додатка (подругу 

(яку?) здивовану) іпоєднується з ним зв'язком узгодження. 

 

Складні речення складаються з частин, що нагадують прості речення різних типів. Ці 

частини можуть поєднуватися за допомогою смислових зв’язків та інтонації (безсполучникові 

речення), за допомогою смислових зв’язків та сполучників (сполучникові речення): 



 
Складні речення, у яких частини рівноправні за змістом і поєднуються сполучниками суряд- 

ності (і, й, та, а, але, проте, зате, то… то, чи… чи, або… або), називаються складносурядними: 

Любов підкралась тихо, як Даліла, а розум спав, довірливий Самсон. 

Складні речення, у яких частини поєднуються сполучниками підрядності (що, щоб, бо, як, ні- 

би, мов, ніж, хоч, якщо, якби, тому що та ін.) або сполучними словами (хто, що, який, чий, 

котрий, де, куди, звідки), називаються складнопідрядними: У сутінку на тлі блідо-рожевого 

крайнеба далекі острови видаються грозовими хмарами, що осідають на повноводдя могутньої 

річки, хоч на півдні влітку нестерпна спека…  

Частини складнопідрядного речення не рівноправні за змістом: є головна і залежна (або зале- 

жні) частини. 

Складні речення можуть мати водночас різні види зв’язку: сурядний та підрядний, 

сполучниковий та безсполучниковий: І тепер, проживши піввіку, я згадую далеке вечірнє 

стависько, потемнілі в жалобі трави, що завтра стануть сіном, велетенські шоломи копиць, 

останній сріб- ний дзвін коси, і перший скрип деркача; а соняшник вогника під косарським 

таганком гріє душу; пофоркування невидимих коней, що зайшли в туман, і тонкий посвист 

дрібних чирят, що стру- шують зі своїх крилець росу, і дитячий схлип річечки, в яку на все літо 

повходили м’ята, павині вічка, дикі півники, та й не журяться, цвітуть собі – то найкращі на 

світі звуки й картини. 

 

Завдання: 

1. Прочитайте. Випишіть словосполучення. Зробіть їх розбір за зразком, поданим вище. 

Говорити з учителем, біля паркану, осінні дощі, батько працює, день і ніч, любити літо, квіти 

з паперу, артисти з міста, велика і маленька, велика груша, світлий колір, іти додому, брат іде, 

хвалити сестру, у школі. 

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв словосполучень складеться 

початок прислів’я: «...одягає, а сама одягу не має» 

 

2. Зробити синтаксичний розбір поданих речень. 

1. Весна квітчає буйні коси і вируша в далеку путь. 2. Був погожий жовтневий ранок. 3. Не 

хотілося спускатися з кручі. 
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