
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ 
 

ВИДИ РЕЧЕНЬ 

за будовою (за кількістю граматичних основ) 

Просте складне 
одна граматична основа: Непомітно 
вечір підкрався. Дедалі більше сіріє. 

Тиша. 

дві або більше граматичних основ: Навіщо 
має битися серце, якщо його ніхто не чує 

за емоційним забарвленням 
Окличне неокличне 

Як ти зжилася з тугою чаїною! 
 Як часто лицемірив твій Парнас 

Шматок землі, ти звешся Україною. Ти 
був до нас. Ти будеш після нас. 

за метою висловлювання 
розповідне питальне спонукальне 

виражає повідомлення або 
опис певних явищ 
дійсності: Прямо над 
нашою хатою 
пролітають лебеді. 

виражає запитання:  
Ти знаєш, що ти – 
людина? Ти знаєш про це 
чині? 

виражає волевиявлення – 
прохання, заклик, наказ: 
Говори, говори! Розпечи 
гнівом небесну баню! 
Нехай співають солов’ї і 
серце рветься від любов.
  

  за складом граматичної основи 

Односкладне двоскладне 
 один головний член речення – або 
у формі підмета, або у формі присудка: 
Іду. Гладжу рукою соболину шерсть 
ячменів. Київ. Старий Поділ. Тиша. 

два головні члени речення – і підмет, і 
присудок: У теплі дні збирання винограду 
її він стрів. На мулах нешвидких вона 
верталась із ясного саду. 

за наявністю (відсутністю) другорядних членів речення 

Поширене непоширене 
з одним або декількома другорядними 
членами речення: На небі сонце. 
Мріють крилами з туману лебеді 
рожеві. 

без другорядних членів речення: Засурмив 
листопад. Усі ми не в тім’я биті. 

за наявністю (відсутністю) ускладнювальних компонентів 

Ускладнене неускладнене 

наявне вставне слово, звертання, 
відокремлений член речення або 
однорідні члени: А якою мовою ти 
плачеш і смієшся? Не знаючи броду, не 
лізь у воду. 

відсутнє вставне слово, звертання, 
відокремлений член речення або 
однорідні члени: А якою мовою ти 
плачеш? Не лізь у воду. 

за наявністю чи відсутністю необхідних членів речення 

Повне неповне 

 Наявні всі необхідні члени речення 
для розуміння його змісту:  

Одна з ланок у будові речення не 
вимовляється, однак фіксується свідомістю 



Поезія згубила камертон. Снігопади 
нарешті припинилися. 

(її відновлюють з контексту чи ситуації 
мовлення): Над містом розмовляють 
голуби. Про що, не знаю. Про цікаві речі. 
Про той собор. Про людство. Про війну. 
А довкола – млисто-бузкова далеч. 
(присудок домислюється зі змісту 
другорядного члена речення – обставини 
місця довкола: тут присудком можуть бути 
слова є, розляглася, видніється та ін.) 

 



ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ 
Це синтаксична конструкція, граматична основа якої має один головний член речення 
(він співвідноситься або з підметом, або з присудком двоскладного речення). 
 

 однина множина 
І особа Я МИ 

ІІ особа ТИ ВИ 

ІІІ особа ВІН, ВОНА, ВОНО ВОНИ 
 

Тип односкладного 
речення 

Спосіб вираження головного 
члена речення 

Приклади 

Означено-особові 
(дію виконує певна 
особа, яку можна 
встановити) 

- дієслово у формі 1-ї чи 2-ї 
особи однини чи множини 
теперішнього або 
майбутнього часу; 
- дієслово наказового способу 

Йду поміж люди. 
 
 
 
Не милуй мене шовково. 

Неозначено-особові 
(дію виконує 
невизначена особа) 

- дієслово у формі 3-ї особи  
множини; 
 
- дієслово минулого часу у 
формі множини 

Вже і пороги ось-ось одягнуть 
в крицю та граніт. 
 
На другий день тільки про 
повінь і говорили.   

Узагальнено-особові 
(дія сприймається 
узагальнено як 
властива будь-якій 
особі) 

- дієслово у формі 2-ї особи 
однини; 
- дієслово у формі 1-ї чи 3-ї 
особи множини 

Хоч вовком вий! 
 
Лежачого не б’ють. 

Безособові  
(дія або стан 
сприймаються 
незалежно від 
активного діяча) 

- безособове дієслово; 
- безособові форми на -но,  
     -то; 
- особове дієслово в значенні 
безособового; 
- прислівник (часто 
сполучається з дієсловом-
зв’язкою); 
- інфінітив; 
- заперечне слово нема 
(немає) 

Надворі світає. 
Багато слів написано пером. 
 
З поля тягне холодом. 
 
На серці в Насті було тихо, 
весело. 
 
 Доволі мовчати! 
Нема на сіті Заходу і Сходу. 

Називні 
(ствердження 
існування предмета 
чи явища) 

іменник у формі називного 
відмінка 

Сухе надвечір’я. 
Океан чистоти й сяйва 

 
 
 



Зауважте! 
Двоскладним є речення, у якому присудок – дієслово у формі 3-ї особи однини, 

теперішнього, майбутнього часу або у формі однини минулого часу: Зустрічав схід 
сонця. 

Двоскладним є речення: А ось поруч – усміх, ласка, мати. Про пропущений 
присудок  (є) свідчить наявність у реченні обставини, яка саме від нього (присудка) 
залежить. 


