
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 
Складним називають речення, яке має дві чи більше граматичних основ; частини 

його об’єднані за змістом та інтонацією:  
Спішить за мною тепле літо, /1у якому пахнуть медом трави. //2  

 Мати сіяла сон під моїм під вікном, /1 а вродив соняшник. //2 

 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 
сполучникове безсполучникове з різними видами 

зв’язку складносурядне складнопідрядне 
Настане час – і піде 
все в архів 

Нехай ще раз 
послухаю, як те 
море грає. 

Защебетав соловей 
– пішла луна гаєм. 

Там повен двір 
любистку, цвітуть 
такі жоржини, і 
вишні чорноокі 
стоять до холодів. 

 
СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ 

 

таке, частини якого рівноправні за змістом і пов’язані сурядним зв’язком за 
допомогою сурядних сполучників: І сходило сонце, і місяць вставав, і гуси кричали на 
фоні заграв. 
 

Сурядні сполучники Приклади 

єднальні: і; й; та (= і); ні …, ні …; ані …, ані 
…; не тільки …, а й … ; і …, і … 

Задощило, і фільмування довелося 
припинити. 

протиставні: а, але, зате, проте, однак, та 
(= але) 

Слово – срібло, а мовчання – золото. 

розділові: або; чи; то …, то …; або …, або 
…; чи …, чи …; не то …, не то … 

 Чи то шумлять так хвилі, чи німфа 
плаче вслід.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділові знаки в складносурядних реченнях 

Розділовий 
знак 

Правило  Приклади  

Кому ставимо, 
якщо 

частини речення виражають 
одночасність, послідовність подій 
або причиново-наслідкові зв’язки 

Сичі в гаю перекликались, 
та ясен раз у раз скрипів. 
Пройшов дощ, і дерева 
заясніли під сонцем. 

Тире ставимо, 
якщо 

частини речення виражають швидку 
зміну подій чи причиново-наслідкові 
зв’язки (у другій частині висновок або 
наслідок дії першої) 

Дмухнув вітер понад 
степом – і сліду не стало. 
Дощ пройшов – і Київ 
зазеленів. 

Крапку з 
комою 

ставимо, якщо 

Частини речення значні за обсягом або 
в середині них є свої розділові знаки 

Річка широка та глибока, а 
вода синя та чиста;     і 
котиться вона, 
виблискуючи та шумуючи. 

 

Запам’ятайте! 

Не ставимо розділовий знак перед сполучниками і, й та (= і), або, чи, якщо 

частини складносурядного мають спільний другорядний член, вставне слово або 

частки лише, тільки, ще, навіть: Десь спереду гукнув паровоз і почулася пісня. 

Не ставимо також розділовий знак, якщо названі вище сполучники поєднують 

два питальних, окличних чи спонукальних речення: Таке розкішне над нами небо і 

такі ми до безмежності молоді! Коли в тебе відпустка і де ти будеш відпочивати? 

У складносурядних реченнях перед сполучниками і, й, та (= і) ставимо кому або 

тире, якщо частини виражають причиново-наслідкові зв’язки, вибір знака 

обумовлений у таких випадках бажанням автора. 



Складнопідрядним називають складне речення, частини якого не рівноправні за 
змістом і граматично й поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом: 
Культурна людина та, яка залишається культурною на самоті. 

 
У складнопідрядному реченні є головна частина (схематично її позначають 

квадратними дужками) і підрядна (схематично її позначають круглими дужками), що 
приєднана до головної сполучниками підрядності (бо, якщо, що, тому що, як тільки 
тощо) чи сполучними словами (хто, що, який, чий, котрий, як, коли, де). 

 

Сполучники підрядності Сполучні слова 
Сполучник – службова частина мови Займенник або прислівник – самостійні 

частини мови 
Мені завжди здавалось, що у Греції 
навіть статуї теплі. 

Музика – журкіт води, що струменить у 
фонтанах 

 

1. Не є членом речення 

2. Не можна замінити словом-

синонімом. 

3. Не можна замінити словом з 

головної частини. 

 

1. Є членом речення 

2. Можна замінити словом-синонімом 

(яка, котра). 

3. Можна замінити словом з головної 

частини (вода струменить у 

фонтанах). 

 

 
Підрядна частина здебільшого розпочинається зі сполучника чи сполучного 

слова. Може стояти після головної частини, до неї та в середині головної частини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Типи складнопідрядних речень 
 

Тип підрядного 
речення 

Питання/сполучники  
чи сполучні слова 

Приклади 

Означальне який? яка? яке? які? Життя – це оббирання з 
реп’яхів, що пазурами 
уп’ялися в душу. 

спол.: що, щоб, ніби; 
спол. сл.: який, чий, котрий, що, де, 
куди, звідки 

З’ясувальне  хто? що? кого? чого? Не можна допустити, 
щоб людиною керував 
страх. 

спол.: що, як, щоб, мов, ніби, наче, 
аби, якби, коли, поки, доки, чи; 
спол. сл.: який, чий, котрий, що, де, 
куди, звідки, як, чому 

Обставинне 
місця 

де? куди? звідки? Тепер я скрізь, де світло і 
любов спол. сл.: де, куди, звідки 

Обставинне часу коли? як довго? доки? з яких пір? Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть спол.: як, після того як, відколи, 

відтоді як, з тих пір як; 
спол. сл.: коли, поки, доки 

Обставинне 
способу дії, міри 
і ступеня 

як? яким способом? якою мірою? 
наскільки? 

Сердега так перелякався, 
що аж тремтить. 

спол.: що, чим … тим, аж, що аж; 
спол. сл.: як, скільки,наскільки 

Обставинне 
порівняльне 

як? Зацвіла в долині червона 
калина, ніби засміялась 
дівчина-дитина. 

спол.: як, ніби, наче, мовби; 
спол. сл.: як 

Обставинне 
умови 

за якої умови? Якби ви вчились так, як 
треба, то й мудрість би 
була своя. 

спол.: якщо, коли, якби, як, раз, аби 
 

Обставинне 
причини 

чому? через що? з якої причини? Нам з тобою, видно, по 
дорозі, бо ішли й нікуди не 
прийшли 

спол.: бо, що, оскільки, адже, тому 
що, через те що, унаслідок того 
що, у зв’язку з тим що 
 

Обставинне мети з якою метою? навіщо? для чого? Пішла вночі до ворожки, 
щоб поворожити. спол.: щоб, аби, для того щоб, з 

тим щоб 

Обставинне 
допустове 

незважаючи на що? Незважаючи на те що 
починався дощ, ми все 
одно пішли на пляж 

спол.: хоч, хай, незважаючи на те 
що, дарма що 

Обставинне 
наслідку 

Умовно можна поставити питання      
і що ж? і який наслідок? 

Теплий туман наливав 
балку по самі вінця, так 
що дерева потопали в 
ньому.  

спол.: так що 
 



Порівняйте: 
 

Теплий туман наливав балку по самі 
вінця, так що дерева потопали в ньому.
  

Теплий туман наливав балку по самі 
вінця так, що дерева потопали в ньому.
  

… , так що…. (наслідок) єдиний сполучник … так, що … (міри і ступеня) 

 
Єдине питання: незважаючи на що?    (обставинне допусту). 


