
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ 

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

об’єднаних за смислом та інтонацією: Спішить за мною тепле літо, в якому пахнуть 

медом трави. Мати сіяла сон під моїм під вікном, а вродив соняшник. 
 

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 

соловейко – 

пішла луна гаєм. 

Там повен двір любистку, 

цвітуть такі жоржини, і вишні 

чорноокі стоять до холодів. 
 

Складносурядне речення 

Складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за 

смислом і пов’язані сурядним зв’язком за допомогою сурядних сполучників: І сходило 

соние, 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 довелось 

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 

Розділові знаки ставлять на межі між частинами складносурядних речень перед 

сполучником сурядності: Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече. 

Розділовий 

знак 
Правило Приклади 

кома 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 частини речення виражають 

швидку зміну подій чи 

причиново-наслідкові зв’язки (у 

другому реченні висновок або 

наслідок дії першого) 

Дмухнув вітер понад ставом – і сліду 

не стало. 

Дощ пройшов – і Київ зеленіє. 

крапка з 

комою 

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. 
 

Зауважте! Не ставиться розділовий знак перед сполучниками і, й, та (=і), або, чи, якщо 

частини складносурядного речення мають спільний другорядний член, вставне слово або 

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



Не ставиться також розділовий знак, якщо названі вище сполучники поєднують два 

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

до безмежності молодії. Коли в тебе відпустка і де ти будеш відпочивати? 

 

Складнопідрядне речення 

Складнопідрядним називають складне речення, частини якого не рівноправні за 

змістом та граматично і 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 

приєднується 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, тому 

членом речення не буває 

займенник або прислівник — 

самостійні частини мови, а отже, 

є членами речення 

Мені завжди здавалось, що у Греції навіть 

статуї теплі. 

Музика – журкіт води, що струменить у 

фонтанах. 

У реченні Музика — журкіт води, що струменить у фонтанах підрядна частина 

приєднується до головної сполучним словом що, яке є займенником (ужите замість 

іменника «вода») і виконує роль підмета. На місці слова що можна поставити іменник 

вода з попереднього речення: вода струменить у фонтанах. 

Зауважте! Також запам’ятайте й такий спосіб перевірки статусу слова: коли що 

можна замінити словом який чи котрий, то воно є займенником, адже сполучники не 

можуть змінюватися за відмінками і числами чи мати рід (який, котрий — чол. рід, 

однина, називн. відм.). 

Запам'ятайте: підрядна частина здебільшого починається із сполучника чи 

сполучного слова! 
 

Типи складнопідрядних речень 
 

Тип підрядного 

речення 

Питання / сполучники чи сполучні 

слова 
Приклад 

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 

та 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, внаслідок 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 

Зауважте! У підрядних обставинних наслідку кома ставиться перед сполучником 

так що. Якщо кому поставити перед що, то утвориться підрядне міри і ступеня: Теплий 

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

 

Безсполучникове складне речення 
 

Безсполучниковим називається речення, частини якого пов’язуються без 

сполучників чи сполучних слів, а лише інтонаційно: Защебетав соловейко – пішла луна 

гаєм. 

Розділовий 

знак 
Правило Приклади 

кома частини виражають одночасність 

або послідовність подій чи явищ 

Малі озера блискають незлісно, 

колише хмара втомлені громи. 

двокрапка а) друга частина розкриває зміст 

першої, доповнює її, конкретизує: 

[        ]: [конкретизація]. 

Наснився мені чудернацький базар: 

під небом, у чистому полі, для різних 

людей, для щедрих і скнар, 

продавалися різні Долі. 

б) друга частина вказує на причину 

того, про що йдеться в першій: 

[        ] : [причина]. 

У душі хлопець непокоївся: весна 

видалася засушливою. 

тире а) друга частина порівнюється з 

першою чи протиставляється їй: 

[        ] – [порівняння / 

протиставлення]. 

Рада б зірка зійти – чорна хмара 

заступає. 

Ще сонячні промені сплять — 

досвітні огні вже горять. 



б) друга частина виражає наслідок, 

різку зміну подій чи є висновком:  

[          ] — [наслідок /висновок]. 

Повіяв вітер по долині – пішла 

дібровою луна. 

в) перша частина виражає час чи 

умову: 

[час/умова] — [        ]. 

Назвався грибом – лізь у кошик. 

Ідуть роки – виростають діти. 

крапка з 

комою 

частини не тісно пов’язані за 

змістом і мають усередині 

свої розділові знаки 

Усміх пославши в останнім промінні, 

згинуло радісне літо; дощик уїдливий, 

дощик осінній сіється, наче крізь 

сито. 

 

Зауважте! Складне речення може поєднувати різні види зв’язку: 

безсполучниковий і сполучниковий; сурядний і підрядний; можливі й інші комбінації. 

Такі конструкції називають реченнями з різними видами зв’язку: Мужі учені, бородаті 

архіви кинулись трусить: чиїм ім'ям цей град назвати, щоб вознести на цілий світ. 


