
       Тема: Розділові знаки при однорідних членах речення,  

звертаннях і вставних конструкціях.  
 

Речення з однорідними членами речення 

Члени речення, які стосуються одного і того ж слова і відповідають на одне і те ж  

питання називаються однорідними. Однорідними можуть бути будь-які члени 

речення: підмети, присудки, означення… 

Узагальнююче слово при однорідних членах речення є тим самим членом речення, що 

й однорідні члени. Найчастіше це слова – все, всі, ніхто, ніщо, скрізь, ніде, 

завжди, ніколи тощо. 

Розділові знаки при однорідних членах речення 

Без сполучників О, О, О, О. 

З одиничним сполучником і, та, або, чи О, О, О і О /   О, О, О або О 

З одиничним сполучником але О, О, О, але О 

З повторюваним сполучником і О, і О, і О   /  О, і О, і О    

З парним сполучником не тільки О,  але й О 

З узагальн. словом перед однорідними Узаг.слово: О, О, О. 

З узагальн. словом після однорідних О, О, О – узаг.слово 

Дуже поширені або далекі за змістом О; О; О; О 

 

Речення зі звертанням 

Звертання – це слово або словосполучення, що називає особу, предмет до якого 

звернена мова у реченні. На письмі звертання виділяється комами. Вигуки від 

звертання виділяються комами, крім о, ой. 

 

1) Іменник у кличній формі – це звертання (Моя ти доле молодая, не покидай мене) 

2) Іменник у формі Н.в при дієслові в 2-й особі. (Скажи мені, дитя моє, скажи 

свою пригоду) 

3) Займенники ти, ви, твій, ваш вживаються при звертанні, але не входять до його 

складу ( Спасибі вам, тату, що ви уважили мою просьбу) 

 

Вставні конструкції: слова, словосполучення і речення 

Виражають особисте ставлення мовця до висловлюваного, вони не несуть нової 

інформації. Можуть виділятися комами, тире, дужками. 
 

 

 



Вставні слова і речення Приклади 

Виражають упевненість або невпевненість Безумовно, справді, певна річ, правду кажучи, 

щоправда, мабуть, може, очевидно, здається 

Вказують на джерело повідомлення Кажуть, мовляв, на мою думку, по-моєму, чую, 

бачу, як пишуть там-то 

Привертають увагу співрозмовника Чуєте, знаєш, уяви собі, майте на увазі, зверніть 

увагу, вдумайтесь, даруйте на слові 

Вказують на послідовність, на зв’язок По-перше, з одного боку, до речі, навпаки, отже, 

наприклад, взагалі, зокрема 

 

Увага! Вставні конструкції не є членами речення, тобто не відповідають на жодне   

питання в реченні: Коні, кажуть, сліпнуть у шахтах — вставне слово. Кажуть 

люди, кажуть, що я файна дівка — присудок.  

 

Переглянути і законспектувати правила за посиланнями:  
 

однорідні члени речення: https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/ 
 

вставні слова: https://navsi200.com/videos/vstavni-slova/ 

 

Практичні завдання:  

Вправа 1. Запишіть речення, уставивши пропущені розділові знаки. 

1) Зелене диво лісу листя. 2) Плавати насолоджуватися життям. 3) Одне творити 

язиком а друге перти плуга. 4) Найбільше добро в кожного народу це його мова. 5) 

Дівоча краса як майова роса. 6) Для наймички ніч мить а день як рік. 7) Чужа душа то 

тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий не можна. 8) Гармати верблюди коні мули 

все це сунуло вперед. 

 

Вправа 2.  Прочитайте речення. Підкресліть у них звертання. Розставте розділові 

знаки. 

1) Мова твоя, Україно, з мови твоїх солов’їв. 2) Розквітай же, слово, і в родині, і у 

школі. 3) Яка ж ти, о воле, прекрасна, пречиста! Ти нам і не снилась такою… 

4) Прощай же ти, моя нене, удово, небого, годуй діток. 5) Співаючи про хмари 

кучеряві, не забувай, поете, про народ! 6) Геть, розбишако, в далекі степи!.. Спи, моя 

ластівко, солодко спи! 

 

Вправа 3. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Визначте узагальнюючі слова 

(якщо вони є)  та однорідні члени речення. 

1. Все бачить співець у широкім роздоллі і небо і море красу світову. 

2. Наші вуличани окрім хліборобства ще мають і ремесло в руках столярство 

шевство бондарство і мірошництво. 

3. Як любив ти і гори й поля синь озер всю свою Батьківщину! 

4. І гори і долини і поля і сади і ставок і хати були залиті чистим прозорчастим 

білим як срібло світлом. 

5. Каротин міститься в продуктах харчування, як-от гарбузах абрикосах персиках 

зелені. 

6. Над ставком миготіло грало лилося хвилями золоте марево неначе в повітрі 

ворушились якісь пасма тонких золотих ниточок. 

https://navsi200.com/videos/odnoridni-chleny/
https://navsi200.com/videos/vstavni-slova/


Вправа 4. Прочитайте. Розставте розділові знаки. 

1. Сьогодні видно дощу вже не буде.  

2. В тихій задумі…стоять вони край того гаю охоплені осіннім пожаром 

вслухаються в таємничий шум, а чи може до самих себе здається п’ють, сонячну 

живицю. 

3. Я сподіваюся незабаром побуваю ще раз у цьому місті. 

4. Чужа душа  то кажуть  темний ліс. 

5. Коли на вас вискочить дикий звір і ви не встигли втекти тоді вже ясна річ 

стріляйте. 

 

Пройти онлайн-тестування за посиланням: 

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-rechennya-iz-odnoridnimi-chlenami-

zvertannyami-vstavnimi-slovami-193405.html 

 

 

Примітка. Виконане д/з (конспект і тест) переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER, Телеграм. Не забудьте вказати своє прізвище 

та ім’я. 

 

https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-rechennya-iz-odnoridnimi-chlenami-zvertannyami-vstavnimi-slovami-193405.html
https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-rechennya-iz-odnoridnimi-chlenami-zvertannyami-vstavnimi-slovami-193405.html
mailto:nataliznachur88@gmail.com

