
Тема: Види складних речень. Складносурядне речення 

 

1. Повторити правила за опорним конспектом (додаток 1),  

вивчити сполучники сурядності за візуалізованою таблицею (додаток 2),   

опрацювати матеріал підручника § 40 (с.130-131). 

 

Переглянути і законспектувати правила за посиланнями:  

Типи складних речень: https://navsi200.com/videos/typy-rechen/ 

Складносурядне речення: https://navsi200.com/videos/skladnosuradne/ 

 

 

2. Виконати практичні завдання за підручником: 

 Тести вправа 5 (с. 132-134). 

 Вправа 7 (с. 143). 

 

Електронний підручник (посилання: 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-mova-

avramenko-2019.pdf) 

 

3. Пройти онлайн-тестування за посиланням:  

https://naurok.com.ua/test/skladnosuryadne-rechennya-21229.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. 
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Додаток 1 

Види складних речень 

Складне речення – речення, що складається з двох або кількох простих, 

об’єднаних за смислом та інтонацією. 

У складному реченні налічується стільки частин, скільки в ньому граматичних 

основ. 

За метою висловлювання складні речення, як і прості, бувають розповідні, 

питальні та спонукальні, а за інтонацією ― окличні й неокличні. 

Частини складного речення за будовою можуть бути двоскладними й 

односкладними, поширеними й непоширеними, повними й неповними. 

Частини складного речення можуть поєднуватися лише за допомогою інтонації 

(безсполучникове) та за допомогою інтонації і сполучників або сполучних слів 

(складносурядне і складнопідрядне). 
 

                                                                               Складне речення 

 

Сполучникове                                                     Безсполучникове                    З різними видами 

зв’язку  

 

складносурядне          складнопідрядне 
  

Настане час – і  

піде все в архів  

(Л. Костенко). 

      Нехай ще раз послухаю,  

      як те море грає  

      (Т. Шевченко). 

Защебетав 

соловейко - пішла 

луна гаєм        

(Т. Шевченко). 

Там повен двір любистки, 

цвітить такі жоржини, і вишні 

чорноокі стоять до холодів  

(Л. Костенко). 

 Складносурядне речення 

Складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за 

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

І сходило сонце, і місяць вставав, і гуси кричали на фоні заграв (Л. Костенко). 

Сурядні сполучники Приклади 

 

ЄДНАЛЬНІ:  

і, й, та (=і), ні…ні, ані…ані,  

не тільки…а й, і…і 

Задощило, і фільмування довелось 

припинити (О. Гончар). 

 

ПРОТИСТАВНІ:  

а, але, зате, проте, однак, та (-але) 

Слово — срібло, а мовчання — золото 

(Нар. тв.) 

 

РОЗДІЛОВІ:  

або, чи, то…то, або…або, чи…чи,  

не то…не то 

Чи то шумлять так хвилі, чи німфа плаче 

вслід (О. Пахльовська). 

 



Розділові знаки між сурядними частинами складного речення 

У складному реченні між сурядними частинами можуть ставитися кома, крапка з 

комою або тире. 

1. У складному реченні між сурядними частинами, з'єднаними сполучниками 

сурядності і (й), та, а, але, ні... ні, зате, проте, однак, або, чи, то ... то, або ... або, 

чи ... чи та ін., звичайно ставиться кома. На золоті крил із-під тучі бджола вилітає 

у світ, і вишням хустини пахучі на плечі розвішує цвіт. 

 

2. Кома не ставиться перед одиничними сполучниками і (й), та (= і), або, чи 

(=або), якщо вони поєднують дві частини: 

 питальних речень. На морі які дороги і як його їх шукати? Але: І хто є 

відважний, і хто нас поборе? (сполучники повторюються); 

 спонукальних речень. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе!; 

  окличних речень. Який чудовий кругозір і даль яка барвиста!; 

 номінативних речень. Степ і вітер. Степ і тиша. Степ і сонце. Але: І сніг, і 

дощ... (сполучники повторюються); 

 безособових речень з однотипними головними членами. Сумно й глухо. Але: 

Поночіє, й стає холодніше (різні типи головних членів). 

 

3. Кома не ставиться перед неповторюваними сполучниками і (й), та (= і), або, чи 

(= або), якщо сурядні частини мають спільне слово (другорядний член речення, 

частку або вставне слово). Ряса в нього [диякона] була підібрана і поли засунуті 

спереду за пояс. 

4. Якщо сурядні частини складного речення дуже поширені або вже мають 

всередині розділові знаки, то на межі частин перед сполучниками може ставитися 

крапка з комою. Поблизу у траві засюрчав коник; а десь далеко ударив перепел, а 

там, над шляхом, понеслась-полилась, наче срібний дзвіночок, жайворонкова пісня. 

5. Якщо частини складносурядного речення виражають швидку зміну подій, 

наслідок або різке протиставлення, між ними ставиться тире. Став [Олег] ногою на 

череп — і раптом з нього виповзла змія. 

 

6. Якщо друга частина складносурядного речення виражає наслідок, може ставитися 

кома й тире. Хтось ударив без жалю по серці моїм,— і забилося серце в вогні 

золотім. 

 

 

 



Додаток 2 
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