
Складне речення 
Складне речення буває: 

1) Безсполучникове (зв’язані за допомогою інтонації); 
У складному безсполучниковому реченні частини, що мають свої 

синтаксичні центри, поєднуються між собою без сполучників. 

 Ми чорні гори перегорнем, ми вдарим серцем в мур зажур.  

Настане літо; жовтий цвіт укриє липу до вершини.  

 
2) Сполучникове: 

- Складносурядне (зв’язані за допомогою сполучників сурядності); 

У складносурядному реченні частини відносно рівноправні. Вони 

поєднуються між собою сполучниками сурядності і, та, а, але, проте, зате, 

однак, все ж, або, чи (=або), або...або, чи...чи, то...то. 

На сизих луках скошено траву, і літо буйне в береги ввійшло. 

- Складнопідрядне (зв’язані за допомогою сполучників підрядності 
або сполучних слів); 

У складнопідрядному реченні одна частина головна (від неї ставиться 

питання), а друга—підрядна (вона відповідає на поставлене питання). 

Підрядна частина до головної приєднується: 

а) сполучниками підрядності що, як, бо, щоб, якщо, якби, чи, коли б, аби, раз, 

ніби, наче, немов, ніж, хай, хоч, чим... тим, так що, як тільки, після того як, 

для того щоб, з тим щоб, тому що, через те що, завдяки тому що, в зв’язку з 

тим що, дарма що, незважаючи на те що; 

б) сполучними словами (які є водночас і членами речення) хто, що, який, 

чий, котрий, скільки , як, наскільки, де, куди, звідки, коли, відколи, доки, поки, 

щойно, чому, навіщо. 

Ніколи в бурі не загине,  хто  Прометея має дух. 

Людині треба, щоб її робота залишалася після неї жити. 

 



Види підрядних речень 

 

означальне який? яка? яке? 
які? якого? 

І про того козаченька, що їхав за Десну  

Через двері було видно маленьку кімнату, де 
жила проскурниця  

Не одцуравсь того слова, 
Що мати співала 

 

з’ясувальне хто? що? кого? 
чого? кому? ким? 
чим? на кому? на 
чому? 

Не знала я, що сум такий огорне.  

 

обставинне 

місця 

  

де? куди? звідки? 

  

Де кров текла козацькая, трава зеленіє  

Піднявся, перейшов до краю стіни, де з 
попередньою поміччю повторив спробу, 
тримаючися за ріг повітки  

Я подивився востаннє вгору на святих, де сидів 
увесь їхній комітет  

часу коли? відколи? 
доки? як довго? з 
яких пір? 
до яких пір? 
з якого часу? 
до якого часу? 

  

Потім, коли голуби посідали на стріху, вона знов 
перейшла на урочисту прозу. 

Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя 
розвіється біда. 

способу дії 

  

як? яким 
способом? 

  

Зроби так, щоб Мокій закохався у тебе.   

Письменник не так живе й не так росте, як проста 
собi людина.  

міри і 
ступеня 

якою мірою? 
наскільки? 
скільки? 

Там так глибоко, що наша дзвiниця пiрне!  



порівняльне як саме? подібно 
до чого? 

На печі так хтось закашлявся, що здалося, ніби 
він поодриває легені.   

Сум десь вийшов із повітки, а в кутках її наче 
засіло щось злорадне, єхидне, зле і слідкувало за 
нами.   

причини 

  

чому? з якої 
причини? через 
що? 

  

Не радій, бо я його порятувала. 

Не міг уже зробити нині нічого порядного, тому й 
перебрав Петро всякі важніші почини ґазди сього 
дня на себе. 

мети для чого? з якою 
метою? навіщо? 

Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха 
воду.  

А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб 
дов'язати до вечора свої шість кіп. 

умови 

  

за якої умови? 

  

Якщо буде нове діло, то дайте звістку… 

— Якби я могла розірватися надвоє, то я б і сіни 
мела, і коло печі стояла, — промовила Мотря 
неласкавим голосом.  

допустове 

  

незважаючи на 
що? 

сполучники: хоч, 
хоча, хай, нехай, 
дарма що, 
незважаючи на те 
що 

Кузько, незважаючи на те що по натурі був 
чоловік запальний, говорив тепер поволі, мляво  

Хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. 

То й зостанешся з отим оселедьком рови лічити, 
дарма що він по-письменному балакає...  

наслідкове 

  

Питання немає: 
сполучник «так 
що» 

  

Вішав перед себе на груди коновку до поливання 
огородовини і бубнів на ній, як у бубен, так що 
брязкіт розходився по цілім лісі…  

Він тільки витріщив їх ще більше, так що вони 
стали зовсім круглі.   

Палажка водила їх од одної церкви до другої, так 
що прочани погубили лік церквам.  

Усі груди так і обнизані добрим намистом з 
червінцями, так що разків двадцять буде. 

 



3) З різними типами зв’язку. 

У складній конструкції частини поєднані впереміш сурядним, підрядним і 

безсполучниковим зв’язками. 

Вітер промчав, улігся, і надріччя взялося сивиною:  підіймався туман.  

Орел ширяв над моєю головою, і  я уявив, як  він придивляється до мене 

злими очима. 

 

 

Розділові знаки 

Між частинами складносурядних і складнопідрядних речень 

звичайно ставляться коми. 

1. Реве Дніпро, й лани широкополі медами пахнуть, колосом шумлять.  

2. Не хочу я, щоб знов пекла мене війна в журбі.  

3. Добре знати зимою, що знов навесні ти побачиш обличчя трав, які 

повмирали під саваном білих снігів. 

Не ставиться кома між двома частинами складного речення, 

з’єднаними одиничним сполучником і(й), та (= і), або, чи (= або),  

якщо обидві частини мають спільне слово або спільну частину.  

1.А десь біжать залізні коні і пахне холодом трава.  

2. Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в 

нічній прохолоді.  

3. Коли він торкався смичком до струн скрипки, все на світі 

зникало і залишалася тільки музика.  

4. Дітям здавалось, що вже вечір і що зараз прийде мама. 

 



Не ставиться кома між двома частинами складносурядного речення, 

з’єднаними одиничним сполучником і (й), та (=і), або, чи 

(=або), якщо речення питальне, спонукальне або окличне.  

1. Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе!  

2. Таке розкішне над нами небо і такі ми до безмежності молоді!  

3. Чого світання так ясніє в полі і ген сріблиться пісенька дзвінка? 

 



Складне речення. Тести. 
1. Встановіть відповідність.  

1.складне з різними видами зв'язку 
2.складнопідрядне 
3.складносурядне 
4.безсполучникове 
 
А) Книга вчить, як на світі жить. 
Б) Осінній вечір морозом дихав, у небі місяць немов п’ятак. 
В) Ми – квіти життя! 
Г) Настане час – і піде  все в архів. 
Д) Коли осінь вмирає на сивому-сизому вітрі, ми старієм на рік, і немає на 
долю управи. 
 

2. Встановіть відповідність.  

1. складне з різними видами зв'язку 
2. безсполучникове 
3. складносурядне 
4. складнопідрядне 

А) Молоді серця вбирають напутні слова, повні мудрості й доброти. 
Б) Дитинству все казковим видається – не збіднюйте ж душі його красу! 
В) Ще сніг кругом, ще голі віти дуба, і не курличуть в небі журавлі. 
Г) Сади стояли обважнілі від щедрого плоду, так що хазяї змушені були 
ставити під кожну гілку підтичку. 
Д) Вечірнє небо світиться красою, і соняхи гудуть, як тулумбас. 
 

3. Кома перед і ставиться в реченні (коми пропущено) 

А) Але пароплав раптом звернув і довга спокійна смуга річки протяглася далі 
до ледве помітних пагорків на обрії. 
Б) Серед долини зеленіють розкішні густі і високі верби. 
В) А весілля в нашої донечки буде пишне людне і багате. 
Г) В яру шуміли верби густим, затишно-рівним співом і бадьоро гомоніли на 
горі дуби. 
Д) Уже давно стояла ніч над землею і зорі виблискували з темного неба. 

 
 



4.Складносурядним є речення 

А) Народилося літо з дощів і холодних снігів, наполохано сіло в садочку під 
вишнею. 
Б) Коли жену від себе голоси поля, на мене кидають з неба свою дзвінку 
пісню жайворонки.  
В) Так по зимі приходять весни і по грозі сіяє синь. 
Г) Національна своєрідність зближує нації, а не роз'єднує їх. 
 

5.Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів 
продовження речення «Опівдні насунулися хмари...» обрати 

А) заступивши темрявою небо. 
Б) і зависли вад молодими садами. 
В) які змусили все живе зачаїтися. 
Г) пішов густий літній дощ. 
Д) і ринула стоголоса злива 
 

6.Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів 
продовження речення «Ще виблискують кришталеві роси...» обрати 

А) але сонце вже осяяло виднокрай.  
Б) ранок холодить оксамитові трави. 
В) і випромінюють веселковий розмай.  
Г) бо тільки займається на день.  
 

7.Приєднайте до частини «Хмари вкрили весь небосхил...» 
запропоновані варіанти та з'ясуйте тип кожного з утворених речень. 

1. ... і рясна злива не забарилася. 
2. ... дарма що недавно вигрівало сонце. 
3. ... навіть клаптика світлого не лишилося. 
4. ... та й зависли над принишклим містом. 

А) просте з відокремленими членами 
Б) просте з однорідними членами 
В) складне безсполучникове 
Г) складносурядне 
Д) складнопідрядне 



8. З'ясуйте вид підрядного речення.   

1.обставинне причини 
2.обставинне місця 
3.з'ясувальне 
4.означальне 
 

А) Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти. 
Б) Сюди, де вуличка забута, приїхав по дитячі сни. 
В) Йому думалося, що сьогодні у їхній хаті не світитиметься. 
Г) Що темніша ніч, тим яскравіші в ній маяки. 
Д) Тільки діброва, до якої він саме дійшов, пересварювалася з хуртовиною і 
вітром. 

9.З'ясуйте вид підрядних речень у наведених прикладах.  

1. обставинне умови 
2. означальне 
3. з'ясувальне 
4. обставинне часу 
 
А) Де ворона не бува, а летить туди, де гніздо звива. 
Б) Ні перед ким не станеш спину гнути, не віддасися ворогу в ясу, якщо ти 
зміг, товаришу, збагнути свого народу велич і красу. 
В) Косять комишанці очерет здебільшого взимку, коли заплаву скують 
морози. 
Г) Тільки діброва, до якої він саме дійшов, пересварювалася з хуртовиною і 
вітром 
Д) Оскольдові видалося, що десь уже ніби бачив його. 
 

10. З'ясуйте вид підрядного речення.  

1. з’ясувальне 
2. означальне 
3. обставинне причини 
4. обставинне мети 
 

А) Струни чекають, щоб пальці торкнулись до них. 
Б) Якби знала, що загине, була б не пустила. 
В) Якщо парубків пускали до хати, вони розігрували різні жартівливі сценки. 
Г) Тож, щоб не було нудно, ліпше вже розмовляти про озера та саги. 
Д) Майстерня коваля Гефеста була в глибині гори, що дихала полум’ям. 



11. З'ясуйте вид підрядного речення.  

 1. з'ясувальне 
2. обставинне умови 
3. обставинне причини 
4. обставинне допустове 
 

А) Як прийде лихо, не всидиш тихо. 
Б) Якщо молодший син ріс ледачим і неслухняним, то старший син був дуже 
чемним і працьовитим. 
В) Тому веселиками звуться журавлі, що прилітають до веселої землі. 
Г) Мабуть, солов'ї знають, де весна зимує. 
Д) Стояли двоє посеред весни, там, де вербичка віття нахилила. 
 

12. З'ясуйте вид підрядного речення.  

1. обставинне умови 
2. обставинне причини 
3. обставинне допустове 
4. з'ясувальне 

А) Майстерня коваля Гефеста була в глибині гори, що дихала полум’ям. 
Б) Коли хліб на возі, то нема біди в дорозі. 
В) Та хоч би й високі пороги, то перескочимо. 
Г) Василь глибоко віддихається, бо попереду рубає валок Яків Кузло. 
Д) Здається, побачила вона, як через галявину пробігло веселе біле собача з 
атласною шкуркою. 
 
 

13. З'ясуйте, який вид підрядного відповідає кожному фрагментові 
складного речення. 

1. Щоб гарно жити, ... 
2. Мені здалося, що… 
3. Я чула пісню, що... 
4. … могли б запам'ятати. 

А) означальне 
Б) умови 
В) мети 
Г) часу 
Д) з'ясувальне 



14. З'ясуйте, який вид підрядного відповідає кожному фрагментові 
складного речення. 

1. Настала та хвилина, коли ... 
2. Я переконався, що ... 
3. ...та він не погодився. 
4. ...то б не перемогли. 

А) з'ясувальне 
Б) місця 
В) допустове 
Г) означальне 
Д) умови 

 

15. Складнопідрядне речення з підрядним наслідку утвориться, якщо до 
частини «Уся дорога була занесена снігом...» додати 

А) тому що не була розчищена від заметів.  
Б) ніби лежала товста пухова перина.  
В) так що не можна було доїхати до міста.  
Г) оскільки вчора була сильна хуртовина.  
 

16. Складнопідрядне речення з підрядним умови утвориться, якщо до 
частини «Нa цих вихідних ми обов'язково поїдемо до Києва…» додати 

А) бо вже скучили за рідним містом.  
Б) щоб краще дізнатися історію столиці. 
В) якщо купимо квитки на потяг.  
Г) так що обов'язково відвідаємо різні музеї. 
 

17. Складнопідрядне речення з підрядним часу утвориться, якщо до 
частини «Я буду згадувати свої шкільні роки...» додати 

А) дарма що вони були дуже давно. 
Б) доки буду топтати ряст. 
В) щоб ненадовго повернутися назад. 
Г) бо були вони щасливими. 
 



18. Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною 
утвориться, якщо до речення «Сірі хмари насувалися все ближче ...» 
додати 

А) ... неначе накочувалися величезні хвилі. 
Б) ... щоб пролитися рясним дощем. 
В) ... так що треба очікувати грозу. 
Г) ... бо сильний вітер їх щодуху підганяв. 
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