
Завдання для першого курсу спеціальності 

«Початкове навчання» 12 ппр, 13 пі групи (викладач 

Семеренко Г.В.) 

Тести до теми «Дієслово» 

Тестові контрольні завдання для студентів першого курсу спеціальності  

«Початкове навчання» плюс спеціалізації з теми « Дієслово» 

Варіант 1 

1. До невідмінюваних дієслівних форм належать: 

а) особові форми;  

б) інфінітив; 

в) дієприкметник; 

г) дієприслівник. 

2.Дію, що має певну межу тривання (завершену) виражають форми: 

а) доконаного виду; 

б) недоконаного виду. 

3. Дію, що перебуває в процесі тривання (незавершену) виражають форми: 

а) доконаного виду; 

б) недоконаного виду. 

4. Відношення дії до об’єкта (дія переходить на об’єкт) виражає категорію: 

а) виду; 

б) способу; 

в) перехідності/неперехідності. 

5. Відношення дії до дійсності виражає категорія: 

а) часу; 

б) способу; 

в) виду. 

6. Відношення дії до моменту мовлення виражає категорія: 

а) виду; 

б) часу; 

в) способу. 

7. Дія, що відбувається в момент мовлення, означає: 

а) теперішній час; 

б) минулий час; 

в) майбутній час. 

8.Дія, що відбулася до моменту мовлення, означає: 



а) теперішній час; 

б) минулий час; 

в) майбутній час. 

9. Дія, що відбудеться після моменту мовлення, означає: 

а) теперішній час; 

б) минулий час; 

в) майбутній час.  

 

10. Форми сказав був, ходила була, хотіло було 

а) минулого часу; 

б) давноминулого часу; 

в) умовного способу. 

11. Прохання, побажання, спонукання виражає спосіб: 

а) дійсний; 

б) умовний; 

в) наказовий. 

12. Дію бажану, можливу виражає спосіб: 

а)  дійсний; 

б) умовний; 

в) наказовий. 

13. Дію реальну, що перебігає в часі, виражає спосіб: 

а)  дійсний; 

б) умовний; 

в) наказовий. 

14. Відмінюваною формою дієслова є: 

а) дієприслівник; 

б) дієприкметник; 

в) інфінітив. 

15. Визначити видову пару дієслів: 

писати  - а) надписати; 

                 б) списати; 

                 в) виписати; 

                 г) написати; 

                 д) записати. 

16. У якого дієслова збігаються дві основи? 

а) писати; 

б) читати; 

в) учити. 

17. Перехідними є дієслова: 

а) іти; 

б) сидіти; 

в) малювати;  



г) спати; 

д) просити. 

18. Частка не з дієсловами пишеться: 

а) разом; 

б) окремо; 

в) разом і окремо. 

19. Категорія роду властива дієсловам: 

а) теперішнього часу; 

б) минулого часу; 

в) майбутнього часу. 

20. У якому рядку всі дієслова першої дієвідміни? 

а) сидиш, їдеш, хочеш; 

б) пишеш, малюєш, читаєш; 

в) стоїш, робиш, чекаєш. 

21. У якому рядку всі дієслова другої дієвідміни? 

а) працюєте, ходите, носите; 

б) бачите, летите, стоїте; 

в) ліпите, знаєте, вивчаєте. 

22. У якому рядку всі дієслова доконаного виду? 

а) іти, ходити, піти, вийти; 

б) прочитати, знайти, вивчити, сказати; 

в) знати, писати, любити, читати. 

23. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду? 

а) хотіти, вчити, літати, жити; 

б) намалювати, перебігти, сидіти, чекати; 

в) співати, зайти, розмовляти, сказати. 

24. Форма майбутнього часу буду вивчати, буду працювати 

а) проста; 

б) складна; 

в) складена. 

25. Складною формою майбутнього часу є: 

а)  прочитаю; 

б) читатиму; 

в) буду читати. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

До лекцій з розділу синтаксис (Викладач Семеренко Г.В.) 

За посібником Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко «Українська мова за  

професійним спрямуванням» 

 Просте ускладнене речення 

Завдання  4.  Вивчіть загальні умови відокремлення членів 

речення. 

Загальні умови відокремлення членів речення 

1. Морфологічні показники відокремлених членів речення. 

• Відокремлюються додатки, що починаються словами крім, окрім, опріч, 

за винятком, виключаючи, включаючи, зокрема, особливо, замість і мають 

значення виключення, включення або заміщення, напр.: Крім спеціальної 

термінології та професіоналізмів, мова професійного спілкування має деякі 

особливості в наголошуванні, фразеології, словотворі, граматиці; Замість 

писати твір, учень почав малювати. (Увага! Відокремлення немає, якщо 

прийменник замість синонімічний до прийменника за: Підготуй замість мене 

плакат на виставку.) 

• Відокремлюються обставини, виражені дієприслівниковим зворотом: 

Складаючи тексти документів, необхідно дотримуватися вимог чинних 

Держстандартів і правопису української мови.  

• Відокремлюються обставини зі значенням допустовості (відповідають на 

питання незважаючи на що?), виражені іменником з прийменником незважаючи 

на, наперекір, всупереч: Незважаючи на таку рань, було вже зовсім темно (О. 

Гончар).  

• Відокремлюються члени речення, приєднані за допомогою слів тобто, 

або, чи; родом, на ім’я, на ймення, на прізвище; так званий: Усне мовлення має 

додаткові, або супровідні, засоби: постава, жести, міміка. Зараз широко 



культивуються у зелених господарствах аспарагус, ломикамінь, традесканція, 

так звані ампельні рослини. 

2. Морфологічне вираження пояснюваного слова. 

Завжди відокремлюються означення і прикладки, які стосуються особового 

займенника: Вона прийшла, заквітчана і мила… (В. Симоненко); Щасливиця, я 

маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні (Л. Костенко). 

3. Ступінь обтяженості члена речення. 

Більше підстав для відокремлення мають прикметникові, 

дієприкметникові, дієприслівникові звороти порівняно з одиничними 

прикметниками, дієприкметниками, дієприслівниками. Для відокремлення 

останніх потрібні додаткові умови. Так, два одиничні прикметникові чи 

дієприкметникові означення після означуваного слова можуть відокремлюватися 

і не відокремлюватися, але відокремлення обов’язкове, якщо перед означуваним 

словом уже є інше означення: Ясне сонце, тепле й приязне, ще не вспіло 

наложити палючих слідів на землю (Панас Мирний). 

4. Порядок слів (від нього залежить відокремлення означень, прикладок 

– означень, виражених іменниками, які узгоджуються з означуваним 

словом передусім у відмінку). 

• Означення, виражене прикметниковим або дієприкметниковим зворотом, 

відокремлюється, якщо стоїть після означуваного слова: Функціональний стиль є 

сукупністю стилістично-мовленнєвих різновидів (яких?), зумовлених 

позамовними чинниками.  

• Відокремлюється прикладка, яка стоїть після означуваного слова: Багато 

в сім’ї говорили про дядька (якого?), материного брата (якого?), Михайла 

Драгоманова (М. Олійник). 

• Завжди відокремлюється означення (одиничне чи зворот), відділене від 

означуваного слова іншими членами речення: Налита сонцем і вітрами, 

хлюпоче веслами весна (М. Стельмах). 

• Відокремлюється означення, яке пояснює слово, відсутнє у даному 

реченні: На небо випливає місяць. Блідолиций, скупо осяває землю. 

5. Семантичне навантаження члена речення. 



• Прикметниковий і дієприкметниковий зворот у препозиції не 

відокремлюється, однак відокремлення можливе, якщо ці звороти мають 

додаткове обставинне значення причини, умови, допустовості: Виділені 

семантично та інтонаційно, другорядні члени речення відокремлюються. (До 

дієприкметникового звороту можна поставити не лише питання означення від 

означуваного компонента «другорядні члени речення», а й питання чому? від 

присудка цього речення.) 

• Відокремлюються препозитивні прикладки, які так само, як і в 

наведеному вище випадку, мають обставинний відтінок: Письменник-демократ, 

М.М. Коцюбинський боровся за згуртування передових демократичних сил 

української літератури. 

• Відокремлюються прикладки, що приєднуються за допомогою слова як і 

мають обставинний відтінок: Як художник слова, М. Старицький у кращих своїх 

творах досяг вершин реалістичного письма (досяг чому?, бо був художником 

слова). 

• Відокремлюються обставини, виражені одиничним дієприслівником із 

значенням часу, причини, умови: Поснідавши, лісничий подякував за 

гостинність і зібрався їхати (О. Донченко). 

• Не відокремлюються одиничні дієприслівники, якщо вони мають 

значення способу дії і стоять при присудку або в абсолютному кінці речення: Він 

стріляв (як?) не хиблячи (тобто влучно). 

Завдання  6 . Опрацюйте пунктуаційний практикум (розділові знаки 

при звертаннях): 

При звертанні можливі такі пунктограми, як коми і знак оклику. Для 

правильного визначення місця постановки цих розділових знаків треба 

враховувати тип звертання за структурними ознаками – непоширене воно чи 

поширене. Поширеним є означення з пояснювальними словами. Досить часто 

припускаються помилки, коли ставлять зайву кому у поширеному звертанні перед 

формою кличного відмінка іменника: Дорога наша, Маріє Іванівно! Запрошуємо 

Вас на зустріч випускників. Кома на зразок поставленої перед Маріє Іванівно 

недопустима! 



1. Якщо звертання на початку речення вимовляється з окличною інтонацією, 

то після нього ставиться знак оклику, після якого починаємо речення з великої 

букви: Шановні добродії! Прийміть найщирішу вдячність за фінансову допомогу, 

яку Ви надали нашому видавництву. 

2. Якщо звертання на початку речення вимовляється без окличної інтонації, 

то після нього ставиться кома: Шановний опоненте, у відповідь на Ваше друге 

зауваження хочемо висловити такі міркування. 

3. Звертання в середині речення виділяється комами з обох боків: Ваша 

пропозиція, Юліє Олексіївно, досить слушна. 

4. Якщо звертанням закінчується речення, то перед звертанням ставиться 

кома, а після нього – той знак, якого потребує інтонація речення загалом: 

…Молюся за Тебе і на Тебе, скроплюю живою водою воскресіння, виціловую лик 

Твій скорботний, Матір Божа, Мово мого народу!(К. Мотрич);  Ти плачеш, 

Маріє? (Л. Костенко); Тож вирушаймо у мандрівку у світ граматики, юний 

друже. 

5. Якщо звертання повторюються або є однорідними, то вони розділяються 

коморю або знаком оклику – залежно від інтонування: Боже мій, Боже мій, 

Боже! Душу врятуй від грабунку! (Л. Костенко.) 

6. Вигуки о, ой від звертання комами не відділяються: О земле, велетнів 

роди! (П. Тичина). 

 

Завдання 8. Поповніть теоретичні знання про вставні слова та 

вставлені компоненти як засоби ускладнення простого речення. 

Вставні слова – це формально не пов’язані з членами речення слова, які 

виражають ставлення мовця до висловлюваного, вказують на джерело 



повідомлення, на відношення між окремими частинами повідомлення, спосіб 

оформлення думки тощо. Відповідно до цього вони й поділяються на групи за 

значенням. Це вставні компоненти: 

1) на вираження впевненості або невпевненості: безперечно, безумовно, 

безсумнівно, без усякого сумніву, поза сумнівом,  звичайно, дійсно, само 

собою зрозуміло; мабуть, може, напевно, очевидно;  

2) які пом’якшують категоричність висновків і порад: принаймні, скоріш за 

все, слід гадати, сподіваюся, як відомо, як правило; 

3) на вираження почуттів мовця у зв’язку з повідомленням: на жаль, на 

превеликий жаль,шкода, на біду, як на біду, як навмисне, чого доброго, на 

сором, на превеликий сором, на диво, як на диво, на радість, на щастя; 

4) на логічне впорядкування думок: по-перше, по-друге, по-третє, з одного 

боку, з другого боку, з іншого боку, передусім, проте, однак, крім того, 

нарешті, наприклад; 

5) на вираження оцінки висловлюваного щодо результату: отже, таким 

чином, головним чином, значить, виходить, словом, одним словом, 

навпаки, власне кажучи, можна сказати, між іншим; 

6) на джерело інформації: кажуть, як кажуть, як кажуть у народі, за 

повідомленням…, за даними…, за визначенням…, за нашими 

спостереженнями, на думку…, з погляду…, на мою думку, по-моєму (і 

под.), за словами…, з точки зору…; 

7) вставні слова, звернені до співрозмовника або до читача з метою 

активізації його уваги до повідомлюваного:бачиш, бачите, скажімо, 

розумієш, припустимо, уявіть собі, вірите, послухайте, зверніть увагу, 

зрозумійте, погодьтесь; 

8) на вираження ввічливого тону, поводження мовця: будь ласка, даруйте, 

пробачте, пробачте мені тощо. 



Наприклад: Зокрема, тут можна ознайомитися з соціально-економічним 

портретом кожної області, наукомісткою конкурентоспроможною 

продукцією. (З комерційного листа.); Довідки, як правило, починаються з 

прізвища, імені та по батькові особи, про яку подають відомості. 

У текстах слід розрізняти вставні слова, формально не пов’язані з членами 

речення, і омонімічні з ними члени речення. Напр.: Він, може, це й зробить; Він 

може це зробити. Скажімо правду; Скажімо, ви хочете побороти нервування 

перед виступом. Звичайно, над цим треба попрацювати; Поводьтеся звичайно 

(тобто як завжди). 

Не бувають вставними словами навіть, тобто. Наголошуємо на цьому, 

зважаючи на типову помилку – виділення цих слів на письмі комами з обох боків.  

Поряд зі вставними компонентами використовуються вставлені конструкції, 

які виражають додаткові зауваження, вносять певні уточнення і поправки до 

висловленого в основному реченні. Крім ком, які є більш звичними розділовими 

знаками і при вставних, і при вставлених компонентах, вставлені слова, 

словосполучення і речення виділяються також дужками, рідше – за допомогою 

тире: Наприклад, у молодшій групі  з дітьми (5-6 осіб), які правильно вимовляють 

усі звуки (тобто діти випереджають базисний рівень розвитку), вихователь 

зобов’язаний працювати за програмою середньої (чи навіть старшої) групи або 

за іншою тематичною (складнішою) програмою, яка отримала експертне 

оцінювання (Підручник «Дошкільна лінгводидактика» 

Складне речення 

Завдання 10. Поповніть знання з теми «Пунктуація у 

складносурядному реченні». 

Розділові знаки у складносурядних реченнях 

На межі частин складносурядних речень вживається кома, крапка з комою, 

тире; на особливу увагу заслуговує відсутність коми. 



Кома ставиться між частинами складносурядних речень, з’єднаних за 

допомогою: 

1) єднальних сполучників і (й), та (у значенні і), а (у значенні і), – одиничних 

чи повторюваних; ні…ні, ані…ані, наприклад: Світ широкий, і мрія крилата 

(Журнал);.І серцю прагнеться добра, і наша доля не вмира і провіщає красну 

днину (Н. Нікуліна); Ні в березні води, ні в квітні трави     (Н. тв.); 

2) приєднувальних сполучників та й, ще й, також, притому, причому та 

сполучення при цьому: І хай тобі хлібом і сіллю в дворі уклониться щастя на 

добрій порі, ще й сонце вгорі! (М. Стельмах);  

3) парних сполучників не тільки (не лише) … а й, не тільки (не лише) … але 

й: Не тільки жайворонки нас, мене й товаришів, вітали, але й гречки в той 

самий час рожевим голосом співали (М. Рильський); 

4) протиставних сполучників а, але, зате, проте, однак, так: Земля не може 

жити без сонця, а людина – без щастя (М. Стельмах); А мати хоче научати, так 

соловейко не дає (Т. Шевченко); 

5) розділових сполучників або, чи, а чи, або…або, чи…чи, то…то, чи то…чи 

то, не то…не то: Або перемогу здобути, або дома не  бути (Н. тв.); То пада сніг 

бузковим цвітом, то зацвітуть поля туманом, то цілий світ дощами вкритий 

(В. Виноградов). 

Крапка з комою ставиться, якщо частини складносурядного речення далекі за 

змістом, або мають всередині розділові знаки, або автор хоче підкреслити їх 

самостійність: – А вітер хапає слова, рве прямо біля порога і штовхає мене в сіни; 

а крупа, як тертушкою, – по ногах, по ногах… (Григір Тютюнник).  

Тире вживається, якщо друга частина складносурядного речення приєднується 

сполучниками і (й), та (і), та й, а і виражає швидку чи несподівану зміну подій 

або різке протиставлення: Віє холодом раннім – і лелеченькам тоскно (Н. 

Півторацька); Минуло п’ять років – і Корній гос- подар (У. Самчук). 

Кома не ставиться: 

1) перед одиничним єднальним чи розділовим сполучником і (й), та (і), або, чи 

за наявності спільних членів або спільного слова для обох частин 

складносурядного речення, спільного головного чи підрядного речення: Вже 



червоніють помідори і ходить осінь по траві (М. Рильський); Часом качка в 

повітрі дзвенить чи кажан проти місяця грає (Л. Глібов); Хай гуде земля під 

нами й Січа кипенем кипить (Я. Щоголів); І хто сказав, що журно восени і на 

розлуку схожі дні осінні (С. Охріменко); Коли задзвонить сон-трава в діброві і 

обізвуться в небі лебеді, земля святкову одягне обнову й веснянки закружляють 

по воді (М. Стельмах); 

2) якщо обидві частини складносурядного речення, з’єднані сполучником і (й), 

однотипні – номінативні, безособові, інфінітивні; питальні, спонукальні; окличні: 

Грім і тиша! (В. Симоненко); Вогко й холодно (М. Коцюбинський); Перемагать і 

жить! (П. Тичина); Де ви зараз і до якого часу на вас чекати?; Любіть свою мову 

і дбайте про неї. 

У текстах наукового, офіційно-ділового стилю переважно використовуються 

складносурядні речення з комою та крапкою з комою на межі предикативних 

частин; рідше – кома не ставиться. 

Завдання 12.  

Розділові знаки у складнопідрядному реченні 

Від головних частин у складнопідрядних реченнях відокремлюються комами 

незалежно від їх позиції (на початку, в середині чи в кінці речення) усі типи 

підрядних частин, а саме: 

1) підрядні о з н а ч а л ь н і  частини, приєднані сполучними словами який, чий, 

котрий, хто, що у різних відмінкових формах без прийменників або з 

прийменниками, а також де, куди, звідки, коли, як: Нехай не знає втоми та рука 

(яка?), що добре зерно в добру землю сіє (М. Рильський); Благословен той день і 

час (який?), коли прослалась килимами земля (яка?), яку сходив Тарас малими 

босими ногами (М. Рильський); Окриленість – психічний стан людини, в якому 

вона перебуває під домінуючим впливом позитивних емоцій (С Гончаренко); 

2) підрядні з’я с у в а л ь н і, які виступають у ролі описової заміни в головній 

частині додатка чи підмета: Оці добродії почали клопотатися (про що?), щоб 

прийняти Шевченка до академії (Панас Мирний); Людині треба (чого?), щоб її 

робота залишалася після неї самої жити (Ю. Яновський); Благословен (хто?), чий 

труд прекрасний життя здіймає із руїн (В. Сосюра); І снилось (що?), як гаряче 

дихають дні (А. Малишко); 



3) з а й м е н н и к о в о-с п і в в і д н о с н і, які відносяться до вказівного слова 

головної частини, розкриваючи його зміст. Вказівні слова утворюють співвідносні 

пари із сполучними словами хто, що, який, чий, котрий, скільки, наскільки, як, 

де, куди, звідки та сполучниками що, щоб, наче, ніби тощо: Те, що пройшло, 

навіки одшуміло (А. Малишко); Хай суд іде так, як велять йому народи (Ю. 

Яновський); Коли в людини є народ, тоді вона уже людина (Л. Костенко); Дорогу 

осилить той, хто йде (Н. тв.); 

4) підрядні частини м і с ц я, які до головної частини приєднуються сполучними 

словами де, куди, звідки: І несуть мене по полю (де саме?), де здобув я нашу волю, 

коні вороні (П. Воронько); 

5) підрядні частини ч а с у, які приєднуються сполучними словами коли, поки, 

доки і сполучниками як, як тільки, ледве, щойно тощо: Коли осокора зрубали, 

помер тополиний вітер (коли?) – (Н. Нікуліна);.Людина сильна (до якого часу?), 

поки вірить (І. Головченко); 

 6) підрядні частини у м о в и, що приєднуються сполучниками якщо, коли, 

як, раз; коли б, якби, аби, яким у головній частині може відповідати співвідносне 

слово то: Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим (за якої умови?) 

– (М. Стельмах); Пам'ять могла б убити нас (за якої умови?), коли б не мала 

рятівної властивості забувати (Л. Первомайський); 

7) підрядні частини м е т и, які приєднуються сполучниками щоб, аби; для того 

щоб, задля того щоб, затим щоб, з тим щоб, на те щоб. Складені сполучники 

можуть розчленовуватися на вказівні слова і сполучник щоб у підрядній частині: І 

вирветься із мене птах, і зрине до небес (з якою метою?), щоб тіло відпустило 

страх, (з якою метою?) і з тим щоб я воскрес (В. Стус); Дерева необхідно постійно 

обрізати (для чого?), для того щоб вони краще плодоносили (Журнал);.Нові слова 

народжуються для того (для чого?), щоб назвати нові предмети, дії, явища 

дійсності (І. Вихованець); 

8) підрядні частини п р и ч и н и, які можуть поєднуватися з головною 

сполучником бо, складеними сполучниками через те що, тому що, у зв’язку з тим 

що (складені сполучники можуть розчленовуватися на дві частини, і у підрядній 

частині залишається тільки сполучник що), парним сполучником   а що… то: 

Любіть працю (чому?), бо в ній найбільше щастя (І. Багмут); Ще вагомішою є 

функція речення.., тому що ним об’єктивно можна передати думку ширше й 



емоційніше (П. Дудик); Вона здебільшого погоджувалась з усім…уже через те, що 

це казав він (В. Підмогильний); 

9) підрядні п о р і в н я л ь н і (які мають будову повних чи неповних речень), що 

поєднуються з головною частиною за допомогою порівняльних сполучників як, 

мов, ніби, наче та похідних від них (немов, нібито, неначебто і под.): Мій час 

пливе собі так тихо-тихо (як?), як по ставку пливе листок сухий (Леся Українка); 

Лине час, наче повінь ріки                      (П. Воронько); Вчителька посміхнулася так 

гарно, ніби обдарувала свого школяра.. (І. Цюпа); 

10) підрядні д о п у с т о в і, які приєднуються до головної частини сполучниками 

хоч (хоча), хай (нехай), дарма що, незважаючи на те що. Останні два можуть 

розчленовуватися і розподілятися між головною і підрядною частинами, так що у 

підрядній частині залишається лише сполучник що. Сполучникам хоч (хоча), хай 

(нехай) у головній частині можуть відповідати протиставні сполучники (а, та, але, 

проте, однак): Хоч поганий ківш, та без нього гірш (незважаючи на що?) – (Н. тв.); 

Незважаючи на те що мова фольклору великою мірою наддіалектна…, говіркові 

особливості в історичних піснях і народних думах широко відображені (І. 

Матвіяс); Незважаючи на те, що він був прикордонником не першого року 

служби, він так і не привчився бездумно висиджувати в секреті визначений йому 

час (Ю. Збанацький);  

11) підрядні н а с л і д к о в і, які означають результат дії головної частини або 

наслідок, ні на яке питання не відповідають, приєднуються складеним 

сполучником так що: На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися 

дощу (Н. Рибак); 

12) підрядні с у п р о в і д н і, які містять додаткове повідомлення з приводу 

висловленого у головній частині, приєднуються до головної          найчастіше 

сполучним словом що в різних відмінках без прийменників чи з прийменниками, 

на питання не відповідають: Народу зібралося дуже багато, чого ніхто не 

сподівався (М. Коцюбинський). 

Примітки: 1. Якщо підрядна частина стоїть після головної, то при неоднослівних засобах зв’язку типу 

тому що, через те що, завдяки тому що, подібно до того як, в міру того як, внаслідок того що, 

незважаючи на те що, після того як, з тих пір як і под. кома ставиться тільки один раз – перед усім 

складеним сполучником або в середині його: Для автора [І.Р. Вихованця] мовна норма постає 

виваженою і значущою , вона знакова тому, що містить у собі осмислення перебігу сучасності з 

постійним узагальненням минулого, тому що без минулого мовна норма позбавлена мотивації, 



утвердження і, найголовніше, мотивації на мовний простір (А. Загнітко). (Див. ще приклади вище у 

пунктах 7, 8, 10). 

2. Якщо підрядна частина із складеним сполучником (див. примітку 1) стоїть перед головною, то 

сполучник, як правило, комою не розділяється: Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря, листя 

тріпотіло на деревах вздовж шляху (Ю. Смолич); Завдяки тому що Інтернет легко „долає відстані“ за 

лічені секунди…, він став ефективним засобом ведення бізнесу (Газета); Для того щоб багато знати, 

треба багато читати (Н. тв.). 

3. Якщо підрядна частина приєднується до головної неоднослівними засобами перед тим як, в той час 

як, перш ніж, лише коли, тоді як, тимчасом як, навіть якщо, то кома ставиться перед усім цим 

сполученням: Вони сиділи і міркували над рукописом, перед тим як надіслати Кулішеві… (О. Іваненко). 

Якщо у складнопідрядному реченні знаходяться поруч два підрядні сполучники 

або сполучник сурядності і підрядності, то між ними ставиться кома тоді, коли 

вони стосуються різних предикативних частин: Слід підкреслити, що, оскільки 

образ цей найближчий і найрідніший авторові, він і найбільше йому вдався (Є. 

Кирилюк). 

У багатокомпонентному реченні можлива крапка з комою – між підрядними 

частинами (частіше поширеними), не з’єднаними сполучниками сурядності: Дуже 

довгий час може здаватися, що життя ось-ось почнеться. Справжнє життя. 

Але завжди виникає якась перешкода на шляху, випробування, яке потрібно 

здолати; робота, яку потрібно доробити; час, який потрібно комусь 

присвятити; рахунок, який потрібно сплатити. А потім точно заживемо. 

Істина в тому, що немає іншого кращого часу, щоб бути щасливим, ніж зараз (О. 

Літковська). 

Кома не ставиться: 

1. У сполученнях більш ніж, менш ніж, не раніше ніж, не пізніше ніж, якщо 

вони не мають порівняльного значення: Це буде зроблено не пізніше ніж через 

тиждень. 

2. Якщо підрядна частина виражена одним сполучним словом або 

словосполученням: Куди йти? Якби ж знати куди... 

3. Між однорідними підрядними частинами , з’єднаними одиничним єднальним 

або розділовим сполучником:  

Коли задзвонить сон-трава в діброві і обізвуться в небі лебеді, земля святкову 

одягне обнову й веснянки закружляють по воді (М. Стельмах). 



Примітка: Між однорідними підрядними частинами , з’єднаними повторюваними сурядними 

сполучниками, кома ставиться, але перша підрядна частина від головної комою не відділяється: Любіть 

і шануйте свою землю і коли вона вся в цвіту, і коли осінні холодні тумани опускаються на неї.. (О. 

Гончар). 

 

Тире або кома і тире ставиться на межі підрядної і головної частини, якщо 

підрядна частина потребує сильнішого смислового та інтонаційного виділення: 

Що хоче жити – не повинно вмерти (Г. Чубач); Коли розквітнуть виноградники, 

– голова йде обертом від їхнього пряного духу (З. Тулуб); Без милого сонце світить 

– як ворог сміється (Т. Шевченко); Поки ми собі на здоров’я тут говорили про 

сотні тем, – гине час, стікаючи кров’ю не написаних ще поем (Л. Костенко).  

Завдання 14. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні 

З-поміж розділових знаків, які вживаються між предикативними частинами 

безсполучникових складних речень (кома, крапка з комою, двокрапка і тире), 

найбільш частотною є кома.  

Кома ставиться, якщо в реченні має місце одночасність, перелік подій, явищ чи 

їх послідовність. Напр.: Пахне сіном батьківської хати, мама тепле молоко несе 

(Н. Півторацька); Милосердям в нас душа красива, людина гідна – доброти сівач 

(К. Чернишов); Спершу дали йому повечеряти, потім він до пізньої ночі гомонів з 

чабанами про їхнє життя (О. Гончар). 

Крапка з комою вживається при збереженні відносної самостійності 

предикативних частин та наявності в них своїх розділових знаків, особливо ком: 

Вгору туман піднімається срібний, хмарками-смужками в’ється; Дощик осінній, 

уїдливий, дрібний. Падає, сиплеться, ллється (Г. Чупринка). 

Двокрапка ставиться тоді, коли між частинами безсполучникових складних 

речень існують з’ясувальні, означальні, причинові відношення чи мети. Це речення 

з різнотипними частинами, які зближені з складнопідрядними реченнями. У них 

так само, як і в складнопідрядних, можна поставити питання від однієї частини до 

іншої – залежної . Напр.: Тільки вірю (у що?): в надії оживатиме часто душа (Н. 

Півторацька); По міцному злеглому снігу наблизилися до крайніх хат, до чийогось 

садка з старезними яблунями (якими?): покручені стовбури коліна свої старечо 

повигинали, вивернуті гілки аж по снігу лежать (О. Гончар); Закуто все (чому?): 



тут панує диктатура льодів (О. Гончар); Одні маємо вуста, але двоє вух (для 

чого?): щоб більше слухали і менше говорили (Латина). 

Тире ставиться, якщо безсполучникове складне речення – з однотипними 

частинами, тобто співвідносне з складносурядним складним реченням і в ньому 

наявні зіставно-протиставні відношення: Думав, доля зустрінеться – Спіткалося 

горе (Т. Шевченко).  

У реченні з різнотипними частинами тире ставиться , якщо у них виражені часові, 

умовні, наслідкові, порівняльні відношення. Напр.: Забудеш рідний край – тобі 

твій корінь всохне, вселюдське замовчиш – обчухраним зростеш (П. Тичина). 

Критерієм правомірності тире є перетворення цього речення на конструкцію із 

сполучниковими блоками зі сполучниками коли, якщо у перших частинах кожного. 

Інші приклади: Тільки рівненькі, посаджені під шнур кленочки, тополі, дубки, ясени 

до сонця пнуться та напружуються в бруньках – ось-ось вони луснуть (Гр. 

Тютюнник). Після тире можна вставити складений сполучник наслідку так що. 

Хоча такий сполучник не обов’язковий: Не жди ніколи слушної пори – твоя 

мовчанка може стать ганьбою ! (Д. Павличко). У реченні з поезії П. Тичини 

«Подивилась ясно – заспівали скрипки» виражені порівняльні відношення: перед 

другою предикативною частиною можна вставити один з порівняльних 

сполучників (мов, наче, ніби тощо). 

Завдання 17. Багатокомпонентні складні речення та пунктуація в них 

У курсах з синтаксису увага передусім зосереджується на двокомпонентних 

складних реченнях (реченнях так званого „класичного “ зразка), хоча у мовленні 

найчастіше вживаються багатокомпонентні складні речення: складносурядні 

багатокомпонентні речення; складнопідрядні багатокомпонентні речення, чи, 

іншими словами, складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами: з 

послідовною підрядністю, з супідрядністю – однорідною, неоднорідною та 

супідрядністю змішаного типу (однорідною і неоднорідною одночасно в одному 

реченні), з послідовною підрядністю та супідрядністю; безсполучникові 

багатокомпонентні речення, а також складні багатокомпонентні речення з 

різними типами зв’язку: 1) із сурядністю та підрядністю, 2) із сурядним та 

безсполучниковим зв’язком, 3) з підрядним та безсполучниковим зв’язком, 4) із 

сурядним, підрядним та безсполучниковим зв’язком. 



При постановці розділових знаків у таких складних реченнях ускладненого типу 

опираємося на загальні правила вживання пунктограм між предикативними 

частинами з сурядним, підрядним чи безсполучниковим зв’язком, які вже були 

викладені вище. З урахуванням особливості будови кожної окремої предикативної 

частини здійснюється мотивація пунктуації в середині цих частин. Наприклад: 

Дуже цінувалася [в українських родинах] пам'ять про предків  і їхні вчинки; від 

покоління до покоління передавалися  матеріальні предмети, залишені ними, – 

рушники, особисті речі, зображення тощо; ретельно доглядалися могили предків 

(О. Вишневський). Це багатокомпонентне безсполучникове речення, що 

складається з трьох предикативних частин, між якими поставлено крапку з комою, 

оскільки вони зберігають відносну самостійність, а друга частина – має свої 

розділові знаки. Вона ускладнена відокремленим означенням, вираженим 

дієприкметниковим зворотом залишені ними, який стоїть після означуваного слова 

предмети. У ній є однорідні прикладки рушники, особисті речі, зображення. Вони 

відокремлені, тому що відділені від означуваного слова предмети іншими 

словами. Їх відокремлено за допомогою тире, оскільки між однорідними 

прикладками, поєднаними безсполучниково, за допомогою перелічувальної 

інтонації, уже стоять коми.  

Інший приклад: Наші предки душею відчували істину в тому, що неробство 

породжує найгірші вади характеру людини і що людина може бути щасливою 

лише в праці (О. Вишневський). Це багатокомпонентне складнопідрядне речення з 

однорідною супідрядністю. На першому місці стоїть головна частина, яка від 

підрядних, що відповідають на однакові питання (в чому?), поставлені від 

вказівного слова в тому, відділяється комою. Між однорідними підрядними 

частинами коми немає, бо вони поєднані одиничним єднальним сполучником і.  

Речення того само автора В родині ніколи не було ситуації, коли дитина нудьгує і 

не знає, куди себе подіти – багатокомпонентне складнопідрядне з послідовною 

підрядністю: від головної частини, яка стоїть на початку всієї структури, ставимо 

питання до першої підрядної частини (якої ситуації?), а від цієї підрядної частини 

– підрядної першого ступеня – ставимо питання чого? до підрядної частини 

другого ступеня. Між предикативними частинами стоять коми. Хоча перша 

підрядна частина ускладнена однорідними присудками нудьгує, не знає, але коми 

між ними немає, бо вони поєднані одиничним сполучником і.-  

 


