
Тема. Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. 

 

План 

1. Словосполучення як складова частина речення. 

2. Види словосполучень, синтаксичні зв’язки в них. 

3. Вправи та завдання. 

 

1. Словосполучення як складова частина речення 

Словосполучення – сполучення двох або кількох самостійних слів, 

пов’язаних одне з одним за змістом і граматично. 

Речення – основна синтаксична одиниця, яка виражає закінчену думку про 

факти або явища дійсності. 

 

Словосполучення й речення як одиниці синтаксису 

 

Словосполучення Речення 

Номінативна одиниця (щось називає). Одиниця спілкування. Виражає 

думку, повідомлення. 

Будується, конструюється під час 

мовлення   

Будується, конструюється під час  

мовлення. 

Зміст не співвіднесений з дійсністю. Зміст співвіднесений з дійсністю. 

Одиниця предикативна. 

Завжди двокомпонентне. Складається 

головного і залежного слів. 

Буває й однокомпонентним 

(складається з одного слова). 

Зв'язок між словами – підрядний. Зв'язки між словами - підрядний, 

сурядний, координації. 

Не має своєрідної інтонаційної і 

смислової завершеності. 

Має інтонаційне оформлення 

відповідно 

до завдання спілкування. 

 

Будова словосполучень: головне й залежне слово. 

Наприклад, у словосполученні ніжна берізка головне слово – берізка(від 

нього ставимо питання), залежне – ніжна (воно відповідає на питання): 

берізка(яка?) ніжна. 

 

Від словосполучень слід відрізняти сполучення слів: 

 однорідні члени речення із сурядним зв’язком: і надія, і віра, і любов; 

 граматична основа речення: я співаю; 

 сполучення повнозначного слова зі службовим: незважаючи на дощ, біля 

хати; 

 складені форми слів: хай працює(наказовий спосіб), будуть 

виготовляти(майб. час), більш складний( вищий ступінь порівняння 

прикметника), менш складно( вищий ступінь порівняння прислівника); 

 фразеологізми: собака на сіні, бити байдики. 



 

2. Види словосполучень 

 

За будовою словосполучення бувають: 

 прості , що складаються з двох повнозначних слів: українська культура, 

брати участь у змаганні, грати першу скрипку в групі;  

 

Увага! При визначенні типу словосполучень за будовою слід ураховувати 

наявність усталених форм, фразеологізмів. 

 складні, що утворені з трьох і більше повнозначних слів: високий дідусь 

з бородою, студент технолого-економічного коледжу. 

 

Залежно від того, до якої частини мови належить головне слово, 

словосполучення   поділяються на:  

 іменникові: зелені осокори, рівень життя, наші плани, третій поверх; 

 прикметникові: дорожчий над усе, готовий відповідати, розумний 

надзвичайно;  

 дієслівні: читати дітям, ідучи додому,  передав йому, вирахувати із 

сотні; 

 прислівникові: дуже добре, сумно за дітьми, тепло тобі; 

 числівникові: двоє з  приїжджих, один з нас, двоє коней, четверо 

хворих; 

 займенникові: хтось з  учнів, кожен з присутніх, хто-небудь із вас. 

 

У словосполученні між головним і залежним словами розрізняють три типи 

підрядного зв’язку: 

 узгодження - синтаксичний зв'язок, при якому залежне слово стоїть у тій 

самій формі, що й головне. При цьому зміна форми головного слова веде 

до зміни й форми залежного слова: далекі галактики, зелені вишні, 

полум'яні слова; 

 керування - синтаксичний зв'язок слів, при якому залежне слово стає в 

тому відмінку, якого вимагає головне слово. При цьому зміна форми 

головного слова не веде до зміни форми залежного слова: зібрав 

урожай, виконання завдань, пишатися сином;  

 прилягання - синтаксичний зв'язок, при якому залежне слово 

приєднується до головного тільки за смислом. Залежним словом є 

прислівник, дієприслівник, інфінітив, незмінюваний іменник: озватися 

стиха, співати йдучи, швидко пересуватися, колір хакі. 

 

 

Смислові зв’язки між компонентами словосполучення бувають: 

 додатковими (залежне слово відповідає на питання непрямих відмінків): 

шанувати ветеранів, допомагати сусідам; 



 означальними (залежне слово виступає означенням): героїчний вчинок, 

лісове повітря; 

 обставинними (залежне слово відповідає на питання обставин): дуже 

тепло, іти до школи. 

 

3. Вправи та завдання 

А Які з наведених сполучень слів не є словосполученнями? Запишіть 

словосполучення, дайте їм характеристику, указуючи: 

- вид за будовою; 

- вид за морфологічним вираженням головного слова; 

- тип підрядного зв’язку; 

- вид смислових відносин між компонентами. 

Шелестить листя, найбільш смачний, веселий та кмітливий, важкий день, 

світить сонце, лагідний наспів, перед школою, вийшов з хати, іду швидко, 

голосно кричати, задерти носа, буде писати, хтось із друзів. 

 

Б Визначте в кожному реченні його граматичну основу. Випишіть 

словосполучення. 

Вийшов сіяч у поле (О. Довженко). Ми збирали з сином на землі  

каштани (М.Рильський). 

І марили айстри в розкішнім півсні про трави шовкові, про сонячні  

дні (О.Олесь).  

На світанку застилає іній і містки, й ставки серед ярів (М.Терещенко). 

 

В Запишіть словосполучення в три стовпчики відповідно до типу підрядного 

зв’язку слів у них. 

Неповторний краєвид, висловлення захоплення, неймовірно гарний, 

висловилися недвозначно, якнайвища оцінка, справжнісінька сенсація, 

стояли завмерши, знаменна подія, незабутнє враження, у центрі полотна, 

зачаровані колоритом, відгуки про пейзаж, не забулася відразу, на вершині 

слави, наперекір долі, освітлений яскраво, нестримно плине, працював 

захоплено. 

 

Г Складіть словосполучення за поданими схемами. Визначте тип підрядного 

зв’язку. 

Дієслово + прийменник + іменник у З. в; 

дієслово + прийменник + іменник у О. в; 

      дієслово + прислівник; 

      дієслово + дієприслівник; 

      займенник + іменник. 

 

Д  Виконайте тестове завдання 

       У якому рядку словосполучення утворені способом прилягання? 

1. Будинок справа, дорога ліворуч, дуже швидко, квиток на поїзд, хід зма-

гання. 



2. Дорога без кінця, радість перемоги, найважливіший за все, любов на все 

життя, перший у списку. 

3. Приклад для наслідування, зошит в лінійку, день без тривог, поїздка на 

північ, твір про героїв, життя в праці. 

4. Пізно ввечері, десять років, розповідати хвилюючись, шлях на Київ, 

пам'ятати завжди, любити незрадливо. 

5. Читання вголос, кава по-віденськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім 

поруч. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Що називається словосполученням? Наведіть приклади. 

2. Які сполучення слів не є словосполученнями? Наведіть приклади. 

3. Яке слово у словосполученні вважається головним? Залежним? Наведіть 

приклади. 

4. Яким типом зв'язку — сурядним чи підрядним — поєднуються слова в 

словосполученні? 

5. Які існують види підрядного зв'язку між словами в словосполученні? 

Наведіть приклади словосполучень із зв'язком узгодження, керування, 

прилягання. 

6. Яке словосполучення називається простим? Складним? 

7. На основі чого словосполучення поділяються на іменні, дієслівні, 

прислівникові? Наведіть приклади. 

8. Чим словосполучення відрізняється від речення? 

9.  Що називається реченням? Наведіть приклади. 

10. Що становить граматичну основу речення? 

11. Які є другорядні члени речення? 
 


