
Тема. Види простих речень. Пунктограми у простому реченні. 

 

План 

1. Види простих речень за складом граматичної основи. Односкладне 

речення. 

2. Пунктограми у простому неускладненому реченні. 

3. Розділові знаки між однорідними членами речення. 

4. Вправи та завдання. 

 

1. Види простих речень за складом граматичної основи. Односкладне 

речення 

 

       В односкладних реченнях граматичну основу становить тільки один 

головний член – підмет або присудок. 

 

Типи односкладних речень 

Типи односкладних 

речень 

Способи вираження 

головного члена 

 

Приклади 

Означено-особові 

(дія виконується певним 

предметом) 

1) дієслово в  1-ій або 2-ій особі 

тепер. або майб. часу дійсного 

способу; 

2) дієслово наказового способу 

1) Для добрих друзів 

відчиняю дім. 

 

2) За правду , браття, 

єднаймось щиро. 

 

Неозначено-особові 

(дія стосується 

неозначеної особи) 

1) дієслово у 3-ій особі множ. 

тепер. чи майб. часу; 

2) дієслово у множ. мин. часу 

1) Дзвонять у всі дзвони. 

2) Гей, рубали ворогів та 

по всіх фронтах. 

Узагальнено-особові 

(дія виконується всіма 

або кожною особою) 

прислів’я, приказки 

дієслово у 2-ій особі однини, 

рідше в інших особах 

Що посієш, те й 

пожнеш. 

Золоті гори обіцяє. 

Як дбаємо, так і 

маємо. 

Безособові 

(дія відбувається 

незалежно від особи) 

1) безособове дієслово; 

2) особове дієслово в 

безособовому значенні; 

 

3) дієслівна форма на –но, -то; 

 

4) прислівник (слово категорії 

стану: добре, холодно, тісно, 

чорно тощо); 

5) інфінітив; 

 

 

1) На сході вже світає. 

2) Вітерцем дихнуло з 

долини. 

 

3) До ганку на щастя 

підкову прибито. 

4) Надворі тихо, аж  

мертво. 

  

5) Писати тільки 

правду, не 

зраджувати її. 



6)   слова  немає, не було, не 

буде 

6)  Літа вже немає. 

 

Називні 

(стверджує наявність 

предметів, явищ) 

іменник у Н. в.(при ньому 

можуть бути додатки й 

означення) 

Сонячні чудесні міста. 

Серпень. Спека. 

 

2. Пунктограми у простому неускладненому реченні 

 

У простому неускладненому реченні може ставитися лише тире: 

 у неповному простому реченні на місці пропущеного члена речення, 

найчастіше – присудка: До правди сповнені любов’ю, до кривди –

[сповнені] ненавистю вщерть. 

      Ранні пташки росу п’ють, а пізні –[пташки] сльози ллють. 

 між групою підмета і групою присудка (на місці зв’язки є складеного 

іменного присудка): 

 - якщо підмет і присудок виражені іменником у Н. в.: Століття -  

зморшки на чолі Землі (І.Драч); 

 - коли підмет і присудок або тільки присудок виражені числівником: Три 

та три – шість. 

 - якщо головні члени речення або один із них виражений неозначеною 

формою дієслова: Говорити – річ нудна. 

 - перед словами це, то, ось, значить: Любить свій край – це для народу 

жити. 

 - якщо підмет виражений особовим займенником:  Я - поет робітничої 

рані.    

Увага! Не ставиться тире між підметом і присудком, якщо: 

- присудок виражений прикметником, дієприкметником, порядковим 

числівником, займенником,   прислівником: Я молодий і чистий. 

-  перед присудком стоїть частка не: Але життя не сон… 

-  підмет виражений вказівним займенником це: Ні, це сон. 

-  до складу присудка входять слова  як, наче, ніби, мов, немов, немовби :  

Цей спів неначе отрута. 

Примітка. Тире можна поставити в усіх зазначених випадках, якщо 

автор хоче інтонаційно   виділити або підмет, або присудок. 

 

3. Однорідні члени речення. Розділові знаки між однорідними 

членами речення 

 

Однорідні – члени речення, які відповідають на одне питання, відносяться до 

одного слова в реченні. Між собою однорідні члени речення пов’язані 

сурядним зв’язком. 

 



 

Кома ставиться між однорідними членами речення 

Не з’єднаними сполучниками O,O,O… 

Перед протиставними 

сполучниками 

O, а (але, проте, зате)O 

Перед другою частиною парних 

сполучників 

не тільки O, але й O 

не лише O, а й O 

як O, так і O 

   

Перед повторюваними 

сполучниками 

і O, і O, і O 

й O, й O, й O 

та O, та O, та O  

чи O, чи O, чи O 

 

Увага! Кома між однорідними членами речення не ставиться перед 

одиничними єднальними (і, й, та) чи розділовими (або, чи) сполучниками 

([O, O і O]; [O, O або O]; [O, O чи O]). 

 

При однорідних членах речення можуть уживатися узагальнюючі 

слова, які об’єднують перелічувані предмети, ознаки дії в одну групу. 

Найчастіше це слова все, всі, кожний, всякий, ніхто, скрізь, всюди, ніде. 

Узагальнюючими можуть бути іменники, прикметники, дієслова, які 

означають широкі видові поняття щодо однорідних членів речення. 

 

Розділові знаки в реченні з узагальнюючими словами (УС)  

при  однорідних членах 

 

УС перед однорідними 

членами речення 

… УС : O, O, O. З хати виходили 

люди: і дівчата, і 

молодиці, і чоловіки. 

УС після однорідних 

членів речення 

…O, O, O – УС … . Луки, гори, пишні 

сади – усе зелене й 

принишкле. 

УС перед однорідними 

членами речення, а 

речення продовжується   

… УС : O, O, O - … . Усюди: і на вулицях, і 

круг стадіону, і 

обабіч дороги – росли 

молоді осокори, клени 

й каштани. 

 

Увага! Якщо при узагальнюючому слові є слова а саме, як-от, наприклад, 

то перед ними ставиться кома, після них -  двокрапка:  



Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок – можна було 

викосити косою в траві. 

 

 

4. Вправи та завдання 

 

А Визначте типи односкладних речень. 

1. Може, на зорі літатимеш сині?  

2. Катів поведуть на страту, на нашу святу розплату.  

3. Людей питай, а свій розум май.  

4. Надворі смеркало і сутеніло.  

5.Як перші кроки важко йти. 

6. Краю не було цієї ночі.  

7. Хай слово мовлено інакше, та суть в нім наша зостається.  

8. І пригадалась наша перша втеча. Осінній вітер. Пітьма дощова. 

 

Б Поставте потрібні розділові знаки в реченнях. Поясніть їх уживання. 

1. Одразу за селом степ.  

2.Хтось давно ще сказав що спів то мова душі. 

3. Боротьба за мир найсвятіша справа.  

4.Серце моє не камінь. 

5.Яке щастя жити на цій землі.  

6. Весь світ був як казка повна чудес таємнича цікава й страшна. 

 

В Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. 

1.У березні сім погод надворі сіє віє крутить мутить рве зверху ллє знизу 

мете. 

2.Ранкові дзвінки телефонні вечори і жарти і сльози солоні усе до пори. 

3.Вона проклинала все що попадалось їй на очі свиней курей поросят щоб не 

скугикали Пірата щоб не гавкав дітей сусідів.  

4. І листя шум і неба синь безкрая і сльози рос на ніжних пелюстках квіток 

чарує все мене. 

 

Питання для самоконтролю: 

1.  Назвіть види односкладних речень. 

2. Що спільного і відмінного між двоскладними й односкладними 

реченнями. 

3. Які речення називаються означено-особовими? Наведіть приклади. 

4. Наведіть приклади неозначено-особових й узагальнено-особових речень. 

5. Схарактеризуйте називні речення. 

6. Наведіть приклади безособових речень з присудками різних типів. 

7. Які члени речення можуть бути однорідними?  

8.  Дайте визначення однорідних членів речення.  

9.  Які сполучники використовуються в реченнях з однорідними членами? 

10. Розкажіть, що ви знаєте про узагальнюючі слова, розділові знаки при них. 



 


