
Тема. Внесення: звертання, вставні слова і речення, вставлені слова і 

речення, слова-речення, вигуки, виділення їх при вимові та на письмі. 

 

План 

1. Звертання. Розділові знаки при звертанні. 

2. Вставні слова і речення. 

3. Вставлені слова і речення. 

4. Слова-речення та вигуки, їх виділення на письмі. 

5. Вправи та завдання. 

 

1. Звертання. Розділові знаки при звертанні 

Звертання – слово або сполучення, що називає особу(предмет), до 

якого звернена мова. 

За будовою звертання буває: 

- непоширене (іменник або інша частина мови в значенні іменника у Кл.в. 

або Н.в.):  

 Мамо, не можна нелюба любить. Чи ти, милий, пилом припав, чи 

метелицею? 

- поширене (іменне словосполучення): 

 Учіться , брати мої, думайте, читайте. 

 

Увага! Особові займенники у ролі звертань не виступають. Лише зрідка 

займенники ти, ви можуть вживатись у ролі звертань у розмовному мовленні 

для вираження грубості, зневаги. 

Ну, ви, ходіть сюди!  Ти, що робиш? 

Звертання не є членом речення. 

У реченні звертання виділяється комами: 

 З, … . Світе ясний, я б хотів лиш для тебе жити. 

 З ! … . О мово рідна! Тобі віддав я серце недарма. 

 …, З, … . Неси ж мене, коню, по чистому полю. 

 … , З . Ти мужай, наша сило й завзяття! 

Увага! Якщо о, ой, ах стоять перед звертанням і виконують роль 

підсилювальної частки, то кома після них не ставиться: О Батьківщино, у 

світі ти одна! 

 

2. Вставні слова і речення 

Вставні слова і речення виражають ставлення мовця до висловленої 

ним думки. 

Вони не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють основне 

повідомлення: 

На жаль, буде дощ. Майте на увазі, буде дощ. 

Вставні слова і речення не є членами речення. На письмі виділяються з обох 

боків комами. 

 

Щоб правильно виділяти вставні слова і речення,  



треба орієнтуватися на їхнє значення: 

Виражають Вставні слова і сполучення слів 

1. Впевненість  або 

невпевненість у 

повідомленні 

напевно, дійсно, авжеж, без сумніву; можливо, 

мабуть, здається, може, очевидно, треба 

думати,    щоправда  

2. Почуття (емоційна  

оцінка  повідомлюваного) 

на щастя, на жаль, як на зло, соромно сказати, 

нарешті 

3. Ввічливість пробачте, вибачте, будь ласка, дозвольте, 

даруйте на слові  

4. Активізують бесіду майте на увазі, вірте, чуєте, зверніть увагу, 

погодьтесь, уявіть собі 

5. Вказівку на джерело 

повідомлення 

кажуть, як кажуть, мовляв, на мою думку, 

гадаю,  по-моєму, пам'ятаю, на думку…, за 

повідомленням    

6. Послідовність викладу   

думок,   зв'язок їх між 

собою 

по-перше, до речі, з  іншого боку, крім того, от-

же, таким чином,  між іншим, зокрема, словом, 

а втім 

 

Увага! Ніколи не бувають вставними слова: навіть, приблизно, принаймні, 

все-таки, нібито. 

 

3. Вставлені слова і речення 

Вставлені слова і речення, на відміну від вставних, передають додаткові 

відомості до змісту всього речення чи окремого його члена:                                                                                       

Свято садіння столітнього дерева – так учні називають дуб – у школі 

стало традицією.   

Вони відокремлюються дужками, тире, комами. У вставлених реченнях 

розділові знаки ставлять відповідно до загальних правил.  

 Якщо вставлене речення вимовляється майже таким тоном, як і основне, 

то воно виділяється з обох боків комами: Звали нашого діда, як я потім 

довідавсь, Семеном. 

 Якщо вставлені слова чи речення вимовляються підвищеним тоном, то 

вони виділяються з обох боків тире: Годинник бив – що з ним? – зовсім 

не ту годину. 

 Найчастіше вставлені слова чи речення вимовляються пониженим тоном 

і виділяються дужками: Облетіли на вітрах маки польові (рано вони 

зацвітають і швидко гаснуть), зате літо смагляве вже виглядає із-за 

кучугур. 

 

 

4. Слова-речення та вигуки 

Слова-речення (стверджувальні слова так, авжеж, гаразд, добре, еге, 

ага, атож;  заперечне ні;  питальні що ж, а що) та вигуки в усній мові 



виділяються паузами, на письмі — комами, знаками оклику або (в середині 

речення) тире. 

 На початку речення слова-речення та вигуки виділяються комою або, 

при окличній інтонації, знаком оклику: Так, я вільний, маю бистрі думи-

чарівниці. Ні! Я покорити її не здолаю. 

  У середині речення слова-речення та вигуки виділяються з обох боків 

комами або, якщо при них є знак оклику,— тире:  Життя не нива, ні, 

воно — дорога між злом і добром, буттям і небуттям. 

       Лишилася у нас, і зовсім це не хиба, глибока шана повсякчас – так! – до 

святого хліба. 

 

Вигуки – незмінювані слова, які виражають почуття, емоції, 

волевиявлення, звуконаслідування, але не називають їх. 

Вигуки в реченнях найчастіше виділяються комами або знаком оклику: 

Ей, Федьку, вчись!  Вона – хоп! – і вже під водою. 

Не відокремлюються вигуки: 

 о, ой, ужиті  в ролі підсилюючих часток перед звертанням: О світе! Як 

збагнути твій закон? 

 які стоять перед особовим займенником, після якого йде звертання: Ой 

ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько — колюче терня?  

 ох у поєднанні зі сполучником і: Ох і лини, ви зроду не повірите! 

 

Увага!  Слід відрізняти слова-речення так, ні, гаразд, що ж та вигуки від 

однозвучних часток і членів речення, які ні в усній мові, ні на письмі не 

відокремлюються: 

Так [обставина міри] ніхто не кохав.  Мовчи, так [то] подумають, що ти 

розумний. А човен хить-хить [присудок] під лозою. Ну [присудок] до 

танців, до танців, кобзарю. 

  

5. Вправи та завдання 

 

А  Знайдіть звертання і виділіть їх комами. 

1. Дзвени моя пісне крилата в вітрах світової весни. 2. О мій народе 

Прометея ти маєш душу молоду. 3. Тобі країно моя і перший мій подих, і 

подих останній тобі. 4. Я всі слова свої не злі, всю душу пристрасної вдачі, 

всі почуття мої гарячі тобі Вітчизно віддаю. 5. Якою ж ви силою володієте 

сині небесні потоки ви білі хмари і ти пахуча земле, що з одного робиш звіра, 

а з другого голуба? 6. Не стелись тумане не шуміть тополі не печальте очі ви 

берізки голі!  

 

Б  Переписати речення, розставити потрібні розділові знаки. Визначити, які 

змістові значення    виражають вставні слова. 

1. Вернись каже хоч погляну на дочку та сина. 2. Напевно там водилися 

й гадюки. 3. І Ярослав я певна  знайде тобі посаду. 4. Синиця славу 



розпустила, що море буцімто згорить. 5. Треба по-моєму виробляти у 

школярів необхідність у постійній самоосвіті. 6. А по-друге я вам наперед 

скажу: все це не витримує критики. 

 

В Записати в одну колонку звертання, у другу – вставні, у третю – вставлені 

конструкції. 

Безумовно, доню, слід міркувати, лев з крилами і головою жінки, 

соромно дивитися, Батьківщино моя, мабуть, народе, дозвольте, Надіє 

Василівно, мама його була на роботі, Україно, з іншого погляду, над 

легендою не владний час, між іншим, шановні мої співвітчизники, мово 

калинова, мій брате, без сумніву, по-твоєму, по-друге, земле, до речі, горе 

мені тоді було, безперечно, з чим чорт не жартує. 

 

Г Розподілити речення у дві колонки: у першу – зі вставними конструкціями, 

у другу – зі вставленими. Поставте потрібні розділові знаки. 

1. Пишуть сперечаються я регулярно гортаю періодику коли вже наука 

знесмертить людину. 2. За його розрахунком пожежа почалась незабаром 

після того, як зайшов місяць. 3. Оксана виходила до станції за сорок верст 

Кочубеївка була, і було тоскно. 4. Чужа душа то кажуть темний ліс.  

5. «Імпульс» спеціалізувався на якійсь електротехнічній продукції тут 

Твердохлібові ще не вистачало знань,  на його заводах виготовлялися окремі 

деталі. 

 

Д  Перепишіть, виділяючи потрібними розділовими знаками слова-речення 

та вигуки. 

 1.  Весно, ох довго ж на тебе чекати! 2. О люди, люди, свою душу не 

замикайте на замки! 3. О бідний той, хто крізь завої сині іде самотньо, 

мовчки, без мети. 4. Ох і хитрий, усе знає, а випитує. 5. Все на очах мінялося, 

і тільки твоя любов ні? 6. О ні розлуки вічні, як вічний подих далини. 7. Кує 

зозуля. Б'є молоточком у кришталевий великий дзвін ку-ку! ку-ку! і сіє тишу 

по травах. 8. Ні сонний спокій зовсім нам не сниться, ні нас не вабить ніжна 

тишина . 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Які розділові знаки ставляться у реченнях із звертанням? 

2. Якими розділовими знаками виділяються вставні слова та 

    словосполучення? 

3. Які слова, словосполучення і речення називаються вставними?   

4.  Назвіть основні групи вставних слів і словосполучень. 

5. З якою інтонацією вимовляються вставні слова і речення?  

6. Якими розділовими знаками  виділяються на письмі вставні слова і    

     речення? Наведіть приклади.  

7.  Чим відрізняються вставлені речення від вставних? Наведіть приклади. 

8.  Як виділяються на письмі слова-речення? 



9.  Яку роль виконують вигуки в мовленні? 

10. Розкажіть про особливості вживання вигуків. 

 



 


