
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

 
Завдання 1. Прочитайте. Визначте, які пари слів становлять 

словосполучення, а які – речення чи сполучення слів. Запишіть відповідно 

у три колонки. 

 

День у день; буде ходити, гарно в полі, іти весело; білий сніг; у школі; сад 

цвіте; росте розкішно; вечоріє надворі: чудовий вечір; день відпочинку; або 

автобусом; хай прибуде; біліє парус: на щастя; сонце голубить; сніги голуб, 

іскристі; щебети щасливі; туманіє синь; сяйво сонця; веселий і білявий; швидко 

плине; по вулицях; волі цвіт; міг би розказати; схопивши облизня: почав 

читати; ловити гав; науковий збірник. 

 

Завдання 2. Визначте тип словосполучення: 

за вираженням головного слова, 2) за смисловим відношеннями між 

словами ( означальні, обставинні, додаткові). Окремо визначте тип 

підрядного зв’язку слів у словосполученні. 

 

Далеке минуле, наша школа, треті півні, перший з чотирьох, співаючи мені, 

поруч з нами, хтось у білому, жити для народу, приїхав погостити, мокрий від 

дощу, необхідний для нас, дорогий без оздоби, кращий з футболістів, 

сильніший з команди, відомий серед учених, сміливіший від брата, готовий до 

роботи, жалісний до дітей, здатний до науки, охочий до розмови, сміятися 

голосно, співати колядки. 

 

Завдання 3. Із поданих слів утворіть словосполучення, використовуючи 

зв’язок керування (з прийменниками чи без них). 

 

Екзамен, математика; директор, завод; сказати, друг; вітайте, Анатолій 

Степанович; відповідайте, Оксана Денисівна; листуватися, Степан Григорович; 

наполягати, операція; оволодіти, знання; дякувати, товариш; здібний, наука; 

звідуючи, трест. 

 

Завдання 4. Випишіть лише словосполучення. 

 

Незважаючи на холод, той подвиг, бігти назустріч, поблизу пляжу, дубовий гай, 

наперекір волі, частково забутий, холоднішають ночі, надзвичайно часто, згідно 

з правилами, навколо школи, у світлій кімнаті, у чорта на болоті, захоплення 

музикою, батьки і діти, світла мета, варити чай, сім років. 

 

  



Завдання 5. Запишіть словосполучення в три колонки за типами зв'язку: 1) 

узгодження; 2) керування; 3) прилягання. 

 

Мій настрій, швидко наближатися, трохи холодно, збільшувати статки, 

озброїти армію, ця сторінка, перед крутим схилом, написаний пером, п’ята 

авеню, перебувати поблизу, поводитися гречно, сиділи замислившись, свіжі 

тюльпани, говорити пошепки, ділити радість, чекати дощу, чорний шоколад, не 

знати щастя. 

 

Завдання 6. Виправте помилкові словосполучення й випишіть їх. 

 

Не чути пісню, чекати сестру, знущатися над братом, бігти наввипередки, два 

фахівці, перетворитися в камінь, замислитися над долею, очистити двір, бігати 

по вулицям, брати участь, чотири банана, збагнути смисл, дякувати батька, 

кудлатий собака, хворіти грипом, новий тюль, дорожчий золота, із-за тривалої 

хвороби. 


