
 

Тема. Поняття складного речення. Види складних речень. 

Складнопідрядне речення 

1. Поняття про СПР 

Складнопідрядним називається складне речення, частини якого 

синтаксично нерівноправні, тобто одна з них пояснює, доповнює або 

розкриває зміст другої і приєднується до неї сполучником підрядності 

або сполучним словом. 
Наприклад, речення: Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? 

(А.Малишко). І серце полинуть бажає туди, де ще воля гуляє (Б.Грінченко) 

— складнопідрядні, бо в них від одної частини, що має свій підметово-

присудковий центр, до іншої можна поставити питання, а саме: що ви чули? 

куди серце бажає полинуть?  

Частина, від якої ставиться питання, називається головним 

реченням, а частина, яка відповідає на поставлене питання — підрядним 

реченням. 

 

2. Вказівні слова у головному реченні 
У головному реченні можуть бути вказівні слова. Саме за цією ознакою 

й нерідко дізнаємося, яке речення головне. Вказівними словами виступають: 

а) вказівні займенники цей, той, такий, стільки: Той, кого навчила ти 

літати, з піднебесся зроду не впаде! (А. Малишко). Яке дерево, такий і плід 

(Нар. творчість); 

б) означальні займенники весь, всякий, кожний: Все, що було в хаті, 

мовчало глибокою мовчанкою (У.Самчук); 

в) вказівні прислівники так, настільки, там, тут, туди, звідти, тоді, 

доти, тому: Де творчості немає, там і життя нема! (В.Сосюра). 

Якщо в головному реченні нема вказівного слова, його, як правило, 

можна підставити: Пахнуть хлібом [ті] слова, що мене їх навчила мати 

(Д.Павличко). 

 

3. Сполучники підрядності та сполучні слова у СПР 
На початку підрядного речення звичайно стоїть сполучник підрядності 

або сполучне слово (за цією ознакою й відрізняємо підрядне речення від 

головного). 

Сполучник підрядності тільки приєднує підрядне речення до 

головного, але членом речення не виступає, наприклад: Щоб прийшло на 

землю сподіване щастя, треба великої праці (М.Коцюбинський). Не вірю 

клятві я раба, бо правди раб не знає (О.Кониський). 

Сполучне слово, крім того, що приєднує підрядне речення до 

головного, є ще й членом підрядного речення — підметом, присудком, 

додатком, означенням або обставиною. Наприклад, у реченні Єсть такі у 

світі речі, від яких душа сія (П.Тичина) слова від яких не тільки приєднують 



підрядне речення до головного, а й виступають додатком (рівнозначні 

висловам від них, від цих слів). У реченні Де синім медом ллється літо, 

бринить бджолиний спів (Є.Маланюк) слово де — обставина місця. 

У ролі сполучних слів виступають:  

а) відносні займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки в будь-

якому відмінку: Хто не живе для інших, той, отже, й для себе не живе 

(Ю.Мушкетик) Ті держави здатні ставати великими, у яких великі малі 

люди (О.Довженко); 

б) відносні прислівники як, наскільки, де, куди, звідки, коли, доки, 

відколи, чому, навіщо: Іду назустріч долі. Ітиму, доки вистачить снаги 

(Л.Костенко). Ми вийдем з тобою на листя опале, де сяє повітря, як сиві 

опали (Д.Павличко). 

Слова що, як, коли в одних випадках виступають сполучниками, в 

інших — сполучними словами.  

Сполучне слово (займенник) що можна замінити займенником який, він 

або іменником: Як радію за ту я людину, що [яка, вона, людина] загублену 

радість знайшла (В.Сосюра). Сполучник що так замінити не можна: Настрій 

у нього був такий, що він хотів обняти весь світ (О.Донченко). 

Сполучні слова (прислівники) як і коли можна замінити відповідно 

прислівниками так і тоді: Я піду й буду скрізь так, як мій батько зерно [так 

мій батько сіє зерно], сіяти добре, розумне, чесне слово (У. Самчук). Мати 

тоді сита, коли [тоді] діти не голодні (К.Гордієнко). Але сполучники як, 

коли так замінити не можна: Уночі, як Чумацький Шлях сріблисту куряву 

простеле, вийди на Дніпро! (П.Тичина). Коли хочеш ти добро зробити, 

поспішай його робити швидше (Б.Грінченко). Сполучник коли можна 

замінити сполучником якщо: Якщо хочеш ти добро зробити… 

 

4. Види підрядних речень 

Підрядне речення може стояти на початку, в середині або в кінці 

складнопідрядного речення. Від головного воно відокремлюється комами, а 

іноді, якщо стоїть перед головним, — тире: Що для безсмертя народилось, 

від зброї смертних не умре (М.Рильський). Криниця, з якої води не беруть, 

міліє (Д.Чередниченко). Щоб жить — ні в кого права не питаюсь 

(П.Тичина). 

Види підрядних речень визначаємо за тими самими питаннями, що й 

члени речення. Якщо підрядне речення відповідає на питання хто? що? — 

воно підметове; на питання який він є? — присудкове, на питання 

непрямих відмінків — додаткове і т.д. Важливу роль у визначенні виду 

підрядного речення відіграє також вказівне слово в головному реченні (якщо 

його нема, можна домислити): яким членом речення виступає вказівне 

слово, такого виду буде й підрядне речення. 

За цією (логіко-граматичною) класифікацією підрядні речення 

поділяють на підметові, присудкові, додаткові, означальні, обставинні і 

супровідні.  



За значенням і будовою розрізняють три основні види 

складнопідрядних речень. 

1. Означальні підрядні – які підпорядковуються певному слову або 

словосполученню головної частини, виступаючи його атрибутивною 

характеристикою. Із головним реченням ці конструкції з'єднуються 

сполучними словами: 

а) займенниками (що, який, котрий, чий); 

б) прислівниками (де, куди, звідки, коли, як). 

2.  З'ясувальні підрядні – відповідають на питання всіх відмінків і 

відносяться до тих членів у головному реченні, що означають різні вияви 

мовлення, мислення, почуття. Це здебільшого дієслова – бажати, бачити, 

боятися, відповідати, говорити, думати, запитувати, нагадувати, питати, 

слухати та ін; прикметники — певен, радий, щасливий та ін; прислівники — 

видно, відомо, потрібно та ін.; іменники з дієслівним значенням типу думка, 

згадка, повідомлення, розмова й под. Підрядні з'ясувальні речення 

з'єднуються з головними: 

а) сполучниками – що, як, щоб, ніби, мов, наче, чи; 

б) сполучними словами – хто, який, чий, котрий, де, куди, коли, як, 

наприклад: Ви знаєте, як пахне хліб диханням сівача, вогнем безсонних діб 

(Л. Забашта). 

3. Обставинні підрядні – виступають щодо головної частини як 

обставини або уточнюють обставину, наявну в головній частині. Ці 

конструкції поділяються на:  

а) підрядні мети. До цього різновиду належать конструкції, що 

означають мету дії головної частини й відповідають на питання для чого? з 

якою метою? навіщо? Показником синтаксичних відношень у цих 

конструкціях є сполучники щоб, щоби, аби, щоб тільки, аби тільки, можливі 

вирази типу для того, щоб; за тим, щоб; з тією метою, щоб та ін.; 

б) підрядні міри або ступеня – підрядна частина яких указує на міру чи 

ступінь вияву дії головного речення або ступінь вияву ознаки, якості, 

вираженої прикметником, прислівником або іменником у головній частині, і 

відповідає на питання наскільки? якою мірою? до якої міри? як? Для зв'язку 

підрядного речення з головним використовуються сполучники оскільки, щоб 

(що аж, що й, що хоч), що... то, сполучні слова скільки, наскільки, як; 

в) підрядні місця — указують на місце дії та відповідають на питання 

де? куди? звідки?; 

г) підрядні наслідку (наслідкові). Ці речення є обставиною наслідку дії 

або стану головного речення і поєднуються з ним нерозчленованим 

сполучником так що. Підрядне наслідкове може стояти тільки після головної 

чи тієї його частини, яку пояснює; 

ґ) підрядні порівняльні. Ці складні речення мають таку головну 

частину, зміст якої виявляється шляхом порівняння її з змістом підрядної, 

поєднуються вони найчастіше за допомого сполучників як, ніби, наче, мов 

тощо; 



д) підрядні умови. Ця підрядна частина складних конструкцій указує на 

умову дії головної частини, відповідає на питання за якої умови? і 

поєднується сполучниками якщо, коли, якби, як, раз, аби, коли б, як же; 

е) підрядні часу. указують на час або період тривання дії головної 

частини. Зазвичай підрядні частини цих речень стосуються всієї головної 

частини й залежать від неї, поєднуючись за допомогою сполучників і 

сполучникових слів коли, як, поки, допоки, аж поки, аж доки, після того як, 

перш ніж, перед тим як, до того як, відколи, відтоді як, як тільки, з того 

часу як і відповідають на питання коли? як довго? доки? на який час? До 

обставин часу в головному реченні, які уточнюються, належать колись, 

незабаром, сьогодні, щойно й под.; 

є) підрядні причини (причинові) визначають причину дії головної 

частини та відповідають на питання чому? з якої причини? Для зв'язку 

використовуються сполучники бо, що, тому що, через те що, сполучникові 

вирази завдяки тому що, у зв'язку з тим що, на тій підставі що, з тієї 

причини що, з того приводу що й т. ін. Сполучник тому що в цих реченнях 

може вживатися не розчленовано; 

ж) підрядні допусту (допустові). У підрядній частині повідомляється 

про підставу чи умову, усупереч якій відбувається дія головної частини. Для 

зв'язку підрядної частини з головною використовують сполучники хоч (хоча), 

хай (нехай), дарма що, незважаючи на те що. Сполучними засобами між 

ними можуть також виступати займенники й прислівники з часткою не: хто 

не, що не, який не, як не, скільки не; 

з) підрядні супроводу (супровідні, приєднувальні). Ці конструкції 

містять у собі додаткові відомості до головної частини за звичай із відтінком 

оцінки, висновку, підсумку чи узагальнення, але не розкривають змісту 

головної частини. Знаходячись переважно після головної частини, вони 

приєднуються до неї не сполучниками, а лише сполучними словами що (у 

різних відмінках із прийменниками та без них), де, куди, звідки, коли, як, 

навіщо, причому, чому. 

 

5. Пунктограми у СПР 

5.1 Кома у СПР 

Між простими реченнями (предикативними частинами), що входять до 

складнопідрядного, звичайно ставляться коми: Чомусь саме сьогодні нараз 

перед ним з'явилось те питання, котрого він так ніби тікав досі, хоч і 

передчував, що воно колись прийде (Г. Хоткевич). Вона плакала, як мала 

дитина, і не зводила очей з того місця, де стояв на морі човен, доки на небі 

одразу вияснилось, доки перестав вітер, неначе втік з моря: на степи, щоб 

нагулятись ще на степах досхочу на роздоллі (Нечуй-Левицький). У 

першому прикладі є чотири синтаксичні центри, а отже, і чотири прості 

речення, і всі вони відділені одне від одного комами. У другому — сім 



простих речень: частина як мала дитина — неповне речення з пропущеним 

присудком плаче, приєднане сполучним словом як; неначе втік з моря на 

степи — теж неповне речення з пропущеним підметом він (вітер); підрядна 

частина щоб нагулятись – інфінітивне речення. 

Але кома не ставиться перед підрядним реченням, якщо перед ним 

стоять частки не, і: Мене цікавить не як це сталося а які можливі наслідки 

цього факту. Треба бути уважним і коли обставини цьому не сприяють. 

При складених сполучниках і сполучних словах на зразок тому що, 

через те що, незважаючи на те що, внаслідок того що, для того щоб, 

замість того щоб, після того як, у той час як, з тих пір як тощо кома 

ставиться лише один раз: або перед усім сполучником, або тільки перед що, 

щоб, як; отже, можна записати і так: На морі ставало темно, тому що з 

берега насувала важка чорна хмара (О. Донченко), і так: На морі ставало 

темно тому, що з берега насувала важка чорна хмара. У другому варіанті 

більше уваги звертається на причину. 

Не ставиться кома між двома головними або двома однорідними 

супідрядними реченнями, якщо вони з'єднані неповторюваним сполучником / 

(й), та (= і), або, чи: Коли він торкався до струн скрипки, все на світі зникало 

і залишалася тільки музика (В. Собко). Добре було б, коли б саме тепер 

хтось заглянув до нас в гості чи хоча б мама почала співати (М. Стельмах). 

Неприємно, коли п'явка впивається в жижку чи коли гавкають на тебе чужі 

пси або гуска сичить коло ніг (О. Довженко). 

При збігові двох сполучників чи сполучних слів кома між ними не 

ставиться (і не робиться пауза), якщо в другому підрядному реченні є 

співвідносні слова то, так: Певно, не забула того, що якби дід Улас не 

приберіг, то пропала б (Панас Мирний). Домашні знали добре всі норови 

Кирила Івановича, і коли наставали такі часи, то всі куди можна ховалися, 

щоб не стрітися з ним, не підбігти під гарячу руку (Панас Мирний). Був я 

трохи спочив на селі літом — та як вернувся додому та вскочив відразу у 

всякий клопіт та працю, так здоров'я й пропало (М. Коцюбинський). 

Скирта вже потемніла від негоди, та коли станеш виривати солому, лаш-

туючи для себе затишне кубло, то вона дихне тобі в обличчя стужавілими і 

злежаними пахощами осені (Є. Гуцало). Але якщо, наприклад, в останньому 

з наведених прикладів викинути співвідносне слово то, між сполучниками та, 

і, коли треба ставити кому (і робити паузу): Скирта вже потемніла від 

негоди, та, коли станеш виривати солому, лаштуючи для себе затишне 

кубло, вона дихне тобі в обличчя стужавілими і злежаними пахощами осені. 



Якщо перший сполучник протиставний (а, але, однак, проте, зате і т. 

д.), то кома після нього взагалі не ставиться (і не робиться пауза): Цар 

Микола її [волю] приспав. А щоб збудить хиренну волю, треба миром, 

громадою обух сталить (Т. Шевченко). 

5.2 Тире у СПР 

Тире між підрядним і головним реченнями ставиться тоді, якщо друга 

частина вимовляється з різким підсиленням тону: Щоб жить — ні в кого 

права не питаюсь (П. Тичина). Хто волю хоче вбити — загине (Д. Павличко). 

Іноді тире ставиться між головним і підрядним, якщо головне речення 

неповне (на місці тире робиться довша пауза): 3 одного боку, весь час 

пильнуй, щоб на тебе турки й татари не наскочили, а з другого боку — щоб 

поляки не задушили (С. Тельнюк). 

5.3 Крапка з комою у СПР 

Крапка з комою ставиться між двома однорідними супідрядними 

реченнями, якщо вони далекі за змістом або мають свої розділові знаки: Я 

люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими 

хвилями; коли обважнілі колоски черкаються об голову, об вуха; коли ниви 

поцяцьковані синіми волошками та червоними маками (І. Нечуй-Левицький). 

 

 


