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До методики синтаксичного аналізу речення 

Вправи на синтаксичний аналіз речень загострюють увагу учнів до 

значення кожного слова, його ролі у вираженні цілісного змісту 

висловлювання; збагачують їхні виражальні засоби моделями речень різних 

типів і структур; виховують стилістичну вправність у побудові власних 

висловлювань — те, що називають чуттям мови; дають практичну основу для 

правильного, відповідно до структури й змісту висловлювання, використання 

розділових знаків. Для цього такі вправи мають проводитися систематично й на 

належному теоретичному рівні. Визначальним під час аналізу речення повинен 

бути зміст усього речення як найменшої одиниці спілкування. 

Сукупний зміст речення хоч і твориться окремими словами, проте 

кодується його складовими елементами: членами речення, внесеннями та 

сполучниками. Чільне місце в кодуванні змісту належить членам речення. 

З граматичного погляду член речення — це повнозначне слово чи 

словосполучення, яке становить найкоротшу осмислену відповідь на питання в 

реченні. З психологічного погляду це найменший нерозкладний образ, який 

уявляється нам, коли ми сприймаємо чиєсь висловлювання. А уявлення завжди 

певною мірою суб’єктивне, воно залежить від конкретного життєвого й 

мовного досвіду людини. Отже, й у виділенні членів речення може виявлятися 

певна суб’єктивність. І це закономірно. 

Якщо образи чітко співвідносяться з окремими словами, проблем з 

виділенням членів речення немає. Наприклад, сприймаючи речення Із сходу 

надходить синя гроза (М.Хвильовий), ми як окремі частини цілісної картини за 

кожним повнозначним словом уявляємо певне явище: грозу, її колір, рух і 

напрям. Отже, й з граматичного погляду упевнено визначаємо, що гроза — 

підмет, надходить — присудок, синя — означення, із сходу — обставина місця. 

Але у визначенні членів, наприклад, у реченні Понад самим берегом 

в’ється в траві стежка через усе село (І.Нечуй-Левицький) виникають певні 

проблеми. Обставиною місця вважати слова понад берегом чи понад самим 

берегом? Яким членом речення є в траві? Чи слід розкладати словосполучення 

через усе село на окремі члени речення, чи це один член речення? Який? 

Основним критерієм у виділенні членів речення повинен бути його 

сукупний зміст, заради якого воно й твориться. Тому, очевидно, як обставину 

місця в цьому реченні слід виділяти все словосполучення понад самим берегом. 

Слово самим хоч і має всі зовнішні ознаки узгодженого означення, але в 

розглядуваному висловленні виконує роль уточнювальної частки: окремого 

образу не викликає й на окреме питання не відповідає. Те саме можна сказати й 

про займенник усе в словосполученні через усе село. І слова в траві, і 



словосполучення через усе село — це скоріше обставини способу дії, а не місця: 

на місце вже вказує вислів понад самим берегом. 

Аналізуючи речення, треба мати на увазі, що частки, які стосуються 

окремих слів чи словосполучень, завжди входять до складу тих чи інших членів 

речення разом з повнозначними словами і нехтувати ними ні в якому разі не 

можна. Наприклад у реченні Лиш правда є вічна, а то все трава (П.Тичина) 

підметами виступають не просто повнозначні слова правда та все, а ці слова 

разом із частками: лиш правда та то все (без врахування значення цих часток 

спотворюється зміст висловлювання). 

Будь-який аналіз речення починається з визначення його головних членів 

як виразників основної думки, як ядра висловлювання. 

Підмет, як правило, встановлюється без особливих труднощів: ним 

найчастіше буває іменник у називному відмінку або інша частина мови в 

значенні іменника. Проте в деяких випадках дітям це дається важко. 

Можливі сплутування називного відмінка, яким позначається підмет, із 

знахідним, що виражає додаток. Наприклад, у реченні В тихій воді було видно 

синє глибоке небо (І.Нечуй-Левицький) слово небо легко можна сприйняти як 

підмет: відповідає на питання що?, асоціюється з висловом виднілося небо, де 

це слово справді є підметом. Досить часто таке сплутування трапляється в 

реченнях, у яких головний член виражено безособовою формою дієслова на -

но, -то: Де поле зорано, — меди пшениць пливуть (М.Рильський). Щоб уникнути 

такої помилки, шукаючи підмет, слід ставити водночас два питання хто? що? 

(особливо в тих випадках, коли йдеться про назви неістот, у яких форми 

називного й знахідного відмінків збігаються). У наведених реченнях слова небо 

і поле відповідають на питання знахідного відмінка: було видно кого? що?; 

зорано кого? що?  — і, отже, є додатками, а не підметами. 

На питання хто? що? може відповідати й звертання. Тому щоб 

перевірити, чи правильно визначено підмет, пробуємо замінити його особовим 

займенником третьої особи в називному відмінку він, вона, воно, вони. Якщо 

така заміна можлива, то це справді підмет, якщо ні — не підмет. Так, у реченні 

Спи, дитятко, сном міцним (М.Рильський) слово дитятко хоч і відповідає на 

питання хто? що?, проте не є підметом — його тут не можна замінити 

займенником воно. І вже іншого статусу набуває це слово в реченні Спить 

дитятко [воно] сном міцним. 

Як складені підмети виділяються нерозкладні словосполучення: На 

тонкуватій шиї шарніром рухається адамове яблуко (М.Стельмах); Сава 

Андрійович раптом замовк (О.Довженко); сполучення іменника в називному 

відмінку з іменником в орудному відмінку з прийменником з, якщо присудок 

при ньому вжито в множині: Ще батько з матір’ю не знають, яку вони долю в 

колисці гойдають (М.Луків); сполучення числівника з іменником: Майже три 

роки минуло від того далекого світлого дня (О.Гончар); Сиділо нас чоловіка з 

вісім (А.Тесленко); сполучення іменника, що означає сукупність, з іменником у 

родовому відмінку: Там над водою купка людей лагодилась сідати в човен 



(М.Коцюбинський); сполучення займенника або числівника з іменником чи 

займенником у родовому відмінку з прийменником з, що має значення 

вибірковості: Кожний з нас трьох мав свого улюбленого героя в класичній 

літературі (Ю.Смолич), — оскільки ці словосполучення в реченні 

сприймаються як неподільні єдності, які в цілості (а не окремо кожен з їхніх 

компонентів) вказують на діяча і відповідають на питання хто? що?  

Проте до складених підметів діти іноді зараховують і сполучення 

простого підмета з прикладкою або ж сплутують їх. Наприклад, у реченні 

Сержант Орлюк стояв по коліна у воді (О.Довженко) до складу підмета учні 

можуть віднести разом з власною назвою Орлюк і загальну назву сержант. 

Тим часом слова сержант і Орлюк викликають у нашій свідомості два різні 

уявлення: вони по-різному називають ту саму особу. Найкоротшою 

осмисленою відповіддю на питання хто стояв у воді?  буде лише слово 

Орлюк: це випливає з контексту “Повісті полум’яних літ” О.Довженка, у якій 

більше ні про яких інших сержантів не йдеться, щоб їх треба було розрізняти. А 

ось у реченні Полковники Рябов, Зарубін, Федорченко й інші полковники й 

підполковники пояснили солдатам наказ командування (О.Довженко) на 

питання хто пояснив солдатам наказ? відповідають загальні назви 

полковники, полковники й підполковники, а три власні назви й займенник інші 

сприймаються вже як означення (які полковники й підполковники?), а не 

як підмети. 

Часом учні не помічають підметів, виражених зокрема займенниками що, 

який, котрий, які в складних реченнях виконують роль сполучних слів: О горе 

тим рукам, що звикли у неволі носить кайдани ржаві та важкі (Леся 

Українка); Якось мені довелося бути свідком події, яка глибоко запала мені в 

душу (Є.Гуцало). Ці слова нарівні з іменниками, на які вони вказують, несуть 

інформацію про названі раніше предмети: у наведених прикладах займенник 

що рівнозначний іменнику руки, займенник яка замінює іменник подія. 

Певні труднощі у визначенні підмета спостерігаються, якщо в ролі обох 

головних членів речення або одного з них виступає неозначена форма дієслова. 

До підмета, вираженого неозначеною формою дієслова, не можна 

поставити питання хто? що?  Тому тут підмет слід визначати за змістом. 

Наприклад, у реченні: Жити — добро робити (Нар. творчість) — підметом є 

слово жити, бо саме це поняття пояснюють наступні слова: від нього можна 

поставити питання: а що це значить? Такий підмет може виражатися й 

сполученням інфінітива з іменником чи прикметником в орудному відмінку: 

Бути людиною — дертись по вертикальній стіні. Сізіфова робота (В.Стус). 

Учні, буває, сплутують підмет з присудком, коли один з них виражено 

неозначеною формою дієслова, а інший — іменником, як у реченні Це таки 

щастя — любити людей (О.Гончар). Тут розібратися, де який член речення 

допомагає частка це: вказівні частки це, то, ось, значить бувають лише в групі 

присудка. У реченні Для мене найсвітліша нагорода — потрібним буть, країно 

рідная, тобі (В.Сосюра) такої вказівної частки нема, проте її можна підставити 



перед словосполученням найсвітліша нагорода. Орієнтуємось зокрема й на 

зміст цих речень: у них дається визначення, не що таке щастя і не що таке 

нагорода, а що означає любити людей і що означає бути потрібним рідній 

країні. Тому підметами в них виступають слова любити і потрібним буть, а 

присудками — це таки щастя (іменник разом із вказівною та підсилювально-

видільною частками) та нагорода. Так само за змістом визначаємо підмет й у 

реченні Світ неблизький мені додому йти (Леся Українка), у якому як 

початкова основа думки виступає не поняття “неблизький світ”, а складне 

поняття “додому йти” . 

Речення, у яких неозначена форма дієслова поєднується з прислівником, 

залежно від логічного наголосу можуть сприйматися то як односкладні 

безособові (із головним членом, що має форму складеного дієслівного 

присудка), то як двоскладні (з підметом, вираженим неозначеною формою 

дієслова, і присудком, вираженим прислівником). Наприклад, у реченні 

Приємно відчувати прохолоду ночі (П.Колесник) — підмет не виділяється, у 

ньому є лише головний член речення у формі присудка приємно відчувати. Але 

якщо допоміжне слово приємно поставити в кінці речення, тобто логічно 

наголосити, то таке речення перетвориться на двоскладне з підметом, 

вираженим неозначеною формою дієслова: Відчувати прохолоду ночі після 

спекотного дня кожному приємно. Так само двоскладним треба вважати 

речення Як весело було широкими грудьми повітря краяти (М.Рильський), у 

якому підмет — краяти, а присудок — весело було. 

Порівняно легко встановлюється простий присудок — це дієслово в 

дійсному, умовному чи наказовому способі: способові форми дієслова мають 

одне призначення — бути присудками в реченні. Тут можлива лише та 

помилка, що учні іноді складену форму дієслова (буду писати) неправильно 

сприймають як складений дієслівний присудок. 

Найчастіше трапляються непорозуміння тоді, коли простий присудок 

виражено фразеологізмом, як у реченнях: Сонце вже перейшло за полудень 

(Є.Гуцало); Корабель дав задній хід…(М.Трублаїні); Почував себе Іван погано, 

та знаку не подавав (П.Колесник). Якщо в них виділити як присудки тільки 

дієслова перейшло, дав, почував, не подавав, речення втратять будь-який зміст. 

Найкоротшою осмисленою відповіддю на питання від підмета будуть лише 

словосполучення перейшло за полудень, дав задній хід, почував себе погано, 

знаку не подавав. 

Складені й складні присудки мають чітко визначену структуру й 

складаються обов’язково щонайменше з двох компонентів: допоміжного слова, 

яке є носієм різних граматичних значень (таких, як час, особа, число, спосіб) та 

неозначеної форми дієслова або іменної частини мови (іменника, прикметника, 

числівника, займенника, а також дієприкметника), які виражають основний 

зміст твердження чи заперечення. Найважче у визначенні таких присудків — 

встановлення їхніх меж. І знову ж при цьому треба пам’ятати, що це має бути 



не тільки найкоротша, а й осмислена відповідь на питання поставлене від 

підмета. 

Наприклад, у реченні Уважна врочистість події — день почав 

називатись вечором (Ю.Яновський) про підмет день стверджується не те, що 

він почав називатись (таке твердження позбавлене змісту), а те, що він набув 

ознак вечора, тому й як присудок тут слід виділяти ціле словосполучення почав 

називатись вечором. Так само в реченні Вечір спадав туманний (Ю.Смолич) 

стверджується не стільки те, що вечір наставав, скільки те, що він був 

туманний. Отже, і як присудок у даному разі сприймається не одне слово, а 

сполучення слів спадав туманний. І навпаки, у реченні Тихесенький вечір на 

землю спадає (В.Самійленко) відповідно до його змісту присудком виступає 

лише слово спадає, слово тихесенький виконує роль означення. У реченні 

Орися лежала у світлиці, принишкла і насторожена (Григорій Тютюнник) 

слова принишкла і насторожена — означення, на це вказує кома (і, отже, 

пауза), але якби коми (і паузи) тут не було, то ці слова сприймалися б як 

частина складного (подвійного) присудка: лежала принишкла і насторожена. 

А який присудок у реченні Він [виселок] складався всього-на-всього з 

трьох халупок (М.Коцюбинський)? Що стверджується в ньому? Чи тільки те, що 

складався? Але ж окремо це дієслово нічого не висловлює, не передає ніякої 

думки. Отже, це ще не присудок. На питання який був виселок? відповідає 

весь вислів складався всього-на-всього з трьох халупок, бо жодне із вжитих у 

ньому слів, взяте окремо, не має самодостатнього інформаційного значення. До 

складеного присудка може входити й фразеологізм як його невіддільна 

складова частина. Так, у реченні Тільки одійшовши геть од ліщини, Яків став 

збирати докупи думки (С.Васильченко) найкоротшою осмисленою відповіддю 

на питання що став робити Яків? є лише став збирати докупи думки. Будь-

яке інакше виділення присудка спотворює зміст  висловлювання. 

Трапляються й помилки протилежного характеру, коли до складу 

присудка захоплюють слова, які не належать до нього. Наприклад, у другому 

реченні Піду я до людей старих… І попрошу їх розказати, що чули од дідів 

своїх (І.Котляревський) присудок лише попрошу, неозначена форма дієслова 

розказати — додаток (що попрошу?). На це вказує зміст речення: просити 

буде автор висловлювання, а розказуватимуть старі люди; названі дії, отже, 

стосуються різних осіб і не можуть становити один член речення. У реченні Раз 

Жаба вилізла на берег подивиться та й трошечки на сонечку погріться 

(Л.Глібов) на різні питання відповідають способова форма дієслова (що 

зробила? — вилізла) й неозначена форма (з якою метою? — подивиться, 

погріться), хоч і стосуються того самого діяча. Тому вони сприймаються як 

різні члени речення. 

Проте не завжди можна однозначно визначити присудок. Так у реченні Я 

страшенно люблю читати, — казав я,— різні книжки (Ю.Яновський) 

словосполучення люблю читати передає одне поняття “зачитуюсь, з охотою 

читаю”, і це, безперечно, один член речення — присудок. Але, якщо в цьому 



реченні переставити слова місцями: Я страшенно люблю різні книжки читати, 

— то дієслово читати скоріше сприймається як додаток (що люблю?), ніж як 

частина присудка. 

Саме так, орієнтуючись на зміст усього висловлювання, слід підходити й 

до визначення другорядних членів речення. 

Труднощі тут найчастіше виникають під час визначення членів речення, 

виражених іменниками в непрямих відмінках. Адже іменник, навіть будучи 

означенням чи обставиною, все одно зберігає своє предметне значення. 

Визначальним критерієм у такому разі повинен бути зміст усього 

висловлювання. 

Наприклад, у реченні Все тоне у безумній черемшині, все пахне 

молодістю і життям (М.Рильський) до слів у черемшині можна поставити 

питання і де?, і в чому?; до слів молодістю і життям — питання чим? і як?  

Проте в цьому висловлюванні, як випливає з його сукупного змісту, слова в 

черемшині називають не місце, а певний предмет (саме предметне, а не 

обставинне значення іменника черемшина виділяє й означення безумна); отже, 

це додаток. І навпаки, іменники молодістю і життям називають у цьому 

контексті не предмети, а характер дії пахне; отже, це таки обставини способу 

дії, а не додатки. Тим часом подібна конструкція у вишняку в реченні У вишняку 

на всі голоси заливався соловей (Ю.Збанацький) однозначно сприймається як 

обставина місця, а не як додаток. А в реченні В майстерні пахло сосновими 

стружками й столярним клеєм (О.Донченко) слова стружками і клеєм 

відповідають на питання додатка, а не обставини. 

У реченні Вже міст через Дінець давно прогуркотів (В.Сосюра) слова 

через Дінець з першого погляду можуть сприйнятися як обставина місця або, в 

крайньому разі, як додаток. Проте питання до цих слів ставиться не від дієслова 

прогуркотів (питання прогуркотів де?  чи прогуркотів через що? 

суперечать змістові висловленої думки), а від іменника міст — який міст? 

Отже, це означення. 

Часом можливе й подвійне трактування тих самих слів як членів речення. 

Наприклад, у реченні Вишні під місяцем дрібно тремтять (В.Стус) слова під 

місяцем сприймаються і як обставина причини (чому тремтять?), і як 

означення (які вишні?). У реченні Мене везуть у царство трав, річок і 

таємничих озер (О.Довженко) слова трав, річок і озер можуть бути і 

означеннями (у яке царство?), і додатками (у царство чого?). Можна 

сперечатися про те, яке визначення точніше, але в різному сприйманні тих 

самих слів як членів речення вбачати помилку не слід. 

Щоб синтаксичний аналіз речень дав потрібний навчальний ефект, його 

потрібно проводити за чітко визначеною схемою. Ось, наприклад, який вигляд 

мав би мати повний синтаксичний аналіз речення досить складної будови: 

Ольвійські греки, які були в персів за провідників, заспокоювали царя царів 

Дар’явауша, що скіфи не зможуть утікати без кінця, бо далі на схід з півночі 

на південь тече широченна й глибочезна, місцями порожиста річка Бористен 



— там і можна буде наздогнати скіфське військо (І.Білик). Насамперед 

послідовно виділяємо в ньому синтаксичні (підметово-присудкові) центри, 

потім — залежні від підмета й присудка другорядні члени речення й на письмі 

відповідно підкреслюємо їх: 1) греки заспокоювали (підмет простий, присудок 

простий дієслівний); які греки?  — ольвійські (узгоджене означення); 

заспокоювали кого? — Дар’явауша (прямий додаток); якого Дар’явауша?  

— царя царів (прикладка); 2) які були за провідників (підмет простий, присудок 

складений іменний); у кого були за провідників?  — в персів (непрямий 

додаток); 3) скіфи не зможуть утікати (підмет простий, присудок складений 

дієслівний); як довго не зможуть утікати?  — без кінця (обставина часу); 4) 

тече річка (підмет простий, присудок простий дієслівний); яка річка? — 

Бористен (прикладка); широченна, глибочезна, порожиста (узгоджені 

означення); де порожиста?  — місцями (обставина місця); де тече? — далі на 

схід (обставина місця); як тече? — з півночі на південь (обставина способу дії), 

можна поставити й питання в якому напрямку тече?  — у такому разі це 

буде обставина місця; 5) можна буде наздогнати (складений дієслівний 

присудок); де наздогнати?  — там (обставина місця); наздогнати кого? 

що? — військо (прямий додаток); яке військо?  — скіфське (узгоджене 

означення). 

У цілому речення — складна конструкція з підрядним і 

безсполучниковим зв’язком. Синтаксичних центрів п’ять, отже, складається 

воно з п’яти предикативних частин (простих речень). Усі вони повні поширені; 

перші чотири — двоскладні, п’яте — безособове. Перше речення — головне; 

друге — підрядне означальне, пояснює перше; третє — підрядне додаткове, 

пояснює перше; четверте — підрядне обставини причини, пояснює третє 

речення; п’яте — приєднане безсполучниковим зв’язком. 

Щоб в учнів виробилися стійкі навички послідовного синтаксичного 

аналізу речень, доцільно, щоб у класі на стенді чи на парті в кожного з них 

перед очима були таблиці характеристик речення в цілому, простого речення і 

членів речення, у які вони могли б постійно підглядати (саме так!). Щоб 

скоротити обсяг записів і спростити перевірку виконаних учнями завдань, 

варто застосовувати цифрові коди. Цифрові коди можна використовувати й для 

комп’ютерної перевірки вмінь та навичок учнів аналізувати структуру речень. 

Користування цифровими кодами великою мірою сприяє розвиткові 

абстрактного мислення. 

Ці таблиці мають такий вигляд. 

 

І. Характеристика речення в цілому 

 
Цифровий 

код 

За метою висловлювання та 

інтонацією 

За будовою Кількість 

простих речень 

1 2 3 

0 — — — 



1 розповідне неокличне просте 1 

2 питальне неокличне складносурядне 2 

3 спонукальне неокличне складнопідрядне з 

одним підрядним 

3 

4 розповідне окличне складнопідрядне з 

двома і більше 

підрядними 

4 

5 питальне окличне складне 

безсполучникове 

5 

6 спонукальне окличне складна конструкція 6 

 

ІІ. Характеристика простого речення 

 
Цифровий 

код 

Номер 

простого 

речення 

За синтаксичною 

роллю 

За синтаксичним 

центром 

За наявністю потрібних 

і другорядних членів 

речення 

0 1 2 3 

0 — — — — 

1 1) незалежне двоскладне повне поширене 

2 2) головне односкладне 

означено-

особове 

повне непоширене 

3 3) підрядне 

підметове 

неозначено-

особове 

неповне поширене 

4 4) підрядне 

присудкове 

узагальнено-

особове 

неповне 

непоширене 

5 5) підрядне 

додаткове 

безособове  

6 6) підрядне 

означальне 

інфінітивне  

7 7) підрядне 

обставинне 

називне  

 

Обставинні речення бувають: 1) способу дії, міри й ступеня; 2) місця; 3) 

часу; 4) причини; 5) мети; 6) умови; 7) допустові; 8) наслідкові; а також: 9) 

супровідні. 

 

ІІІ. Характеристика членів речення 

 
Цифровий 

код 

Підмет Присудок Додаток Означення Обставини Внесення 

1 2 3 4 5 6 

0 немає немає немає немає немає немає 

1 простий простий прямий узго- способу звертан-



дієслівний джене дії, міри 

й ступеня 

ня 

2 складе-

ний 

складений 

дієслівний 

непря-

мий 

неузго-

джене 

місця вставні 

слова й 

речення 

3  складений 

іменний 

інфіні-

тивний 

приклад-

ка 

часу вставлен

і слова й 

речення 

4  подвійний   причини слова-

речення 

5     мети вигуки 

6     умови  

7     допу-

стове 

 

 

Користуємося таблицями так. Записуємо речення, підкреслюємо його 

члени, нумеруємо частини: Книги — морська глибина (1): хто в них пірне аж до 

дна (2), той (3), хоч і труду мав досить (4), дивнії перли виносить (3) (І. 

Франко). 

Креслимо схему (прості речення позначаємо прямокутниками, сурядний 

зв’язок — горизонтальною лінією, підрядний — лінією, опущеною вниз, 

безсполучниковий — перекресленою лінією (можна вжити й інші, складніші 

символи, це не має принципового значення, основне — правильно передати 

відношення між частинами складного речення, а пропонована схема і досить 

проста для побудови, і дозволяє це зробити): 

 

 

 

 

Насамперед характеризуємо все речення за таблицею “Характеристика 

речення в цілому”: розповідне неокличне (1), складна конструкція (6), 

складається з чотирьох простих речень (4).  

Після цього за таблицями “Характеристика простого речення” і 

“Характеристика членів речення” підряд характеризуємо спочатку перше, потім 

друге, третє, четверте прості речення (у дужках наводяться коди цих 

характеристик): 

1) книги — морська глибина: незалежне (1), двоскладне (1), повне 

поширене (1); підмет книги— простий (1), присудок глибина — складений 

іменний (3), означення морська — узгоджене (1); 

2) хто в них пірне аж до дна: підрядне підметове (3), двоскладне (1), 

повне поширене (1); підмет хто — простий (1), присудок пірне — простий 

дієслівний (1), в них — обставина місця (2), аж до дна — обставина міри (1); 

2 

 
4 

 

3 

 
1 



3) той дивнії перли виносить: головне (2), двоскладне (1), повне 

поширене (1); підмет той — простий (1), присудок виносить — простий 

дієслівний (1), додаток перли — прямий (1), означення дивнії — узгоджене (1); 

4) хоч і труду мав досить: підрядне обставини допустовості (7), 

двоскладне (1), неповне поширене (3); присудок мав — простий дієслівний (1), 

додаток досить труду — прямий (1). 

Записана цифровим кодом, ця характеристика матиме такий вигляд: 

164. 1) 111.130.100 

        2) 311.110.030 

        3) 211.111.100 

        4) 7(7)13.011.000 

Тут перші три цифри відповідають характеристикам першої таблиці, 

наступні три — характеристикам другої таблиці, і останні шість — 

характеристикам третьої таблиці. У четвертому рядку в дужках цифрою 7 

додатково вказано, що це речення підрядне обставини допустовості. Цифра 0 

вказує на відсутність такого члена речення чи внесення. Якщо в реченні є 

кілька однойменних членів, то їхні характеристики підсумовуємо і записуємо 

цифрою лише суму. Наприклад, у другому простому реченні виявилося дві 

обставини: місця (цифровий код 2) і міри (цифровий код 1), у сумі це дало 

цифровий код 3. 

Синтаксичний аналіз речень можна застосовувати як у повному, так і в 

неповному обсязі. Це залежить від мети, з якою проводиться аналіз, і від того, 

які синтаксичні теми учні вже освоїли. У 10—11 класах доцільно якомога 

частіше практикувати повний синтаксичний аналіз речень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Характеристика речення в цілому 

Цифровий 

код 

За метою висловлювання та 

інтонацією 

За будовою Кількість 

простих речень 

1 2 3 

0 — — — 

1 розповідне неокличне просте 1 

2 питальне неокличне складносурядне 2 

3 спонукальне неокличне складнопідрядне з одним 

підрядним 

3 

4 розповідне окличне складнопідрядне з двома і 

більше підрядними 

4 

5 питальне окличне складне безсполучникове 5 

6 спонукальне окличне складна конструкція 6 

 

ІІ. Характеристика простого речення 

Цифровий 

код 

Номер 

простого 

речення 

За синтаксичною 

роллю 

За синтаксичним 

центром 

За наявністю потрібних і 

другорядних членів 

речення 

0 1 2 3 

0 — — — — 

1 1) незалежне двоскладне повне поширене 

2 2) головне односкладне 

означено-особове 

повне непоширене 

3 3) підрядне 

з’ясувальне 

неозначено-особове неповне поширене 

4 4) підрядне 

означальне 

узагальнено-

особове 

неповне непоширене 

5 5) підрядне 

обставинне 

безособове  

6 6)  називне  

Обставинні речення: 1) способу дії, міри й ступеня; 2) місця; 3) часу; 4) причини; 5) мети; 6) умови; 

7) допустові; 8) наслідкові;  9) супровідні. 

 

ІІІ. Характеристика членів речення 

Цифровий 

код 

Підмет Присудок Додаток Означення Обставини Внесення 

1 2 3 4 5 6 

0 немає немає немає немає немає немає 

1 простий простий 

дієслівний 

прямий узгоджене способу дії, 

міри й 

ступеня 

звертання 

2 складе-ний складений 

дієслівний 

непрямий неузгоджене місця вставні 

слова й 

речення 

3  складений 

іменний 

інфінітивн

ий 

прикладка часу вставлені 

слова й 

речення 

4  подвійний   причини слова-

речення 

5     мети вигуки 

6     умови  

7     допусту  

 

Уклав проф. І.П.Ющук 


