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Сьогодні поведу розмову про пунктуацію, тобто про розділові знаки, 

які вживаємо на письмі. 

 

Пунктуація — це все одно, що нотні знаки в музиці. Неправильно 

будуть поставлені чи неправильно прочитані — і буде фальшива музика, 

фальшива інформація. Ось дві резолюції на заяві, складені з тих самісіньких 

слів. Перша: Допомогти (кома) не можна відмовити. І друга: Допомогти не 

можна (кома) відмовити. Через однісіньку кому вони набувають 

протилежного значення. 

 

Під час усного мовлення ми то підвищуємо, то понижуємо тон, робимо 

то коротші, то довші паузи, деякі частини речень вимовляємо швидше, інші 

повільніше. За допомогою цих засобів ми виявляємо свої емоції, своє 

ставлення до сказаного‚ надаємо різних смислових відтінків висловлюванню‚ 

а також членуємо наш словесний потік на більші чи менші частини 

відповідно до змісту. Цього не можуть передати букви. Тому для 

приблизного відтворення інтонації на письмі вживаємо розділові знаки: 

крапку‚ кому‚ крапку з комою, тире тощо. Вони полегшують сприймання й 

правильне розуміння написаного. 

Щоб краще збагнути потребу в розділових знаках, прослухайте пісню 

народної артистки України Ірини Білик “Тіа-ту (Я пишу тобі листа)” в 

авторському виконанні… 

 

Є розділові знаки кінця речення і внутрішні. 

У кінці речення використовуємо крапку, знак питання, знак оклику, 

три крапки. Крапка ставиться в кінці розповідних і спонукальних речень, 

знак питання — в кінці питальних речень. Знак оклику вказує на емоційність, 

схвильованість висловлювання. Але хоч цей знак і називають знаком оклику, 

проте це не означає, що речення, позначене ним, треба вигукувати — його 

можна й тихо прошепотіти, але обов’язково з почуттям радості, захоплення, а 

може, й гніву. Трьома крапками позначаємо або незакінченість 

висловлювання, або його переривчастість, тобто в усякому разі якусь довгу 

паузу, якусь недомовленість, а часом і схвильованість. Три крапки можуть 

ставитися й на початку речення — у такому разі вони вказують, що це 

речення є продовженням якоїсь попередньої невисловленої думки. 

Ось зразки використання розділових знаків у кінці речення в творах 

Тараса Шевченка: А за віщо, за що люди гинуть? (знак питання). Того ж 

батька, такі ж діти,— жити б та брататься (крапка, тихе болісне 

міркування). Ні, не вміли, не хотіли, треба роз’єднаться! (знак оклику, який 

передає безмір болю автора). Ще із Тараса Шевченка: Все розберіть… (три 



крапки) та й спитайте тоді себе: що ми?..(знак питання і три крапки) чиї 

сини? (знак питання) яких батьків? (знак питання) ким? (знак питання) за що 

закуті?.. (знак питання і три крапки) То й побачите, що ось що ваші славні 

Брути: раби, підножки, грязь Москви, варшавське сміття — ваші па́ни, 

ясновельможнії гетьмани (крапка). Чого ж ви чванитеся, ви! (знак оклику як 

знак обурення). Крапка, знаки питання, знак оклику, три крапки дали змогу 

письмово відтворити цілу гаму почуттів. І той, хто вміє читати, прочитає їх. 

 

У сере́дині речення вживаємо такі розділові знаки: одиничну кому, 

парні коми, крапку з комою, одиничне тире, парні тире, двокрапку, дужки́, 

три крапки, лапки́, дефіс (нарахував я десять розділових знаків у сере́дині 

речення). Тепер розглянемо по порядку — коли який розділовий знак треба 

ставити і яку паузу, яку інтонацію він позначає. 

Одинична кома. Це найбільш уживаний розділовий знак. Одиничну 

кому ставимо між однорідними членами речення та між частинами складного 

речення. Наприклад, у реченні з Тараса Шевченка: Наша дума, наша пісня не 

вмре, не загине — є два однорідні підмети: дума й пісня, і два однорідні 

присудки до них: не вмре й не загине. Отож між ними, цими однорідними 

членами речення, ставимо одиничні коми: Наша дума, (кома) наша пісня не 

вмре, (кома) не загине.  

Треба пам’ятати, що однорідні ті члени речення, які являють собою 

певний перелік якихось предметів, ознак, обставин. Цей перелік завжди 

можна замінити одним словом чи словосполученням. У щойно 

процитованому реченні два однорідні члени наша дума і наша пісня 

означають “наше духовне надбання”, а два присудки не вмре і не загине 

рівнозначні слову “житиме”. Ще приклад. У реченні з Володимира Сосюри: 

Ми віддамо Вітчизні всі пориви, і дум політ, і силу наших рук — є три 

однорідні члени пориви, дум політ, силу, — які разом означають “всього 

себе”. Отже, ставимо дві коми (ком завжди на одну менше, ніж є однорідних 

членів: Ми віддамо Вітчизні всі пориви, (кома) і дум політ, (кома) і силу 

наших рук. 

Між двома однорідними членами речення кому не ставимо лише тоді, 

коли вони з’єднані одиничним сполучником і, та (в значенні і), або, чи. 

Запам’ятати їх легко в такому вислові: якщо є одиничне чи, або, та, і, то 

коми немає. Наприклад, у реченні з Василя Симоненка: Я хочу правді бути 

вічним другом і ворогом одвічним злу — є два однорідні члени речення бути 

другом і бути ворогом, але кому між ними не ставимо, бо між ними стоїть 

неповторюваний сполучник і. Так і в реченні з Михайла Коцюбинського: 

Вузенька стежечка щезала часом серед кам’яної пустині або́ ховалась під 

виступом скелі, хоч і є два однорідні присудки, проте кому між ними не 

ставимо, бо між ними стоїть одиничний сполучник або, а якщо між двома 

однорідними є одиничне чи, або, та, і, то коми немає.  

Таку силу усувати кому між двома однорідними членами речення 

мають тільки одиничні сполучники чи, або, та, і. Якщо ж сполучник 

повторюваний, то коми ставимо так, ніби ніякого сполучника немає, як у 



реченні з Максима Рильського: Люблю роботи грім, і грюк, і кров живу у 

жилах. Тут є три однорідні члени: люблю (кого?що?) грім, і грюк, і кров, 

сполучник і повторюваний. Отже, коми ставимо так: Люблю роботи грім, 

(кома) і грюк,(кома) і кров живу у жилах. Три однорідні члени — дві коми. 

Трохи інакше ставимо коми між простими реченнями у складному 

реченні. Тут уже чи, або, та, і силу втрачає. Наприклад, у реченні з Тараса 

Шевченка: Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів — два прості 

речення сичі перекликались і ясен скрипів з’єднані одиничним сполучником 

та, проте між ними, на відміну від однорідних членів речення, ставимо 

одиничну кому: Сичі в гаю перекликались,(кома) та ясен раз у раз скрипів. Бо 

це речення, а не просто однорідні члени речення. Але й тут в одному випадку 

дають себе знати одиничні чи, або, та, і. Якщо два речення мають щось 

спільне і з’єднані одиничним чи, або, та, і, то кома зникає, як у складному 

реченні з Михайла Коцюбинського: Тільки невсипуще море бухає десь 

здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді. Тут є два речення море бухає і 

зорі тремтять, але вони мають спільне слово тільки і з’єднані одиничним 

сполучником та в значенні і, тому кому між ними не ставимо, незважаючи 

навіть на те, що між цими частинами є невелика пауза: Тільки невсипуще 

море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді. 

На місці одиничної коми робиться невелика пауза. Але там, де є пауза, 

кому не завжди ставимо. Наприклад, у реченні з Максима Рильського: 

Лю́дську мисль і почуття орлине ніхто й ніщо не викине за борт —пауза 

чується після слів почуття орлине, але комою ця пауза не позначається, бо 

тут попереднє й наступне слово не є ні однорідними членами, ні простими 

реченнями. У прислів’ї Голова без розуму як ліхтар без свічки чуємо паузу 

після слів без розуму і часом так і хочеться тут поставити кому. Але́ 

словосполучення голова без розуму — це група підмета, а ліхтар без свічки 

— група присудка, яка відповідає на питання: яка ж то голова без розуму? А 

між групою підмета й групою присудка кому ніколи не ставимо, незважаючи 

ні на що. А́дже підмет (хто? що?) і присудок (що він робить? що він є?) — це 

стрижень, центр речення, і розривати їх не слід. Так само в прислів’ї: Наука 

для людини як сонце для життя — кома не потрібна, бо це речення просте, у 

якому є підмет наука і присудок сонце (наука — це сонце), а між групою 

підмета й групою присудка, повторюю, кому не ставимо. Інша річ у реченні з 

Лесі Українки: У тебе голос чистий, (кома) як струмок. Це складне речення. 

У ньому є дві частини: голос чистий і струмок чистий, тільки в другій 

частині присудок чистий пропущено, він розуміється з першої частини: У 

тебе голос чистий, як струмок чистий.  

  

Крім одиничних ком, які ставляться між окремими словами й простими 

реченнями, є ще парні коми, якими охоплюємо з обох боків певні слова чи 

групи слів. Ними виділяємо підрядні речення в сере́дині головного, 

відокремлені члени речення, а також звертання, вставні і вставлені слова та 

речення, слова-речення, вигуки — тобто різні вставки в речення.  

 



Наприклад, у складному реченні з Володимира Сосюри: Усе, що йти 

нам заважає, зумій одкинути в собі — маємо головне речення усе зумій 

одкинути в собі і підрядне, яке стоїть у сере́дині головного: що йти нам 

заважає. Його й виділяємо з обох боків парними комами: Усе, (кома) що йти 

нам заважає, (кома) зумій одкинути в собі.  

У реченні з Максима Рильського: Рука, засмагла від роботи, нам сіє 

благодатний мир —парними комами виділяємо відокремлене означення 

засмагла від роботи… Яка рука нам сіє благодатний мир? Засмагла від 

роботи. Отже, розставляємо парні коми: Рука, (кома) засмагла від роботи, 

(кома) нам сіє благодатний мир. 

Проте таке поширене означення не виділяємо комами, якщо воно стоїть 

безпосередньо перед означуваним іменником. Переставимо місцями слова в 

прочитаному вже реченні: Засмагла від роботи рука нам сіє благодатний 

мир. Поширене означення засмагла від роботи опинилося перед означуваним 

іменником рука, і кома в реченні вже не потрібна, а після рука — тим більше, 

бо між групою підмета засмагла від роботи рука і групою присудка нам сіє 

благодатний мир кому ставити заборонено. 

Так само парними комами виділяємо уточнювальні члени речення, як у 

реченні з Івана Нечуя-Левицького: Коло самого дому, (а де саме?) під 

вікнами, росли кущі жовтої акації. Слова під вікнами уточнюють не зовсім 

конкретно назване місце: коло самого дому. Отже, на письмі тут ми повинні 

вжити парні коми: Коло самого дому, (кома) під вікнами, (кома) росли кущі 

жовтої акації. Так само в реченні з Михайла Коцюбинського уточнюється 

час: Рано, (а коли саме? — адже ранок триває кілька годин) разом з сонцем, 

прокинулась і Харитя. Уточнення виділяємо: Рано, (кома) разом з сонцем, 

(кома) прокинулась і Харитя. 

Звертання теж виділяємо з обох боків парними комами. У реченні: Сій, 

сіваче, в людські груди правди вічної зерно — автор Павло Грабовський 

звертається до сівача. Тож слово сіваче як звертання на письмі виділене з 

обох боків комами: Сій, (кома) сіваче, (кома) в людські груди правди вічної 

зерно. У реченні з Олега Ольжича: Тобі, земле моя рідна і велика, матінко 

велична, мої всі поривання — є поширене звертання земле моя рідна і велика, 

матінко велична. Його на письмі виділяємо з обох боків парними комами: 

Тобі, (кома) земле моя рідна і велика, матінко велична, (кома) мої всі 

поривання.  

Виділяємо парними комами вставні слова й речення мабуть, напевне, 

очевидно, на жаль, на щастя, як кажуть, здається тощо. Ось у реченні з 

Олеся Гончара Не можна, кажуть, людині помолодшати, а подобрішати 

завжди можна є встане слово кажуть, воно ніяк не пов’язане з іншими 

членами речення, можна було б обійтися й без нього, і від цього речення не 

спотвориться: Не можна людині помолодшати, а подобрішати завжди 

можна. Тому й виділяємо його в реченні парними комами: Не можна, (кома) 

кажуть, (кома) людині помолодшати, а подобрішати завжди можна. 

Вставне слово можна пропустити без шкоди для будови й для 

основного змісту речення. Трапляється, що помилково сприймають за вставні 



такі слова, як принаймні, навіть, неначе, ніби тощо, але, якщо їх випустити в 

реченні,  тоді зовсім міняється зміст висловлювання, як у побажанні жениха в 

Івана Нечуя-Левицького: Але глядіть, щоб панна була багата; щоб батько 

дав принаймні тисячу карбованців. Пропустимо принаймні — і вийде: щоб 

батько дав тисячу карбованців. А жених хоче не менше як тисячу 

карбованців. 

Вживаючи парні коми, ми, зрозуміла річ, одну з них не ставимо, якщо 

виділювана частина стоїть на початку речення або в його кінці. Наприклад, у 

реченні з Андрія Малишка: Україно моя, мені в світі нічого не треба, тільки 

б голос твій чути і ніжність твою берегти — на початку стоїть звертання 

Україно моя, після нього ставимо одну з парних ком, бо перед ним кому ні́де 

ставити, ним починається речення. Подібно в реченні з Дмитра Павличка: 

Благословенний будь, мій рідний краю! Звертання стоїть у кінці речення, тож 

одну з парних ком ставимо лише перед ним: Благословенний будь, (кома) мій 

рідний краю! 

Виділена парними комами частина речення промовляється, як правило, 

трохи іншим тоном або трохи швидше, ніж усе речення. Але паузи на місці 

парних ком, особливо перед звертаннями, після вставних слів, робляться не 

завжди. Наприклад, у реченні з Олеся Гончара: Мабуть, то й буде ідеальне 

суспільство майбутнього, коли потребою для кожної людини стане робити 

для іншої тільки щось добре, приємне, кори́сне, може, навіть 

самопожерто́вне — після вставних слів мабуть і може паузи не чуються, 

але комами ці слова виділяємо: Мабуть, (кома) то й буде ідеальне 

суспільство майбутнього, коли потребою для кожної людини стане робити 

для іншої тільки щось добре, приємне, кори́сне, (кома) може, (кома) навіть 

самопожерто́вне. 

 

Кома — невеличкий знак, але часом декому здається, що краще б, якби 

його не було, проте без нього обійтися не можна. У зв’язку з тим поки що 

послухайте одну народну пісню у виконанні народного артиста Дмитра 

Гнатюка. 

 

Передачу про розділові знаки веду я — Іван Ющук. 

 

Наступний розділовий знак, порівняно рідко вживаний, але теж 

потрібний, — крапка з комою. Крапка з комою ставиться там, де й одинична 

кома (між однорідними членами та між простими реченнями, що входять до 

складного), якщо розділювані нею частини далекі за змістом або мають у собі 

розділові знаки і вимагають трохи довшої паузи, як, наприклад, у реченні з 

Максима Рильського: Немає мудріших, ніж народ учителів; (крапка з комою) 

у нього кожне слово — це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Це 

речення складається з двох частин, у яких є вже свої внутрішні розділові 

знаки. Тому́, щоб полегшити його сприймання, автор між тими частинами й 

поставив крапку з комою. У реченні з Тараса Шевченка Біліє місяць; люди 

сплять теж вжито крапку з комою: Біліє місяць; (крапка з комою) люди 



сплять. Але тут її поява зумовлена тим, що обидві частини речення досить 

далекі за змістом. 

На місці крапки з комою завжди чується подовжена пауза.  

У текстах досить часто можна побачити одиничне тире. Цей 

розділовий знак  ставимо між групою підмета і групою присудка, між 

простими реченнями у складному, після однорідних членів, якщо в реченні є 

узагальнювальне слово; на початку прямої мови, на місці пропущених слів і, 

взагалі, там, де жоден інший розділовий знак поставити не можна. Це, я б 

сказав, найдемократичніший розділовий знак, хоч би й тому, що він не 

знищує собою інших розділових знаків і може стояти будь-де, позначаючи 

відповідну інтонацію: перед ним робиться невелика вичікувальна пауза, а 

далі тон трохи підвищується.  

Наприклад, у реченні з Олександра Довженка: Історія — це святая 

святих народу, недоторканна для злодійських рук — одиничне тире 

поставлено між групою підмета і групою присудка і позначає ту трохи 

підвищену, напружену інтонацію: Історія — (тире) це святая святих народу, 

недоторканна для злодійських рук.  

У реченні з Павла Тичини: Забудеш рідний край — тобі твій корінь 

всохне, вселюдське замовчиш — обчухраним зростеш є чотири прості 

речення. У ньому між першим і другим, між третім і четвертим на 

позначення причиново-наслідкових відношень поставлено тире. А між цими 

парами речень як між рівноправними висловлюваннями ставимо кому 

(можна було б поставити й крапку з комою): Забудеш рідний край — (тире) 

тобі твій корінь всохне, (кома) вселюдське замовчиш — (тире) обчухраним 

зростеш 

Тире — чітко виражений інтонаційний знак. Ось у реченні з 

Володимира Лучука: Пісень у нас — як в тому полі колосу. Чи у Максима 

Рильського: В піснях — дівоча світла туга і вільний помах косаря. В 

названих щойно двох реченнях тире не обов’язкове, поява його тут 

зумовлена тільки інтонацією, яку автори вклали в свої висловлювання. Бо 

коли ці речення прочитаємо інакше, то й потреба в тире відпаде: Пісень у нас 

як в тому полі колосу. В піснях дівоча світла туга і вільний помах косаря. 

Але без отої особливої інтонації, позначуваної одиничним тире, такі речення 

втрачають свою емоційність і, отже, смислову виразність. 

Крім одиничних, є ще й парні тире. За їх допомогою виділяємо 

вставлені речення, відокремлені члени речення, вигуки в середині речення. 

Наприклад, у реченні з Павла Грабовського: Настане — вірю я – година: 

згине розбрат на землі  парними тире виділено особливо наголошене 

вставлене речення вірю я. У поемі “Гайдамаки” Тараса Шевченка: А Ярема — 

страшно глянуть — по три, по чотири так і кладе — парними тире виділено 

вставлене речення страшно глянуть, яке вимовляється з посиленням голосу. 

Іноді парними тире виділяють з обох боків й однорідні члени після 

узагальнювального слова, як ми бачимо в Юрія Збанацького: І все те — 

(тире, за шкільними правилами тут мала би бути двокрапка) і штормуюче 

море, і голубіюче небо, і далекі, ледь окреслені хмари — (тире) пройняте 



легеньким серпанком рухливого туману. Таким чином наголос робиться на 

перелічуваних явищах, і картина стає виразнішою, рельєфнішою: І все те —і 

штормуюче море, і голубіюче небо, і далекі, ледь окреслені хмари — 

пройняте легеньким серпанком рухливого туману. 

Частина, охоплена з обох боків тире, вимовляється з підвищеною 

інтонацією. В щирім серці, в чесних грудях — вірю, знаю! — квіти є! —писав 

Василь Симоненко. 

Двокрапка. Цей розділовий знак завжди вказує, що далі щось 

розкривається, уточнюється, доповнюється. Двокрапка ставиться перед 

однорідними членами, якщо в  реченні є узагальнювальне слово, між 

частинами складного безсполучникового речення та після слів автора при 

прямій мові. Наприклад, у реченні з Михайла Коцюбинського: Ах, як усього 

багато: неба, сонця, веселої зелені — при однорідних членах речення є 

узагальнювальне слово усього, тому перед однорідними ставимо двокрапку: 

Ах, як усього багато: (двокрапка) неба, сонця, веселої зелені. У реченні з 

Дмитра Білоуса: Переконатися пора: зробиш зло — не жди добра — 

двокрапку після першої частини переконатися пора поставлено тому, що 

наступна частина розкриває зміст першої, відповідаючи на запитання: у чому 

ж переконатися пора?. У реченні з  Бориса Грінче́нка: Ще не вмерла Україна, 

але може вмерти: ви самі її, ледачі, ведете до смерти після слів але може 

вмерти поставлено двокрапку, бо наступна частина розкриває причину 

попереднього твердження.  

Перед двокрапкою, як правило, інтонація підвищується, на її місці 

робиться невелика вичікувальна пауза, і після неї слова промовляються 

звичайним тоном. У Ліни Костенко: Мені відкрилась істина печальна: 

життя зникає, як ріка Почайна. 

У текстах нерідко трапляються й дужки́. У дужки́ беруть додаткові 

повідомлення, уточнення, роз’яснення. Наприклад, у реченні з Тараса 

Шевченка Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів 

лихої долі, умер на панщині у дужки́ взято додаткове, принагідне 

повідомлення: а ми малі були і голі. У реченні з газети: Трипільська 

цивілізація (ІV — ІІІ тисячоліття до нашої ери) як цілість духовної і 

матеріальної культури не могла б безперервно життєдіяти півтори тисячі 

років (аналогів цьому не існує), не маючи виробленої системи письма і лічби 

— у дужки́ взято уточнення ІV — ІІІ тисячоліття до нашої ери й принагідне 

зауваження аналогів цьому не існує. 

Частина, охоплена з обох боків дужка́ми, вимовляється пришвидшено й 

з пониженою інтонацією — в Олеся Гончара: Відцвів вороне́ць, відлетіли на 

вітрах маки польові (рано вони зацвітають і швидко гаснуть), зате літо 

смагляве вже виглядає із-за кучугур. 

Буває, користуємося й трьома кра́пками не тільки в кінці, а й у 

сере́дині речення. Три кра́пки в сере́дині речення вказують на схвильованість 

мови або на паузу перед важливим чи несподіваним повідомленням, як, 

наприклад, у реченні з Бориса Олійника: І ми вертаєм… у вічну казку.. до 



матерів. Так само в Тараса Шевченка передано рішучість через паузу, 

позначену трьома кра́пками: Караюсь, мучуся …(три крапки) але не каюсь!   

У лапки́, крім прямої мови, цитат і різних умовних власних назв, 

беруться також слова, вжиті в незвичному або іронічному значенні. 

Наприклад, у реченнях з газети: Влада охоче гралася з нами в “пролетарську 

інтелігенцію”, знаючи ціну дозованим бунтам на колінах. Чи варто думати 

про справедливість, про надію на те, що правда “восторжествуєт”? — 

слова “пролетарську інтелігенцію”, “восторжествуєт”, взяті в лапки, 

мають у цьому контексті іронічне забарвлення. 

Слова, взяті в лапки, вимовляються з особливою, підкресленою 

інтонацією. 

Окремо як розділовий знак стоїть дефіс. Синтаксчну роль він виконує 

лише при прикладці: дівчина-красуня, весна-чарівниця, Дунай-ріка. В інших 

випадках він використовується в написанні складних та повторюваних слів 

(ніжно-голубий, синьо-жовтий, більш-менш, хто-небудь, довго-довго), для 

позначення буквених пропусків у скорочених словах (вид-во “видавництво”, 

ст.-слов. “старослов’янський”), для приєднання нарощень до цифр (10-й, 

2011-го), як знак переносу тощо. 

 

Якщо збігається разом кілька розділових знаків, то ставимо 

звичайно один з них: крапку, двокрапку, три крапки, крапку з комою, знак 

питання, знак оклику. Наприклад, у реченні: Бандуристе, орле сизий! Добре 

тобі, брате: маєш крила, маєш силу, є коли літати (Т.Шевченко) — кому 

після звертання брате не ставимо, бо там стоїть уже двокрапка. 

Проте зберігається: 

а) кома й тире, як у реченні: Хай би там як, найбільше багатство 

Карпат, вважаю, — ліс (мені заперечують, що сіль, нафта й газ) (З газети), 

— у якому парними комами виділено вставне речення вважаю, тире 

поставлено між підметом і присудком; так само в реченні з Павла Тичини: 

Мине все на світі: і злочин, і лють, — (кома й тире) лиш праця для людства 

одна не минає — після слова лють тире поставлено після однорідних членів, 

перед якими є узагальнювальне слово, а між двома частинами складного 

речення вжито кому, через те там збіглися й кома, й тире; 

б) друга дужка й будь-який знак після неї (перед першою дужкою 

жодний знак не ставиться): Скажу я, люди добрі, й вам (до казки приказка 

годиться хоч і панам): не плюй в колодязь: пригодиться води напиться 

(Л.Глібов). 

Щоб обміркувати сказане, послухайте народну пісню “Ой чия то 

крайня хатка” у виконанні Назарія Яремчука. 

 

Як же практично розставляємо розділові знаки в реченні? Насамперед 

з’ясовуємо, просте це речення чи складне. Якщо речення складне, тобто має 

два і більше синтаксичних центрів — підметів-присудків, подумки 

розбиваємо його на прості. Між частинами складного речення звичайно 

ставимо коми, іноді крапку з комою, тире або й двокрапку. 



Після цього розставляємо розділові знаки в простих реченнях, якщо є 

така потреба. Наприклад, записуємо речення з Олександра Довженка: І хоча 

нема нічого вічного в бутті і все тече, змінюючись у потоці часу, та є, 

одначе, у минулому щось таке, що хочеться назвати неминущим, вічним, 

берегти як святиню і заповісти майбутньому. З’ясовуємо, що це речення 

складне, складається воно з чотирьох простих. Виділяємо перше речення 

хоча нема нічого вічного в бутті (присудок тут заперечне слово нема) і друге 

все тече, змінюючись у потоці часу (підмет і присудок все тече). Вони 

з’єднані одиничним сполучником і і мають спільне головне та є, одначе, у 

минулому щось таке (підмет і присудок щось таке є), то між ними кому не 

ставимо. Але в другому реченні все тече, змінюючись у потоці часу є 

дієприслівниковий зворот змінюючись у потоці часу, його виділяємо з обох 

боків парними комами. Третє речення та є, одначе, у минулому щось таке 

відділяємо одиничними комами від інших суміжних речень, а в ньому 

парними комами виділяємо вставне слово одначе. Четверте речення що 

хочеться назвати неминущим, вічним, берегти як святиню і заповісти 

майбутньому. У ньому є однорідні присудки назвати неминущим, вічним, 

берегти і заповісти. Між берегти і заповісти є одиничний сполучник і — 

отже, кома тут не потрібна. Дві коми треба поставити між неминущим, 

вічним, берегти. 

Таким чином, усе речення на письмі набуває такого вигляду: І хоча 

нема нічого вічного в бутті і все тече, (кома) змінюючись у потоці часу, 

(кома) та є, (кома) одначе, (кома) у минулому щось таке, (кома) що хочеться 

назвати неминущим, (кома) вічним, (кома) берегти як святиню і заповісти 

майбутньому. 

Або візьмемо ще таке речення з Леоніда Первомайського, досить 

складне за будовою і за пунктуацією: Все, чим живе душа, серце володіє: 

ясну блакить небес, і зелень ранніх трав, і цей струмок, що так весні радіє, 

— йдучи в далеку путь, з собою я забрав. Насамперед подумки виділяємо 

прості речення. Їх не так і багато. Перше: Все: ясну блакить небес, і зелень 

ранніх трав, і цей струмок, — йдучи в далеку путь, з собою я забрав. У цій 

частині є узагальнювальне слово все. Тож виділяємо однорідні члени 

речення, які підпорядковуються узагальнювальному слову — перед 

однорідними ставимо двокрапку, а після них — тире: Все: (двокрапка) ясну 

блакить небес, і зелень ранніх трав, і цей струмок, — (тире) йдучи в далеку 

путь, з собою я забрав. У цьому реченні є три однорідні поширені члени 

речення ясну блакить небес, і зелень ранніх трав, і цей струмок, з’єднані 

повторюваним сполучником і, —  між ними ставимо дві коми. І є ще 

дієприслівниковий зворот йдучи в далеку путь, який слід виділити з обох 

боків парними комами, які й ставимо після слова струмок (це нічого, що там 

стоїть тире, тире не знищує інших розділових знаків) і після слова путь. 

Узагальнювальне слово все пояснюють, розширюють два короткі підрядні 

речення чим живе душа, серце володіє, які виділяємо з обох боків парними 



комами. Щоправда, після другого речення серце володіє кому поставити не 

вдається, бо там уже стоїть двокрапка перед однорідними членами. Є й ще 

одне підрядне речення, яке стосується струмка: що так весні радіє. Його теж 

виділяємо з обох боків комами. Речення набуло такого пунктуаційного 

оформлення: Все, (кома) чим живе душа, (кома) серце володіє: (двокрапка) 

ясну блакить небес, (кома) і зелень ранніх трав, (кома) і цей струмок, (кома)  

що так весні радіє, — (кома і тире) йдучи в далеку путь, (кома) з собою я 

забрав (крапка). 

 

Пунктуація лише на перший погляд видається складною, важко 

зрозумілою, доки не з'ясовано значення кожного розділового знака. Тим 

часом вона, як можна було переконатися з вище викладеного, становить 

собою досить логічну й упорядковану систему розділових знаків. 

Пунктуація увиразнює будову висловлювань, допомагає точніше 

передати відтінки змісту, великою мірою інтонаційно озвучує текст і 

врешті-решт полегшує його сприймання. Але для цього той, хто пише, і 

той, хто читає, повинні однаково розуміти значення вживаних розділових  

знаків. 

Дякую за увагу. 

Передачу про розділові знаки підготував і вів Іван Ющук 


