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ПланПлан

• 1. Однорідність і однорідні члени 1. Однорідність і однорідні члени 
речення.речення.

• 2. Способи вираження 2. Способи вираження 
однорідності (інтонація і сурядні однорідності (інтонація і сурядні 
сполучники).сполучники).

• 3. Інтонація та розділові знаки в 3. Інтонація та розділові знаки в 
реченнях із однорідними членами.реченнях із однорідними членами.



ВизначенняВизначення
• ““Однорідними називаються такі члени Однорідними називаються такі члени 

речення, які перебувають в однакових речення, які перебувають в однакових 
синтаксичних відношеннях з одним синтаксичних відношеннях з одним 
членом речення, виконують однакову членом речення, виконують однакову 
синтаксичну функцію і поднуються між синтаксичну функцію і поднуються між 
собою сурядним звсобою сурядним зв’’язком”-язком”-М.Я.Плющ.М.Я.Плющ.

• ““Тотожні за своєю синтаксичною функцією Тотожні за своєю синтаксичною функцією 
члени речення, які перебувають в члени речення, які перебувають в 
однаковому відношенні до спільного для однаковому відношенні до спільного для 
них члена і обних члена і об’’єднуються один з одним єднуються один з одним 
сурядним звсурядним зв’’язком, називаються язком, називаються 
однорідними” – однорідними” – І.К.Кучеренко.І.К.Кучеренко.



• ““Однорідними є члени речення, Однорідними є члени речення, 
повпов’’язанязані сурядними відношеннями, і сурядними відношеннями, 
які визначають однаковість їх які визначають однаковість їх 
синтаксичної позиції в реченні”- синтаксичної позиції в реченні”- 
І.І.Слинько.І.І.Слинько.

• ““До однорідних належать члени До однорідних належать члени 
речення, які виконують однакову речення, які виконують однакову 
синтаксичну функцію щодо спільного синтаксичну функцію щодо спільного 
для них члена, з яким вони для них члена, з яким вони 
граматично звграматично зв’’язані” – язані” – О.ПономарівО.Пономарів..



• Речення з кількома підметами:Речення з кількома підметами:

      І роси, і птиці, і трави зорею вітають І роси, і птиці, і трави зорею вітають 
мене (В.Сосюра).мене (В.Сосюра).

• Речення з кількома присудками:Речення з кількома присудками:

Багато таких суден тепер списують, Багато таких суден тепер списують, 
ріжуть, вантажать на платформи і ріжуть, вантажать на платформи і 
відправляють на металургійні заводи відправляють на металургійні заводи 
(О.Гончар).(О.Гончар).



• Не вважаються однорідними:Не вважаються однорідними:

• Прості присудки, виражені дієсловами, Прості присудки, виражені дієсловами, 
які повторюються зі стилістичною які повторюються зі стилістичною 
метоюметою

Поїхали, а Черкаси палають, палають… Поїхали, а Черкаси палають, палають… 
(Т.Шевченко)(Т.Шевченко)

• Два однакові за формою дієслова , що Два однакові за формою дієслова , що 
називають дію і мету називають дію і мету 

Піду подивлюся на город (М.Стельмах)Піду подивлюся на город (М.Стельмах)



Диференційні ознаки Диференційні ознаки 
однорідних членів речення:однорідних членів речення:

• 1) займають позицію одного члена 1) займають позицію одного члена 
речення;речення;

• 2) пов2) пов’’язані між собою сурядним звязані між собою сурядним зв’’язком;язком;

• 3) відносяться до одного із членів 3) відносяться до одного із членів 
речення;речення;

• 4) часто мають однакові морфологічні 4) часто мають однакові морфологічні 
форми і виражають однотипні поняття.форми і виражають однотипні поняття.



Основні риси однорідних Основні риси однорідних 
членів:членів:

• 1) ОЧ повинні бути однофункціональні, 1) ОЧ повинні бути однофункціональні, 
тобто виступати в ролі одного й того ж тобто виступати в ролі одного й того ж 
члена;члена;

• 2) повинні мати одну й ту ж синтаксичну 2) повинні мати одну й ту ж синтаксичну 
віднесеність;віднесеність;

• 3) ОЧ відповідають на одне й те ж питання;3) ОЧ відповідають на одне й те ж питання;

• 4) ОЧ характеризуються функціональною 4) ОЧ характеризуються функціональною 
незалежністю, граматичною самостійністю.незалежністю, граматичною самостійністю.



Засоби вираження Засоби вираження 
одноріності:одноріності:



Розділові знакиРозділові знаки
• Щось писнуло… заскреготало… Щось писнуло… заскреготало… 

плюснуло у воду… (Панас Мирний);плюснуло у воду… (Панас Мирний);
• По городах хазяйки скликали курей, По городах хазяйки скликали курей, 

качок; загананяли з річки гусей качок; загананяли з річки гусей 
(Панас Мирний);(Панас Мирний);

• … … але ж бо й горе – не біда, горе не але ж бо й горе – не біда, горе не 
біда (В.Стус);біда (В.Стус);

• Панський садок потемнів – чорною Панський садок потемнів – чорною 
хмарою заглядає в річку, у ставок, хмарою заглядає в річку, у ставок, 
купає на дні своє розлоге гілля купає на дні своє розлоге гілля 
(Панас Мирний).(Панас Мирний).
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