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В «Українському правописі» (К., 1960) сформульовано найважливіші правила 
вживання розділових знаків при однорідних членах речення, поєднаних сполучниками, 
та ігри сполучниковому поєднанні частин складносурядного речення (див. § 116, п. 2, 
3; § 117, и. 2; § 120, п. 9). Ці правила деталізуються в «Довіднику з української 
орфографії та пунктуації» (К., 1064); зокрема, вказуються випадки вживання коми й 
тире перед сполучником та й (див. § 82, п. 2; § 110). Проте багатозначність останнього, 
функціонування його в ролі єднального, приєднувального, протиставного сполучника 
та підсильної частки ускладнюють користування цими правилами. Для того, щоб 
застосувати будь-яке з них, треба, насамперед, визначити характер значення та й. 

Як с п о л у ч н и к  та й уживається для поєднання однорідних членів речення в 
сурядні словосполучення або окремих речень у складносурядні речення. 

Як ч а с т к а  та й інтонаційно виділяє будь-який член речення. 
У ролі п р и є д н у в а л ь н о г о  сполучника та й поєднує в собі значення 

єднального сполучника і підсильної частки. У зв’язку з різною функціональною роллю 
та й перед ним уживається або кома, або тире, або не ставляться ніякі розділові знаки. 

Кома ставиться: 
1) у простому та складному реченнях, коли та й виконує роль протиставного 

сполучника, співвідносного з але, проте. 
Наприклад: Біжить милий до русалки, Та й не добігає (Леся Українка); Щось ти 

обіцяла написати до Лисенка про матеріали, та й забула (М. Коцюбинський); Не 
еллінка вона, та й не троянка (Леся Українка); Шукає він [мужик] часом тої долі на дні 
чарки, та й там знаходить одно лиш лихо (М. Коцюбинський); За зиму написав я тільки 
два оповідання, та й то незадоволений з їх (М. Коцюбинський); 

2) у складному реченні перед та й, що має значення приєднувального сполучника, 
співвідносного із сполуками крім того, до того ж. Наприклад: Хлопець дуже ..?., та й 
він малий для шарварків громадських (Леся Українка); Нема вже в барона маєтку, та й 
сам .?. (М. Коцюбинський); Я нічого не міг зробити, весь час нездужав, та й тепер дуже 
погано мені (М. Коцюбинський); 

3) для інтонаційно-логічного виділення за допомогою підсильної частки та й 
неоднорідних членів речення, якщо підсильна частка має виразне приєднувальне 
значення, яке відповідає значенню сполуки до того ж. Наприклад: Непотрібна вже 
стала, та й зайва (М. Коцюбинський); До нас зрідка заходила Марія, та й ненадовго. 

Тире ставиться: 
1) між однорідними присудками, які поєднані сполучником та й, якщо присудок 

виражає раптовість наступної дії, несподіваність висновку, узагальнення попереднього 
повідомлення. Наприклад: Вкусить — та й подався далі! Заграло — та й ущухло 
Червоне море (Леся Українка); 

2) перед та й, що поєднує сурядні речення і передає відношення раптового 
протиставлення, зміни подій. 

Наприклад: Але він не знає гуцульської мови — та й взагалі дуже трудно його 
перекласти (М. Коцюбинський). 

Не вживаються розділові знаки: 
1) перед та й, що поєднує однорідні присудки, напр.: ... він загорнувся сивою, мов 

туман той, бородою та й замислився (М. Коцюбинський); Підійшов до їх сусіда. 
привітавсь та й каже (Марко Вовчок); У хаті жарти, сміх: погонич пильно слуха Та й 
думає: Багатим всюди рай (Л. Глібов); Гей, піду я в ті зелені гори, де смереки гомонять 
високі, донесу я жалі одинокі та й пущу їх у гірські простори (Леся Українка); 

2) перед підсильною часткою та й, що може вживатися при будь-якому члені 
речення, напр.: Ой, нащо ж я свою долю Та й занапастила! (Леся Українка); 
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3) перед та й, що входить у фразеологічні звороти чи приєднує замінники речень: 
Ми дивились на зорі та й годі (Леся Українка); Залізу ото на гарячий черінь, вкриюсь 
кожушиною та й не гадки собі (Ю. Збанацький); Хіба бабі багато треба? Раз-два 
дихнула та й вже... (М. Коцюбинський); Правда та й годі, чому ж про се не можна 
говорити? (Леся Українка). 
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