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У синтаксичній структурі української літературної мови частини складнопідрядного чи 
члени простого речення іноді відділяються на письмі не комою, а крапкою. Такі утворення 
називаються видільними реченнями: «Треба, щоб школа вийшла за межі свого села. Щоб 
шкільний хор виступав і змагався з іншими на районній олімпіаді» (Ю. Збанацький); «А 
хто язиком, то не металург. І не робітничий клас» (П. Загребельний). 

Особливості виникнення видільних речень, їх використання в поєднанні з іншими 
типами речень, можливість за допомогою цих структур чітко передавати обставини дії і 
саму дію підкреслюють важливість цих конструкцій для літературної мови. Вживання в 
художній літературі видільних речень створює виразні в художньо-образному відношенні 
контексти. При поєднанні з різними типами простих і складних речень видільні конструкції 
створюють своєрідне забарвлення тексту. Якщо видільні речення замінити простими чи 
складними, висловлення виразно обезбарвлюється. 

Особливо добре цей синтаксичний засіб передає різні емоції, мовлення схвильованої 
чимось людини: «Чи люблю її, питаєте. Ні. І це вже не знаю, яким треба бути, щоб 
після всього цього... Ненавиджу!.. Але... треба, щоб і цього не було. Щоб нічого не 
залишилось» (А. Головко). Усунення видільних речень призведе до зникнення пауз, які 
забезпечують емоційну напруженість тексту. 

За допомогою видільних конструкцій створюються також різноманітні описи. Саме на 
видільну структуру припадає найважливіше для героя твору: «Все — від батька. Навіть 
закоханість у архітектуру. Бо хіба ж не батько своїми руками без жодних креслень і 
проектів збудував оце їхнє житло, оцей глиняний будиночок з великими ясними вікнами, 
що ловлять сонце, з поцяцькованим дерев’яним ґаночком і ринвами, що кінчалися 
химерними змійовими пащеками» (П. Загребельний). 

Видільні конструкції різних типів при одночасному їх використанні окреслюють 
психічний стан людини, її характерні риси, переживання, бажання тощо. Напр.: «їй 
хотілося вітру. Вічного, нестримного вітру, сполоханого, буйного, рвучкого. Щоб гнув 
додолу високі дерева, гнав світ за очі хмари пилюки й куряви, здував усе на своєму шляху, 
вив, витанцьовував, телесувався» (П. Загребельний). У даному прикладі використано 
видільне речення, що складається з додатка і однорідних означень, які пояснюють додаток, 
і речення — підрядної частини. Останнє речення насичене однорідними присудками-
дієсловами із спільною семантикою руху. За допомогою двох різнотипних видільних 
структур автор добре передає відчай героїні, її бажання хоч на хвилину забутися. 

Видільними структурами може починатись певна частина тексту. При цьому вони 
зумовлюють динамічність опису чи розгортання подій. Напр.: «— Якби можна було 
піти замість тебе, Шуро... Якби я тільки мав змогу!... — Женю, Женю... Коли б нам було 
дано заступати собою інших... Я теж пішла б...» (О. Гончар). 

Розташування видільних речень в кінці уривка тексту, об’єднаного однією ідеєю, 
призводить до уповільнення опису подій. Ці структури ніби підводять підсумок 
викладеному раніше. «Не стріляти він не міг — він мусив стріляти. Це була єдина остання 
надія для нього, прикутого на цій альпійській скелі: тільки пострілами міг він окликнутись 
до живих, дати їм знати про себе, що він є, існує, живе. Коли б у нього скінчились патрони, 
він сконав би тут страшною повільною смертю на безхліб’ї та безводді серед розпеченого 
сонцем каміння. Бо хто почув би його стогін серед цих безкраїх пустельних кам’яних 
гір?» (О. Гончар). 

Видільні речення виступають як засіб розмежування індивідуального почерку майстра 
художнього слова. Так, у творах М. Стельмаха ці речення відображають особливості його 
героїв. У більшості творів М. Стельмаха герої — селяни-трудівники. Вони звикли 
говорити про себе ділами, працею. Тому видільні речення — стислі, невеличкі за обсягом: 
«Пізніше, мамо, купимо. Зимою»; «Да, хороші, чесні люди були. Нелукаві, нехитрі. 



Прості, роботящі, добрі». 
Видільні речення у П. Загребельного часто розростаються до величезних конструкцій в 
п’ятдесят і більше слів: «Треба було послати молодого беручкого металурга до Швеції. 
Щоб перейняв там все краще»; «Але сьогодні, здається, все перемішалося, переплуталося. 
Бо й після вступного слова директора між тріумвіратом головуючих знов зайшла 
суперечка, як вести збори далі». Майстерно і глибоко індивідуально використовують 
видільні речення такі письменники, як О. Гончар, А. Головко. Р. Федорів, Ю. Мушкетик та 
ін. 
 


