
9 клас 

 

Тема: Складне речення з різними видами зв’язку  

 

Мета: поглибити знання учнів про складне речення, ознайомити їх з 

особливостями складного речення з сполучниковим (сурядним та підрядним) і 

безсполучниковим зв'язком, формувати вміння і навички правильно визначати 

структуру складних речень з різними видами зв'язку і правильно ставити 

розділові знаки; розвивати творче мислення учнів; звернути увагу на стилістичні 

можливості цих речень. 

 

Тип уроку: комбінований (повторення з елементами інтерактивного навчання). 

 

Міжпредметні зв’язки: українська література, інформатика. 

 

Ключові компетентності: розуміння змісту і головної думки  висловлювань; 

уміння будувати повноцінні в комунікативному відношенні зв'язні 

висловлювання, які відображають знання учнів про предмет розмови, їхні 

думки, почуття; уміння налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи 

відповідним чином свої висловлювання; володіння здатністю застосовувати 

мовні засоби у власному мовленні відповідно до синтаксичних, стилістичних 

норм літературної мови. 

 

Обладнання: підручник,  дидактичний матеріал, мультимедійна презентація. 

 

Вивчайте, любіть свою мову, як світлу 

             Вітчизну любіть… 

         В. Сосюра 

 

Хід уроку 

  

І. Активізація мислення учнів 

 

1. Перевірка домашнього завдання. 

 

Учням було дано індивідуальне домашнє завдання. Скласти діалог 

(використовуючи речення з сурядним і підрядним зв'язком) між двома 

дев'ятикласниками, один з яких зачарований  повістю "Тарас Бульба" М. 

Гоголя, інший ставиться до твору, який має лише історичну, проте не 

художню вартість. Розмова відбувається у дружньому колі. (Однокласники 

спостерігають стилістичні можливості вивчених речень у розмовному стилі). 



 

2. Бесіда 

 Що є предметом вивчення синтаксису?  

 Що називається реченням?  

 Які ви знаєте речення за будовою?   

 Яке речення називається складним? Складним сполучниковим?  

 На які дві групи поділяються складні сполучникові речення? 

Навести приклад речення складносурядного і складнопідрядного.  

 Яку будову можуть мати речення із сурядним і підрядним 

зв’язком?  

 Яке речення називається складним безсполучниковим? Навести 

приклад.  

 На які три основні різновиди розподіляються складні речення зі 

сполучниковим і безсполучниковим зв’язком? 

Слово вчителя  

Сьогодні на уроці ми розглянемо  тему: „Складні речення із різними видами 

зв'язку "; ознайомимося з особливостями будови складного речення із 

сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком; будемо вчитися 

правильно визначати структуру складних речень із різним видами зв'язку; 

правильно ставити розділові знаки; повторимо вивчене про складне речення. 

 

ІІ. Актуалізація і корекція опорних знань учнів 

     1. Узагальнення теоретичних знань. Робота з презентацією 

 
                                

           
Слайд 2                                                      Слайд 3 



       
Слайд 4                                                                  Слайд 5 

                                                   
Слайд 6                                                                 Слайд 7 

         
  Слайд 8                        Слайд 9 

 

     
  Слайд 10                        Слайд 11 



   
  Слайд 12                        Слайд 13 

        
  Слайд 14                        Слайд 15 

   Слайд 16 

 

2. Робота з картками. Переписати, розставляючи розділові знаки (уривок 

без їх вилучення). Накреслити схему речення. 

 

Картка І. 

Вільно й широко розлягдися зелені поля; не тіснили їх похмурі ліси, не давили 

високі гори, і далеко-далеко сягало око вподовж ланів та невеличкий гайків, 

що зеленими вершечками виглядали з ярів та балок. (В.Винниченко.) Низькі 

чорні хмари, здавалося, стояли нерухомо, але по тому, як вони час від часу 

засмолювали негусті дрібні зорі і як ті зорі знову ненадовго з”являлися, можна 

було здогадатися, що хмари біжать. (Григорій Тютюнник.)  

 



Картка ІІ.  

Мати своєму улюбленому заняттю віддалась, голкою блискає, ще один 

рушник готує комусь, а дитинча, притулившись біля материних ніг, позирає 

звідти на нас одним оком, карим, сторожким, як це буває в підраненого 

перепеляти, коли воно, вискочивши з-під коси, відбігає десь по стерні, 

втікаючи від гострої сталі, ще сподіваючись знайти якийсь кущик для захисту, 

хоч степи всі довкруг на всі гони лежать у снопах. (О.Гончар.)  

 

Картка ІІІ. 

Доки ми посипаємо, сіємо-віємо та викрикуєм свою колядницьку хвалу цій 

хаті і сімейству її, із покутя, з-під рушника, весь час дивиться на нас на дошці 

мальована Пречиста Матір з Немовлям, дивиться уважно й доброзичливо, вона 

оцінює наші завзяті старання та нашу чемність, бо ж посипали ми тільки 

житом-пшеницею, а головне – від душі, повними жменями; той зичливий 

іконний погляд з-під рушника почуваємо й тоді, коли, відкричавшись та ждучи 

дарунків, ще якийсь час топчемося біля порога весело розбурханим після співу 

юрмиськом, а жінка з німбом довкруг голови по-материнськи озирає кожного 

з нас. ( О.Гончар.) 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу  

 

1. Записати речення.  виділити  частини  складних  речень,  підкресливши 

граматичні основи. Указати засоби зв’язку (інтонація, сполучники, 

сполучні слова).     

Сіре  небо  кошлатилося  брудними  отарами,  блищала  дорога, 

а  над  річкою  і  над  калюжами  підіймався  серпанок.  Тхнуло  мокрими 

парканами, які простягалися з одного боку їхнього завулку і з другого у 

глибину того туманцю, і там пропадали, ніби туман їх поїдав. Пахло ще 

травою й мокрим листям; брудні хмари хиталися й вигинались, погойдуючи 

вкритими вологим болотом спинами (В. Шевчук). 

 Довести,  що  в  перших  двох  складних  реченнях  наявні  різні види 

зв’язку. 

 Пояснити вживання крапки з комою в останньому реченні 

 Установити  відповідність  між  схемами  і  вжитими  в  тексті 

складними реченнями. 

1. [… ім. ]  ,  (сп.  сл.  які  …)  ,  і  [  …  ],  (спол.  ніби  …). 

2. [ … ]  ;  [  …  ]. 

3. [ … ]  ,  [  …  ]  ,  а  [  …  ]. 

 

ІV. Формування вмінь і навичок 

 

1.  Роботи в групах 



         Визначте види синтаксичного зв'язку між частинами складного речення на 

основі поданих речень. Пояснити правопис виділених слів. У одному з речень 

назвати, яке це мовне явище. 

І група 

В повітрі дощ і гречка пхне теплом, немов розлився бурштиновий мед. (М. 

Рильський) 

II група 

Як швидко минають дні, коли в людини є хліб і вода, і як повільно течуть вони, 

коли немає ні ковтка води. (С. Скляренко) 

III група 

Коли він торкався смичком до струн скрипки, все на світі зникало і 

залишалась тільки музика. (В.Собко) 

IV група 

Наче дном моря посувався загін донбасівських партизанів, здавалося, що над 

соснами  й над хмарами стелиться синя морська вода і човники гойдаються. 

(Ю.Яновський) 

V група. 

Море так невинно голубіє під стінами скель і сонце так світить ласкаво, що аж 

каміння сміється. (М.Коцюинський) 

2. Серед поданих схем знайти ті, що відповідають записаним на дошці 

реченням (схеми на партах).  

 Зліва співали струмки, що збігали з гір, і кожен з них мав свій голос. 

 Ми у грозах радісно зростали, щоб у дні ці сонячні прийти, де встають антени 

над містами і гримлять мостами поїзди. 

 І прийшла осінь, і згадав Олег коня свого, якого тримав здавна у стайні, 

вирішивши ніколи не сідати на нього. 

1. [ ] , ( ) , () і ( ) .                     (2) 

2. [,(),]і[],().  

З. [],(),і[].                       (1)  

4. [], ( ) і (),(). 

5. ( ) і (),[]. 

6. [ ], і [,(),], []. 

7. (), і [],(). 

8.І [],і [],().                  (3) 

 

Слово вчителя. Зверніть увагу на стилістичні особливості цих речень. 

Складні речення з сурядністю і підрядністю використовуються в 

художньому стилі з метою образно-асоціативного зображення дійсності. У 

художньому стилі вони дозволяють створювати емоційно-експресивні 

розгорнені цілісні описи картин природи, виразні розповіді, роздуми. Такі 

речення можна назвати реченнями-панорамою. 



 

3. Дослідження-моделювання 

Змоделювати  й  записати  афоризми,  поєднавши  частини їх з правого й 

лівого стовпчиків. Довести, що вислови сформульовано у формі складних 

синтаксичних конструкцій. Визначити  їх види. 

Я зробив усе, що зміг; …а хто стукає — відчинять йому. 

Хто шукає — знаходить, …якщо його втратиш, потім будеш 

ніщо. 

Утрачаючи все, не забудь зберегти 

добре ім’я; 

…хто може, хай зробить краще. 

Ти не вважай, що з-під хвилі 

спокійної дно проглядає; 

…коли будеш в іншому місці, живи, 

як там живуть. 

Поки щасливо живеш, то й рахунку 

не матимеш друзям, 

…а спохмурніє твій день — бути 

самотнім тобі. 

Коли будеш у Римі, живи римським 

звичаєм; 

…там, де спокійна вода, — може, 

найбільша глибінь 

 

4.Творча лабораторія 

    Учні  складають можливі варіанти речення з різними видами зв’язку з 

наведених простих речень. 

У Києві поет познайомився з Костомаровим.  

Він загітував Шевченка до Кирило-Мефодіївського братства.  

Воно поширювало ідеї слов’янського єднання.  

Всі члени його відзначалися високою культурою. 

 

 

V. Підбиття підсумків уроку 

 

1. Тестові завдання 

 

1. Складне речення з різними видами зв’язку називається  

а) складнопідрядним реченням; 

б) складним синтаксичним цілим;  

в) складною синтаксичною конструкцією. 

2. Складне речення із сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком - 

це  

а) Ти до мене прийшла не із казки чи сну, і здалося мені, що стрічаю весну. 

(В.Симоненко.);  

б) На світі у кожного сонце своє; любенько живеться, як сонечко є. 

(В.Александров.);  

в) З вітром шепочуться квітки, пісня дзвенить про любов, і над свічадом ріки 

місяць примарний зійшов. (В.Сосюра.)  

3. Складне речення із сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком – 

це 



а) Достигло літо, налилося жито, і звідусіль ідуть чужі женці. (О.Ольжич.);  

б) Б’ється серце чуло, як світиться вікно – все давно минуло... (В.Сосюра.);  

в) Отак мені привиділось сьогодні, коли вертавсь уранці від ріки: каштан – 

неначе церква великодня. (Є.Гуцало).  

4. Складне речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком - це  

а) Земля в обіймах супокою, їй дня, що згас, не повернуть. (В.Сосюра.);  

б) Знаю я, моє не згасне ім’я: кров свою віддав пісням моїм я, що мене 

продовжать у житті. (В.Сосюра.);  

в) Вже травень засвітив свічки каштанів білі, і йде в квітках весна у рідному 

краю, я так його люблю, що передать не в силі в закоханих словах усю любов 

мою! (В.Сосюра.). 

5. Схемі [ ], [ ], і [ ]. відповідає така складна синтаксична конструкція:  

а) Над річкою, в чистім полі, могила чорніє; де кров текла козацькая, трава 

зеленіє. (Т.Шевченко.);  

б) Мелькають червоні жупани, вирує, кипить Дніпро, і Байда стріляє в 

султана, підвішений за ребро. (В.Симоненко);  

в) Розвалювалася темрява, коли з-під неї виходила земля і вилітав 

жайворонок. (М.Стельмах.).  

6. Схемі [ ], коли [ ], [ ]: [ ]. відповідає така складна синтаксична 

конструкція:  

а) Настане день, настане час, і розіллється знов медами земля, що освятив 

Тарас своїми муками-ділами. (М.Рильський.).  

б) Виявляється, коли їм скрута, птахи просто горнуться до людини: вони 

зовсім довіряються їй. (О.Гончар.);  

в) Я краще люблю підводою, бо коли дорожиш свободою, топай, брате, як 

Сковорода, але то вже твоя біда. (І.Драч.)  

 

2. Відповісти на запитання: 

 Які бувають типи багатокомпонентних складних речень?  

 Які види зв'язку бувають у цих реченнях?  

 Які розділові знаки вживаються у реченнях з різним видами зв'язку?  

 

VІ. Завдання додому та інструктаж до його виконання 

 

     Рівень І 

 Дібрати приклади складних речень з різними видами зв’язку з художньої 

літератури (5 речень) 

Рівень ІІ 

 Схарактеризувати засоби зв’язку в них.  

 Накреслити схеми. 

     Рівень ІІІ 

 Скласти узагальнювальну таблицю (або схему) на тему «Основні види 

складних речень з різними видами зв’язку».  

       
 



Використана література : 

1. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; 

Інститут української мови – 4-те вид., випр. й доп. – К , Наук. думка, 1993. – 

240 с.  

2. Методика вивчення української мови в школі / Бєляєв О.М., Мельничайко 

В.Я., Пентилюк М.І. та ін.: Посібник для вчителів. – К., 1987. – 246 с.        

3. Потапенко О.І., Потапенко Г.І.. Методика викладання української мови. 

Практикум: Навчальний посібник. К., Вища школа, 1992. – 126 с. 

4. О.П. Глазова. Рідна мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків. – Харків: Веста: 

«Ранок», 2003. – 288 с. 

5. Художня література. 


