
Тема: Розділові знаки у складнопідряднному реченні 

 

1. Повторити правила за опорним конспектом (додаток 1),  

опрацювати матеріал підручника § 40-42 (с.130-143) 

 

Переглянути правила «Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних 

речень» за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=J4TDkpLo7Ng&feature=emb_logo 

 

Практичні завдання. 
 

Вправа 1. Спишіть, ставлячи замість крапок сполучники або сполучні слова 

відповідно до зазначеного в квадратних дужках виду підрядної частини. Поставте 

розділові знаки. 

 

1. У барвінку купати немовлят …[мети] росли здоровими та щасливими.  

2. Йому здавалося …[з’ясувальна ] їхатимуть цілу вічність без кінця і краю. 

3. …[часу] навесні прилітають лелеки минулого чую чужі голоси. 

4. Над ставком, над садками миготіло, грало, лилося хвилями золоте марево 

…[порівняння] на повітрі ворушились якісь пасма тонких золотих ниточок. 

5. Вони танцювали …[часу] зовсім потомилися.  

6. Пробач мені, серпневий степе …[причини] завинив, здається, знов і на побачення 

до тебе я не зібрався, не прийшов.  

 

Вправа 2. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте види 

складнопідрядних речень, побудуйте схеми. 

 

1. Прийде час коли наука випередить фантазію. 

2. Скажи що-небудь щоб я тебе побачив. 

3. Будь-яка творчість стає творчістю якщо ти вкладаєш у неї душу. 

4. Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити коли вони несерйозні.  

5. Людина яка не вміє мовчати не вміє й говорити. 

6. Мова вмирає коли наступне покоління втрачає розуміння значення слів.  

7. Слово яке йде від серця завжди проникає в серце.  

 

Вправа 3. Дослідити структуру складнопідрядних речень. Визначити вид підрядних 

частин, накреслити схеми-моделі. 

 

1. Так стане гірко, що не зміг я перейняти літо хмелем. 

2. Цієї миті в очах зблиснуло так, наче не місяць вечірній,а полуденне сонце втопилося 

в зиниці.  

3. Тарас наказував поводитися так, щоб на татар не наскочити, не показуватися на очі, 

обминати їх.  

4. Тарас був такий охлялий, що ледве ноги волік. 

 5. Тарас рвонувся так сильно, що обшивка від сорочки геть відірвалась.  

6. Тарас встромив палець у рот і свиснув так, що всім аж у вухах залящало.  

7. Підлетить шуліка вгору настільки, щоб здобич на землі з очей не втратити.  

8. Хлопці порозміщувалися так, що кожний держав свого коня за поводий куняв.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4TDkpLo7Ng&feature=emb_logo


Вправа 4. Скласти складнопідрядні речення, додавши до поданих головних частин 

підрядні. Записати їх. Накреслити схеми. 

 

1. Він усміхнувся, поглянув у той бік, де ... 

2. Вона виглядатиме там, де ... 

3. Людина сама собі створює долю, аби ... 

4. Не можна повернути жодної миттєвості, щоб ... 

5. Як слово не поможе, то ... 

6. Уранці нічого не можна було впізнати, ніби ... 

7. Як добре бігти босоніж по росянистій траві, коли ... 

 

Вправа 5. Виконати тестові завдання  

Увідповідніть за подібністю синтаксичного значення виділені фрагменти 

простого речення і складних речень  

 

1. Ялини й сосни плакали ЧЕРЕЗ БАЙДУЖІСТЬ. 

А. Легко дихали трави, ЯКІ ЩЕДРО ОМИЛИ ТЕПЛІ ДНІ. 

Б. Удень, КОЛИ СВІТИЛО СОНЦЕ, лід вигравав.  

В. Над минулим не плакав, БО МАЮ НЕСКОРЕНУ ВДАЧУ. 

 

2. ОД ХВИЛЮВАННЯ Тетяна не могла спокійно говорити.  

А. Ми землю бережемо, АБИ НЕ ВКРИЛИ ХМАРИ. 

Б. Був дуже веселий, ТОМУ ЩО ТАЛАНИЛО ЙОМУ. 

В. А кругом озера сосни, ЯКІ В ХУРТОВИНУ ШУМЛЯТЬ. 

 

3. Вирушило море до річки ТОПИТИСЯ.  

А. Незчувся, ЯК МИНУЛА НІЧ. 

Б. Дівчата так співають, ЩО НА НЕБІ ВИХОДЯТЬ ЗОРІ. 

В. Треба було ниток дати, АБИ ДОДОМУ ПОТРАПИТИ.  

    4. Осінь прийшла УМИТИ ліси. 

А. Над минулим не плачу, БО МАЮ НЕСКОРЕНУ ВДАЧУ. 

Б. Він рад навіть поступитися, АБИ ПОБАЧИТИ СОЛОМІЮ. 

В. НЕМОВ ТІ ЧАЙКИ, човни в даль пливуть. 

Д. Сонце пекло так, ЩО СТЕП ПАШІВ. 

 

    5. ПІСЛЯ ТРЕТІХ ПІВНІВ Гнат відчинив двері і вийшов. 

А.Віють вітри, АЖ ДЕРЕВА ГНУТЬСЯ. 

Б. Темніє, КОЛИ ЗІ ШКОЛИ ЙДЕМО НА ЗОРІ. 

В. Народ живе, КОЛИ В ЙОГО СЕРЦЯХ ЖИВЕ НАДІЯ. 

Д. Ми сміялися так голосно, ЩО БУЛО ЧУТИ ДАЛЕКО.  

 

 

 

 

 

 



6.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронний підручник (посилання:  

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2019.pdf) 

 

Примітка. Виконане д/з переслати на електронну пошту викладача 

nataliznachur88@gmail.com або у VIBER, Телеграм. Не забудьте вказати своє прізвище 

та ім’я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.pidruchnyk.com.ua/uploads/book/11-klas-ukrajinska-mova-avramenko-2019.pdf
mailto:nataliznachur88@gmail.com


Додаток 1 

Розділові знаки у складнопідряднному реченні 

 

КОМИ НЕ СТАВИМО НА МЕЖІ  РЕЧЕННЯ: 

 

1. Якщо підрядна частина складається з одного сполучного слова:  

Приїду додому, але не знаю коли.  

 

2. Якщо перед сполучником чи сполучним словом стоїть частка НЕ:  

Хотілось би знати не що він сказав, а як він це сказав. 

 

3. Якщо маємо однорідні підрядні частини, поєднані сполучником:  

Подивися, що ти хочеш замовити і як це можна зробити. 

 

СТАВИМО ТИРЕ: 

 

 Якщо хочемо інтонаційно відокремити головну частину від підрядної. У 

такому випадку підрядна частина стоїть перед головною: 

Хто волю хоче вбить – загине. 

Хоч земля вся вкрита снігами – моє серце в цвіту.  

 

СТАВИМО ДВОКРАПКУ: 

 

 Якщо підрядна частина стосується слова в головному реченні, яке потребує 

пояснення: 

А я ж іще досі не вивів найважчу формулу: як повернуть вам розгублені в класах 

літа.  

 

Запам’ятай! 
 

 Якщо підрядна частина всередині, то відокремлюємо її комами з обох боків:  

Вдень, коли світило сонце, лід вигравав у його промінні міріадами іскор.  

 

  Якщо маємо складений сполучник так що, через те що, для того щоб, після 

того як на початку речення, то всередині самого сполучника коми не 

ставимо: 

Після того як розвидніється, будемо починати. 

Для того щоб бути щасливим, треба мріяти завжди.  

 

 

 

 


	Переглянути правила «Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень» за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=J4TDkpLo7Ng&feature=emb_logo

