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Аннотация

В  статье  предлагаются интересные  и  содержательные упражнения,  которые

помогут  ученикам  лучше  осознать  стилистическую  выразительность сложных

комбинированных предложений. 
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Постановка  проблеми  в  загальному  вигляді.  Сучасні  умови

функціонування  мови  вимагають  підвищення  рівня  мовної  підготовки  й

мовленнєвої  компетенції  членів  суспільства.  Освіта  передбачає  інтенсивну

цілеспрямовану роботу мовця щодо збагачення знань про виражальні  засоби

мови,  їх  стилістичне  розмаїття,  удосконалення  комунікативних  умінь  в

основних  видах  мовленнєвої  діяльності.  Пошук  шляхів  формування

комунікативної  особистості  пов’язаний  з  дослідженням  комплексу  питань,

одним  з  яких  є  вдосконалення  граматичного  ладу  мовлення  учнів

загальноосвітньої школи.

Для методично правильної організації навчання, що сприятиме такому

вдосконаленню, важливе значення має не тільки зміст теоретичного матеріалу,

але  й  зв’язок  з  розвитком  мовлення  учнів.  Цей  зв’язок  під  час  вивчення

складних  комбінованих  речень  виявляється  не  тільки  в  кількісному,  але  й  у
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якісному відношенні: увиразнюється мовлення учнів, виявляється синтаксична

й  семантична  різноманітність  цих  конструкцій,  ставлення  автора  до

зображуваного,  уміння  школярів  визначати  доцільність  використання  таких

речень у текстах різних функціональних стилів. 

Ураховуючи  результати  наукових  надбань  українських  та  зарубіжних

учених,  педагогічного  спостереження  за  навчальним  процесом,  можемо

стверджувати,  що  проблеми  стилістичного  аналізу  складних  речень,  засобів

зв’язку,  типів  регулярних  і  нерегулярних  ланок,  структури  цих  речень

залишаються  недостатньо  дослідженими.  Тому,  проблема   вдосконалення

граматичного  ладу  мовлення  школярів  засобами  стилістичного  аналізу

складних синтаксичних конструкцій є актуальною й на сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему вивчення в середній

школі речень з різними видами зв’язку, їх стилістичної ролі в мові неодноразово

досліджували  і  продовжують  досліджувати  вчені-методисти  й  учителі-

словесники, зокрема:

– розробляють  теоретичні  положення  та  втілюють  їх  практично  (С.

Ареф’єва,  І.  Дацюк,  С.  Дорошенко,  С.  Єрмоленко,  М.  Зарицький,  С.

Омельчук, К. Плиско, О. Пономарів);

– підкреслюють важливість знань із галузі функціональної стилістики для

розвитку  граматичного  ладу  мовлення,  пропонують  ефективний

дидактичний  матеріал,  побудований  на  базі  стилів  (Л.  Гончаренко,  Г.

Горяна,  С.  Марич,  В.  Мельничайко,  М.  Пентилюк,  О.  Потапенко,  Г.

Шелехова); 

– пропонують  дидактичний  матеріал  для  формування  навичок

пунктуаційного  оформлення синтаксичних конструкцій  (О.  Заболотний,

С. Омельчук); 

– загострюють  увагу  на  необхідності  комплексного  дослідження

синтаксичних одиниць (В. Адмоні, Н. Арутюнова, Г. Золотова, Л. Мацько,

К. Плиско);

– питання  теорії  мови  супроводжують  смисловою  і  стилістичною

характеристиками  синтаксичних  явищ   (В.  Ващенко,  С.  Давнюк,  О.

Козіцька,  Л.  Пархонюк,  М.  Пентилюк,  М.  Симулик,  Т.  Шкарбан,  К.

Шульжук).
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 Виділення  невирішених  раніше  частин  загальної  проблеми. Аналіз

методичних праць засвідчив, що окремої монографічної роботи, яка стосувалася

б проблеми стилістичного аналізу складних синтаксичних конструкцій, немає.

У  методичних  посібниках  та  науково-методичних  журналах  такі  відомості

висвітлено  недостатньо,  не  простежується  чітка  система  роботи  з

удосконалення  граматичного  ладу  мовлення  учнів  засобами  стилістичного

аналізу складних комбінованих речень.

Метою наукової  розвідки  є  дослідження  специфіки  вправ,  що

допоможуть  краще  вивчити  синтаксис  складних  комбінованих  речень,

сприятимуть усвідомленню  учнями  функціональних  можливостей

синтаксичних засобів мови для забезпечення стилістичної виразності, емоційної

та смислової підкресленості змісту висловлювання.

Виклад основного матеріалу. Базовим у нашій розвідці є положення про

вивчення мовленнєвих одиниць в єдності з розвитком мовлення.

Поєднуючи  роботу  з  розвитку  мовлення  і  роботу  з  фонетики

(інтонаційні  особливості  ССК),  граматики,  стилістики,  культури  мовлення,

використовуючи контекстуальний підхід  до складних речень змішаного типу,

ураховуючи  їх  комунікативне  навантаження,  відбираючи  відповідний

дидактичний матеріал  (функціонування ССК у різних стилях),  ми визначили

зміст  мовленнєвих  завдань у  загальній  системі  роботи  над  темою  “Складні

речення з різними видами зв’язку”.

Усвідомлення ролі складних синтаксичних конструкцій, їх застосування

та  використання  у  власному  мовленні  незалежно  від  сфери  спілкування  є

предметом роботи з  розвитку  мовлення  під  час  вивчення  цих  синтаксичних

одиниць. 

На нашу думку, така організація вивчення складних речень змішаного

типу сприяє загальному розвиткові учнів, розширює світогляд, знання з інших

наук трансформуються через мову та формують мовленнєві вміння,  оскільки

школярі практично переконуються у важливій ролі цих синтаксичних одиниць в

усіх  сферах  людської  діяльності,  що  є  передумовою  цілеспрямованого  їх

використання у власному мовленні.
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На  вивчення  теми  “Складні  речення  з  різними  видами  зв’язку”

шкільною  програмою  відводиться  6  годин,  які  ми  поділили  таким  чином:

складні  речення з  сурядністю і  підрядністю;  складні  речення з  сурядністю і

однорідною  та  неоднорідною  супідрядністю  –  1  година;  складні  речення  з

сурядним  і  безсполучниковим  зв’язком;  складні  речення  з  підрядним  і

безсполучниковим зв’язком – 1 година; складні речення з сурядним, підрядним і

безсполучниковим  зв’язком  –  2  години;  узагальнення  вивченого  –  1  година;

творчі роботи й аналіз їх результатів – 1 година.

Вибір  структури та  типу уроку пов’язаний з  його метою, характером

навчального  матеріалу  та  рівнем  підготовки  учнів.  Ми об’єднали  перші  два

уроки,  щоб  дати  учням  поняття  про  ССК  як  змістове,  інтонаційне  та

пунктуаційне виділення значущої, з точки зору автора, додаткової інформації,

сформувати  загальне  уявлення  про  ССК,  визначити  ланцюжок  моделювання

мовленнєвих ситуацій під час вивчення цих конструкцій.

Опорною граматичною базою для вивчення складних речень з різними

видами зв’язку є знання про всі типи складних речень, засоби зв’язку між ними,

а  також ускладнене  речення.  Від  рівня  засвоєння  учнями  цих  синтаксичних

конструкцій  залежить  ефективність  вивчення  синтаксичних  одиниць  більш

складного ступеня. 

Успішно  реалізувати  поставлене  завдання  допоможе  повторення  й

закріплення  матеріалу,  що  вивчався  в  попередніх  класах,  а  саме:  уміння

знаходити  й  розрізняти  в  тексті  ускладнені  речення,  складні  та

багатокомпонентні речення. 

Доцільним  буде  проведення  вибіркового  диктанту  з  граматичним

завданням: І варіант – виписати з тексту елементарні складні речення; ІІ варіант

– складні ускладнені речення; ІІІ варіант – багатокомпонентні речення. 

Опорні знання актуалізуються в ході відповідей на запитання: 

– Яке речення називається складним? Наведіть приклади. 

– Які бувають типи речень за способом поєднання в них складових частин?
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– Схарактеризуйте складнопідрядні (складносурядні, безсполучникові) речення.

–  Яка  відмінність  між  складним  багатокомпонентним  реченням  і  складним

ускладненим реченням? і т.п.

Далі учням пропонується дібрати з художніх творів, що вивчаються на

уроках літератури, 10-15 складних речень різних типів. Зробити синтаксичний

аналіз одного речення кожного типу. За допомогою схем провести порівняльний

аналіз синтаксичних одиниць. 

Наступним кроком є аналіз семантичних та інтонаційних особливостей

синтаксичних конструкцій, що включають однорідні члени речення, вставні та

вставлені  слова  і  словосполучення,  звертання,  приєднувальні  конструкції,

відокремлені другорядні члени.

1. Річка Оскіл – чудесна річка, з прозорою лагідною водою, з очеретами й
рукавами, з широкими на лівому березі луками, що дивляться на світ божий
незчисленними очима-озерами, порослими зеленими-зеленими шовковими віями
(Остап Вишня).

                                                  якими?
                                                                       підр. означальне

[..., відокрем. неузгоджені однорідні означення], (що..., дієприкметниковий зворот].
      ˆˆˆˆˆˆˆˆ’ ˆˆˆˆˆˆˆˆ’ ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ                 ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
Складнопідрядне  речення,  у  якому  головне  речення  ускладнене

відокремленими  однорідними  неузгодженими  поширеними  означеннями  “з

прозорою лагідною водою, з очеретами й рукавами, з широкими на лівому березі

луками”, а  підрядне  –  відокремленим  поширеним  означенням,  вираженим

дієприкметниковим  зворотом “порослими  зеленими-зеленими  шовковими

віями”.

2. Солідна віком і творчою практикою людина, він був у розпачі, бо з

того часу не впізнавав самого себе (Ю. Федьковч).

                                             чому?

                                                підр. прич.

[відокремлена прикладка, .....], (бо...............).
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
Складнопідрядне  речення,  у  якому  головне  речення  ускладнене

відокремленою поширеною прикладкою “Солідна віком і творчою практикою

людина”.
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3. Над дахом, ніби підтверджуючи Оверкові слова, зойкнув неприємно,

пролітаючи кудись далі, гарматний набій, а жінка так і стояла закам’яніло

(Ю. Мушкетик).

[...,дієприслівниковий зворот, ...., дієприслівниковий зворот, ....], а [...].
     ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙      ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙ ‾ ˙
Складносурядне  речення,  у  якому  перше  речення  ускладнене  двома

відокремленими  поширеними  обставинами,  вираженими  дієприслівниковими

зворотами “ніби підтверджуючи Оверкові слова” та “пролітаючи кудись далі”,

що відносяться до одного дієслова-присудка.

4.  Зацікавлені  появою  незнайомої  людини,  дівчата  вибігли  до  воріт,

проводжаючи її очима, та й хлопці не забарилися (Г. Тютюнник).

[відокремлене узгоджене означення, ....,  дієприкметниковий зворот], та й [...].
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ         ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
Складносурядне  речення,  у  якому  перше  речення  ускладнене

відокремленим  узгодженим  поширеним  означенням  “зацікавлені  появою

незнайомої  людини” та  відокремленим  поширеним  означенням,  вираженим

дієприкметниковим зворотом “проводжаючи її очима”.

5. А як буря лиха тебе з місця зіб’є або хмара-гора тебе громом уб’є,

світ почує ту смерть, і повітря здрижить, і ліси загудуть, і земля задвижить

(І. Франко)

[     ] або [   ], [світ...], і [повітря...], і [ліси...], і [земля...].

Складне багатокомпонентне речення із сурядним зв’язком.

6. Сьогодні, навпаки, мені було приємно думати, що я цим розкішним

лісом іду до життя, що я спочиваю в цій гостині у природи, щоб з новими

силами вернутися до життєвої праці (М. Грушевський).

                                         про що?                               з якою метою?

                                        про що?

                                                             п.з’яс.           п.з’яс.             п.мети

[......думати], (що..........), (що.....), (що........).

Багатокомпонентне речення з однорідною і послідовною підрядністю.

7. Єсть ім’я жіноче, м’яке і ясне, в йому і любов, і журба, і надія, воно,

як зітхання, бринить весняне: Марія (М. Рильський).

[......., відокремлені узгоджені означення], [.... відокремлені додатки], [..., порівняльний зворот, ...]:  [...].
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           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^            ----------------------------            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Складне  безсполучникове  речення  з  сурядним  зв’язком.  Це  речення

складається  з  чотирьох  частин.  Перше  речення  ускладнене  відокремленими

узгодженими  непоширеними  означеннями  “м’яке  і  ясне”,  друге  –

відокремленими іменниковими додатками  “і любов, і журба, і надія”, третє –

порівняльним зворотом “як зітхання”, четверте речення – називне “Марія”.

8. Я заздрю тим, хто впав на півдорозі, але не втратив прагнення й на

мить, хто не стомився марити в знемозі на шпиль, що в сяйві сонця височить

(С. Голованівський).
                    яким?   п.займ.-означ.   який?   п. означ.

         яким? п. займ.-означ.    

[...], (хто...), (хто...), (що...)

Складне  багатокомпонентне  речення  з  однорідною  і  послідовною

підрядністю.

9.  І  тоді  всі  помітили,  що  у  вікні  сліпучо  сяє  весняне  сонце,  що  на

тополях розбруньковуються сережки цвіту і що та незбагненна сила життя

невичерпна і прекрасна (Р. Іванченко).
           що?     п. з’ясувальне

           що? п. з’яс.

          що? п. з’яс.

[...], (що...), (що...) і (що...)

Складне багатокомпонентне речення з однорідною супідрядністю.

Вода в такий час була майже гаряча, значно тепліша від ранкового 

повітря, бо серпень ранками вже давав знати свій характер...(Ю. Збанацький).

                   чому?    п. причини

 

[...., відокремлені уточнювальні члени речення],     (бо...)
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Складнопідрядне  речення,  у  якому  головне  речення  ускладнене

відокремленими  уточнювальними  членами  речення  “значно  тепліша  від

ранкового повітря”.

Синтаксичний аналіз речень має супроводжуватися стилістичним: У якій

сфері спілкування може вживатися подане речення? Спробуйте передати словом
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чи словосполученням зміст речення. До якого стилю мовлення може належати

речення? Чому? Яка стилістична роль речення за метою висловлювання? 

У  ході  аналізу  звертається  увага  учнів  на  смислові  й  граматичні

особливості  кожної  синтаксичної  конструкції,  що  зумовлюються  наявністю

сполучників,  порядком  розташування  частин  речення,  інтонацією;  чітке

вираження  смислового  зв’язку  складнопідрядним  реченням;  ритмомелодику.

Які відтінки (часу, умови, причини, наслідку) мають подані речення? 

Усне або письмове виконання перевірних завдань сприяє їх осмисленню,

усвідомленню  та  закріпленню,  застосуванню  за  зразком,  за  аналогією  та  у

нових  ситуаціях.  На  цьому  етапі  варто  запропонувати  школярам  самостійно

дібрати варіанти, синонімічні поданим конструкціям, що виражали б чітко: а)

часову залежність між явищами; б) причинову; в) наслідкову; г) лише вказували

на взаємозв’язок явищ.

Щоб  пояснити  значення  поняття  “складна  синтаксична  конструкція”,

потрібно  наголосити  на  змістовому  боці  цього  явища,  з’ясувати  причини

виникнення  та  його  роль  у  висловлюванні.  Для  цього,  після  підготовки  до

сприймання  нового  матеріалу,  необхідно  створити  проблемну  ситуацію,

розв’язати яку можна лише після опрацювання нової порції інформації. 

З цією метою учням можна запропонувати порівняти особливості будови

кожного  речення,  їх  відмінність  від  видів  складних  речень,  що  вивчалися

раніше,  трансформувати подані  речення у прості  або елементарні  складні й

записати їх у дві колонки (зліва – прості, справа – ССК). 

1.  Пружок сизів на червоному небі.
Здавалося,  що ліс був заплутаний й
посипаний зверху снігом. Насправді
то була роса.

2. Далі впродовж коло його чорніли
бори,  наче  оксамитовий  вузький
пояс.  Нижче  широкою  зеленою
смужкою зеленіли довгі острови між
Старим та Новим Дніпром та, вкриті
лозами,  пологі  луки  попід  чорним

1. Пружок сизів на червоному небі,
ніби ліс був заплутаний в біле 
павутиння й посипаний зверху 
снігом, сріблом та діамантами: то 
була роса.

2. Далі впродовж коло його слався
чорний, наче оксамитовий, вузький
пояс:  то  чорніли  бори;  а  нижче
було  видно  дуже  ясно  широку
зелену  смужку:  то  зеленіли  довгі
острови  між  Старим  та  Новим
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лісом. 

3.  Керівник  секції  повсякчас
привертає  увагу  своїх  колег  до
недоліків і  негативних тенденцій. У
практиці  простежуються  такі
тенденції  як  оцінювання  роботи
учнів  за  рівнем  засвоєння  знань,
невраховування мовленнєвих вмінь і
навичок. Диференційоване навчання
також вимагає вдосконалення. Рідко
проводиться  індивідуальна  робота  з
учнями,  уроки-диспути,  уроки-
конференції.

Дніпром,  та  зеленіли  пологі  луки
попід чорним лісом, вкриті лозами
(І.Нечуй-Левицький)

3.  Керівник  секції  повсякчас
привертає  увагу  своїх  колег  до
недоліків  і  негативних  тенденцій,
які  простежуються  у  практиці
викладання предмета, як-от: робота
учнів  оцінюється  здебільшого
тільки  за  рівнем  засвоєння  знань
(не  враховуються  мовленнєві
вміння  і  навички);  вдосконалення
вимагає  диференційоване
навчання,  індивідуальна  робота  з
учнями,  рідко  проводяться  ще
уроки-диспути,  уроки-конференції
(З журналу).

Для більш осмисленого опрацювання відомостей про багатокомпонентні

речення змішаного типу школярі  мають дати  відповіді  на  запитання,  що,  на

нашу думку, сприяють усвідомленню значення цих синтаксичних конструкцій і

засобів їх вираження у мовленні.

–  Скільки  повідомлень  у  кожному  реченні  першого  завдання  лівої

колонки? (По одному в кожному реченні) У першому реченні правої колонки?

(Стільки, скільки в трьох реченнях лівої колонки). 

–  Скільки  повідомлень  у  кожному  реченні  другого  завдання  лівої

колонки? (У першому реченні – два:  чорніли бори;  бори, наче пояс. У другому

реченні – два:  зеленіли острови, зеленіли луки.) У правій? (Стільки, скільки у

двох реченнях лівої колонки).

–  Скільки  повідомлень  у  кожному  реченні  третього  завдання  лівої

колонки?  (У  першому  реченні  –  одне:  керівник  секції  привертає  увагу.  У

другому реченні – три:  тенденції простежуються; оцінювання роботи учнів

тільки за рівнем засвоєння знань; невраховування мовленнєвих вмінь і навичок.

У третьому – одне: навчання вимагає вдосконалення. У четвертому – три: рідко

проводиться  індивідуальна  робота,  рідко  проводяться  уроки-диспути,  рідко
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проводяться  уроки-конференції)  У  правій?  (Стільки,  скільки  у  чотирьох

реченнях лівої колонки).

–  Прочитати  виразно  кожну  групу  речень.  Яке  з  висловлювань

природніше,  експресивніше,  динамічніше?  Схарактеризувати  лексичні  та

інтонаційно-синтаксичні особливості порівнюваних речень.

– Схарактеризувати стилістичну роль відчуттів персонажу в авторському

мовленні. Порівняти з відчуттями гіпотетичної людини від імені якої будували

висловлювання учні. Зробити висновки. Обґрунтувати відповідь.

–  Для  чого  використовуються  різні  види зв’язку  в  реченні?  Для  чого

використовуються складні синтаксичні конструкції в мовленні?

–  Як  виділяються  засоби  зв’язку,  що  вказують  на  відношення  між

частинами  висловлювання  на  письмі?  (Інверсія,  розділові  знаки).  В  усному

мовленні? (Інтонація).

Проаналізовані  завдання  дають  можливість  учням  самостійно  дійти

висновку, що одне складне комбіноване речення містить декілька повідомлень.

Поєднуючи  різні  зв’язки  в  реченні,  можна  передавати  різноманітні  логічні

відношення в текстах різних стилів, хоча розмовне та офіційно-ділове мовлення

на цьому рівні мають ряд відмінностей. 

Далі  пояснення  матеріалу  теми  включає  образне  уявлення  учнів  про

будову складних речень з різними видами зв’язку.

–  Уявіть,  що речення  –  це  будинок,  а  ви  –  архітектор.  Вам потрібно

спроектувати  будинок  на  декілька  сімей.  Якщо  Ви  проектуватимете  кожний

будинок окремо, сім’ям буде незручно спілкуватися між собою. Чи не зручніше

побудувати  невеличке  містечко  (складна  синтаксична  конструкція),  у  якому

кожен будинок (прості  речення)  буде  зручно сполучатися (розділові  знаки)  з

сусіднім? Спробуємо побудувати таке містечко (схему).

Маковейчику просто і легко на серці, бо сонця так багато, що небо аж

поблідло  від  нього,  а  внизу,  далеко-далеко  за  насипом,  виділяються  луки,  і

біжить по них марево, як отара прозорих овець (О. Гончар).
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                                             а                                                                            і

Це схема складної синтаксичної конструкції, у якій сурядним зв’язком

пов’язано три незалежні речення. До першого сурядного відноситься підрядне

речення  причини,  від  якого  залежить  підрядне  способу  дії,  тобто  в  цьому

випадку  наявна  послідовна  залежність.  Друге  сурядне  речення  ускладнене

відокремленою  обставиною  місця,  а  третє  сурядне  речення  пояснюється

неповним порівняльним реченням.

Так аналізуються ще чотири  складних речення з різними видами зв’язку

та за аналогією будуються схеми. Побудовані та накреслені схеми речень дають

можливість  розглянути  складну  синтаксичну  конструкцію  у  взаємозв’язку

простих речень і кожне просте чи просте ускладнене речення в складному.

1. Настане зоряна пора, що ми її  так довго ждали, і  потече вода з

Дніпра грозою срібною в канали… (В.Сосюра).

                                          і

                                                   

У  цьому  складному  реченні  два  сурядних  з’єднуються  єднальним

сполучником  і,  причому  перше  сурядне  речення  є  головним  для  підрядного

означального.
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Маковейчику просто і легко на серці внизу, далеко-далеко за 

насипом, виділяються луки

біжить по них марево,

бо сонця так багато,

як отара прозорих овець.

що небо аж поблідло від нього,

Настане зоряна пора, потече вода з Дніпра 
грозою срібною в канали

що ми її так довго 
ждали,



2.  За  лісом  широкі  поля  поволі  й  лагідно  спускалися  вниз,  і  віз  усе

котився  вузькою,  нев’їждженою  дорогою,  що  бігла  кривулькою  поміж

озиминою до села (М.Коцюбинський).

                                                         і

У цьому  складному  реченні  два  сурядних  також  з’єднані  між  собою

єднальним сполучником  і, але вже не перше, а друге сурядне є головним для

підрядного речення.

3. На небі раптом зашуміло й загуло,  неначе сосновий ліс на вітрі,  а

чорна  хмара  так  швидко  росла  й  бігла,  що  можна було  слідкувати  за  нею

очима (І. Нечуй-Левицький).

                                                  а

У наведеному  прикладі  два  сурядних  речення  з’єднані  між  собою

протиставним сполучником.  Кожне сурядне  речення  пояснюється  підрядним.

Перше сурядне  пояснюється  неповним підрядним порівняльним реченням,  а

друге – підрядним способу дії.

4. Молоденькі гіллясті берізки, може, тільки вночі покрилися листям, і

те  листя  було  ще  навіть  не  зеленим,  якимось  світло-багряним  з  ледве

помітною  жовтизною,  таке  тендітне,  що  так  здавалося:  от-от  воно

розтане, випарується під гарячим промінням сонця (Ю.Збанацький).

                              і                                          ,
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віз усе котився вузькою, 
нев’їждженою дорогою,

За лісом широкі поля поволі й 
лагідно спускалися вниз,

що бігла кривулькою поміж 
озиминою до села.

чорна хмара так швидко росла й 
бігла,

На небі раптом зашуміло й загуло

що можна було слідкувати за нею 
очима.

неначе сосновий ліс на вітрі,

те листя було ще навіть не 
зеленим, якимось світло-
багряним з ледве помітною
жовтизною, таке тендітне

Молоденькі гіллясті берізки, 
може, тільки вночі покрилися 
листям,

що так здавалося:

от-от воно розтане, 
випарується під гарячим 



У  цьому  складному  реченні  два  сурядні  речення  пов’язані  єднальним

сполучником і, друге сурядне речення пояснюється підрядним міри і способу дії,

яке у свою чергу поєднується безсполучниковим зв’язком з четвертим підрядним

з’ясувальним реченням.

Отже,  складними  синтаксичними  конструкціями  (або  складними

комбінованими реченнями) називаються такі складні речення, у яких окремі прості

речення зв’язані між собою сурядним і підрядним; сурядним і безсполучниковим;

підрядним і безсполучниковим; сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком.

Після  пояснення  кожного  прикладу  складних  конструкцій,  щоб  закріпити

отримані  висновки,  учні  виконують  вправи  на  побудову  речень  відповідно  до

заданої  теми  (складносурядне  сполучникове  речення,  при  частинах  якого  є

підрядні;  безсполучникове  складне  речення,  сполучникове  складносурядне

речення з відокремленими другорядними членами); порівняння їх функцій у різних

стилях мовлення. 

Розглядаючи  кожне  речення,  учні  обов’язково  проводять  інтонаційно-

смисловий аналіз і виразне читання конструкцій, що аналізуються й коригуються.

Далі  проводиться  спостереження  за  використанням  складних  синтаксичних

конструкцій у текстах різних стилів, визначається їх роль у висловлюванні.

Висновки.  Запропоновані нами вправи і завдання характеризуються  такими

основними якостями: а) різнобічністю, яка дозволяє враховувати різні фактори її

використання   в   навчальному   процесі,   цілеспрямовано   формувати   компоненти

комунікативної   діяльності;   б)   методичною   визначальністю,   що   відображає

особливості   вивчення   пропонованого   навчального   матеріалу;   в)   цілісністю,

зорієнтованою на розвиток усіх компонентів навчання; г) органічністю, вираженою

в тому, що пропоновані вправи і завдання є складовою частиною системи роботи з

удосконалення  граматичного  ладу  мовлення  учнів  основної  школи.  Застосування

таких   вправ   у   навчанні   рідної   мови   сприяє  досягненню  відповідного  рівня

комунікативних  умінь  і  навичок,  що  передбачають  осмислення  учнями  змісту
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складних  синтаксичних  конструкцій,  оцінювання  й  аналіз  усних  і  письмових

висловлювань  з  цими  синтаксичними  одиницями  з  певного  погляду;

трансформування, відтворення, конструювання, редагування текстів зі складними

синтаксичними  конструкціями;  створення  й  лінгвістичний  аналіз  власних

стилістично диференційованих висловлювань. 

Перспективи  подальших  розвідок. Запропонована  стаття  не  охоплює усіх

нюансів і аспектів проблеми вдосконалення граматичного ладу мовлення учнів на

уроках  рідної  мови.  У  перспективі  варто  виділити:  застосування  стилістичного

аналізу в процесі вивчення інших тем шкільного курсу рідної мови; удосконалення

мовленнєво-комунікативних  умінь  учнів  засобами  стилістичного  аналізу  в

позакласній  роботі;  розробка  факультативного  курсу  для  класів  з  поглибленим

вивченням української мови.
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