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Дата: 09.02.2021 

Урок № 38 

Тема. Тире у складному реченні. 

Мета: удосконалити в учнів вміння правильно інтонувати безсполучникові складні 

речення зі смисловими відношеннями умови, часу, наслідку, протиставлення й зіставлення 

тощо, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані з уживанням тире в безсполучникових 

складних реченнях; формувати вміння визначати доцільність уживання тире між частинами 

безсполучникового складного речення; розвивати творчі вміння відновлювати, моделювати й 

конструювати безсполучникові складні речення зі смисловими відношеннями умови, часу, 

наслідку, протиставлення й зіставлення; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного 

матеріалу сприяти осмисленню учнями ролі людини в житті суспільства. 
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Методичний коментар 

У безсполучникових складних реченнях уживається тире, якщо: 

 у другій частині подано висновок або наслідок дії першої 

частини: Землі кланяйся низько — до хліба будеш близько (Нар. 

творчість).  
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[ ] — [наслідок]. 

 перша частина виражає умову або час того, про що говориться 

в другій частині: Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне (П. 

Тичина).  

[умова] — [ ]. 

 перша частина виражає умову або час того, про що говориться 

в другій частині: Грати словом — долею грати (Г. Світлична).  

[ ] – зіставлення – [ ].  

 

Творче конструювання 

За поданими схемами-моделями побудувати або дібрати з художньої 

літератури безсполучникові складні речення. 

1. [ ] — [наслідок]. 

          2. [час] — [ ]. 

          3. [умова] — [ ]. 

          4. [ ] — [ ](зіставлення). 

 Користуючись схемами, сформулювати основні правила 

вживання тире в безсполучникових складних реченнях. 

 

 

Пунктуаційний практикум (диктант) 

Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити 

вживання коми, тире і двокрапки в простому і складному реченні. 

Прислів’я і приказки стислі крилаті вислови в них сконцентровано 

житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим 

розмаїттям українські прислів’я і приказки охоплюють усі аспекти життя 

людини її погляди на світ суспільні явища громадські та родинні стосунки побут 

тощо. Люди кажуть «Посієш вчасно збереш рясно». І жодного слова звідси не 

викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу. 

 

Виконання тестових завдань. 

 

1. У безсполучниковому складному реченні Сон ніжний землю обійма за 

плечі я чую неньки колискову (Г. Раденька) між його частинами вживається. 

А Кома. Б Крапка з комою. В Двокрапка. Г Тире. 

 

2. У безсполучниковому складному реченні Придивіться у рідному краї 

наша мова вкраїнська страждає (Л. Таран-Пономаренко) між його частинами 

вживається. 

А Кома. Б Крапка з комою. В Двокрапка. Г Тире. 

 

3. Правильну схему речення Ми цінуємо барвінок за його «лікарську 

допомогу» з нього виготовляють ліки від дуже важких хвороб (розділові знаки 

вилучено) зазначено. 
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А [ ], [ ]. одночасність 

Б [ ]: [висновок]. 

В [умова] — [ ]. 

Г [ ]: [причина]. 

 

4. Уживається двокрапка між частинами безсполучникового складного 

речення. 

А Надворі вже стемніло десь далеко на небі засяяла перша зірка  

(М. Коцюбинський). 

Б Не посадив жодного дерева за своє життя плати за чисте повітря  

(Нар. творчість). 

В Упаде мороз на яблуневий цвіт тоді залишимося без врожаю  

(Нар. творчість). 

Г Вкотре переконуєшся скільки таємниць приховує в собі мова (І. 

Вихованець). 

5. Правильною схемою до речення Сталось диво тоді камінець засіяв і 

промінням ясним всіх людей здивував є:  

1 [умова] — [ ]. 

2 [ ]: [причина]. 

3 [ ]: [пояснення]. 

4 [ ], [ ]. одночасність 

 

Домашнє завдання: 

Завдання додому та інструктаж  щодо його виконання. 

Ураховуючи типи смислового зв’язку між частинами, зазначеними в 

дужках, доповнити початки речень так, щоб утворилися безсполучникові 

складні речення. Пояснити вживання розділових знаків. 

Мова наша є таємницею... (доповнення). Дивуєшся дорогоцінності мови 

нашої... (пояснення). Простежимо коріння української мови... (умова). 

Людина створила мову... (протиставлення). Святі слова (рідна мама і рідний 

тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа) тримають нас на 

світі... (причина). Отже, найбільше і найдорожче добро в кожного народу — 

це його мова... (причина). 

 
Фото виконаних завдань надсилати мені на електронну пошту 

 y.levchuk2976@gmail.com 

У темі листа вкажіть ваше прізвище, номер групи та № уроку. 
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