
Тема. Поняття складного речення. Види складних речень. Складне 

речення з різними видами зв’язку 

 

Складним реченням з різними видами зв'язку називається складне 

речення, що поєднує в собі три і більше частин (компонентів), з'єднаних за 

допомогою різних видів сполучникового (сурядного і підрядного) та 

безсполучникового зв'язку. 

Залежно від наявності видів зв'язку виділяється чотири типи таких 

речень 

Розглянемо таблицю 

Різновид Речення Графічна схема 

Складне речення із 

сполучниковим сурядним 

та підрядним зв'язками 

(сурядне - підрядне) 

Довго ще говорили обоє, 

обмірковуючи 

прочитане, то знову 

вони замовкали з 

приводу якоїсь думки, 

що випадково надходила 

одному чи другому до 

голови. (І. Сенченко) 

[ ], то [ ], ( що ). 

Складне речення із 

сполучниковим сурядним 

і безсполучниковим 

зв'язками 

Але малюнком тоскним і 

недбалим не хоче 

годувати листопад, і 

мріють зорі: 

ми серця запалим; 

радіє місяць: повернувсь 

назад. (П. Филипович) 

[ ], і [ ]: [ ]; [ ]: [ ]. 

Складне речення із 

безсполучниковим 

зв'язком на основному 

рівні та сполучниковим у 

межах компонента, що є 

складнопідрядним 

реченням 

Хто боязкий,  той не 

рушить, хто відважний,  

той віз підважить. (Нар. 

тв.) 

(хто),[той], (хто), 

[той]. 

Складне речення із 

сполучниковим сурядним, 

підрядним та 

безсполучниковим 

зв'язками 

Стояла тиха і по-своєму 

хвилююча година: згори 

на верховіття лісу 

опускався сизий 

присмерк, а внизу з - під 

кожного куща виповзав 

туман, тому здавалось, 

що над землею 

коливалися два неба. 

[ ]: [ ], а [ ], і [ ], (що). 



(М. Стельмах) 

 

Отже, складними реченнями з різними видами 

зв'язку  називаються багатокомпонентні (більше 2- х частин) речення з 

різними типами зв'язку між його частинами - сполучниковим та 

безсполучниковим. 

 

Тренувальні вправи 

1. Установіть відповідність між реченнями та видом зв'язку. 

А) А речення - мов зоряний разок слів - намистинок, 

що світяться алмазно, і все довкіл сіяє так виразно.  

(Д. Білоус) 

1. Складне 

речення із 

сурядним і 

безсполучниковим 

зв'язком 

Б) Збулись твої (Шевченкові) слова пророчі, і час 

оновлення настав, і темні просвітились очі, 

вчорашній раб Всесильним став. (М.Рильський) 

2. Складне 

речення із 

підрядним та 

безсполучниковим 

зв'язком 

В) А я додам: любити можна поезію в добу ракет, бо, 

дивна річ, людина кожна якоюсь мірою поет. 

(М.Рильський) 

3. Складне 

речення із 

сурядним та 

підрядним 

зв'язком 

Г) Над вечір хуга втихла, хмари на заході 

почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а 

повітря стало таким прозорим, що було далеко видно 

голі дерева понад шляхом. (Григір Тютюнник) 

4. Складне 

речення із 

сурядним, під   

рядним та 

безсполучниковим 

зв'язком 

2. Скласти речення за схемою: 
  

 

[     ], (де…), (що…). 

 
1. Якісь дві хвилинки я дивився на захід. 

2. Їх запалило багате на золото сонце. 

3. На поверхні срібного озера танули ніжно-рожеві смуги. 

3. Складіть і запишіть речення за схемами: 

 
1.  [     ] - [ наслідок  ] 

2. [     ] : [ доповнення ] 

3. [     ] : [ причина ] 



4. Перетворіть речення на складнопідрядні з підрядними 

обставинними. 

 Була глибока зима, але надворі ще не було снігу. (допустове) 

 Контрольну роботу перенесли через відсутність багатьох учнів. 

(причина) 

 Для розуміння мистецтва людині треба бути художньо освіченою. 

(мети) 

 

 


