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У статті проаналізовано граматико-стилістичний аспект вивчення синтаксису складних багатокомпонент-
них речень учнями основної школи, запропоновано цікаві й змістовні вправи, що допоможуть учням кра-
ще усвідомити стилістичну виразність таких синтаксичних структур. Автор доводить, що застосування 
таких вправ у навчанні української мови сприяє досягненню відповідного рівня комунікативних умінь і 
навичок, що передбачають осмислення учнями змісту складних багатокомпонентних речень, оцінювання 
й аналіз усних і письмових висловлювань, трансформування, відтворення, конструювання, редагуван-
ня текстів з цими синтаксичними одиницями, створення й лінгвістичний аналіз власних стилістично 
диференційованих висловлювань.
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Постановка проблеми. Сучасні умови 
функціювання мови вимагають підви-

щення рівня мовної підготовки й мовленнєвої 
компетенції членів суспільства. Освіта перед-
бачає інтенсивну цілеспрямовану роботу мовця 
щодо збагачення знань про виражальні засоби 
мови, їхнє стилістичне розмаїття, удосконален-
ня комунікативних умінь в основних видах мов-
леннєвої діяльності. Пошук шляхів формування 
комунікативної особистості пов’язаний з дослі-
дженням комплексу питань, одним з яких є вдо-

сконалення граматичного ладу мовлення учнів 
загальноосвітньої школи.

Для методично правильної організації навчан-
ня, що сприятиме такому вдосконаленню, важ-
ливе значення має не тільки зміст теоретичного 
матеріалу, але й зв’язок з розвитком мовлення 
учнів. Цей зв’язок під час вивчення складних 
багатокомпонентних речень виявляється не тіль-
ки в кількісному, але й у якісному відношенні: 
увиразнюється мовлення учнів, виявляється 
синтаксична й семантична різноманітність цих 
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конструкцій, ставлення автора до зображувано-
го, уміння школярів визначати доцільність вико-
ристання таких речень у текстах різних стилів. 

Ураховуючи результати наукових надбань 
українських та зарубіжних учених, педагогічного 
спостереження за навчальним процесом, можемо 
стверджувати, що проблеми стилістичного ана-
лізу складних речень, засобів зв’язку, типів ре-
гулярних і нерегулярних ланок, структури цих 
речень залишаються недостатньо дослідженими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему вивчення в основній школі речень з 
різними видами зв’язку, їхньої стилістичної ролі 
в мові неодноразово досліджували і продовжують 
досліджувати вчені-методисти й учителі-словес-
ники, зокрема: розробляють теоретичні поло-
ження та втілюють їх практично (С. Ареф’єва, 
І. Дацюк, С. Дорошенко, С. Єрмоленко, М. За-
рицький, С. Омельчук, К. Плиско, О. Пономарів 
та ін.); підкреслюють важливість знань із галузі 
функціональної стилістики для розвитку гра-
матичного ладу мовлення, пропонують ефек-
тивний дидактичний матеріал, побудований на 
базі стилів (Л. Гончаренко, Г. Горяна, С. Марич, 
В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін.); пропону-
ють дидактичний матеріал для формування на-
вичок пунктуаційного оформлення синтаксичних 
конструкцій (О. Заболотний, С. Омельчук та ін.); 
загострюють увагу на необхідності комплексного 
дослідження синтаксичних одиниць (В. Адмоні, 
Н. Арутюнова, Г. Золотова, Л. Мацько, К. Плиско 
та ін.); питання теорії мови супроводжують смис-
ловою і стилістичною характеристиками син-
таксичних явищ (В. Ващенко, С. Давнюк, О. Ко-
зіцька, Л. Пархонюк, М. Пентилюк, М. Симулик, 
Т. Шкарбан, К. Шульжук та ін.).

Виокремлення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз наукових праць засвід-
чив, що окремої монографічної роботи, яка стосу-
валася б проблеми стилістичного аналізу складних 
багатокомпонентних речень, немає. У методичних 
посібниках та науково-методичних журналах такі 
відомості висвітлено недостатньо, не простежуєть-
ся чітка система роботи з удосконалення грама-
тичного ладу мовлення учнів засобами стилістич-
ного аналізу складних комбінованих речень.

Метою наукової розвідки є дослідження спе-
цифіки вправ, що допоможуть краще вивчити 
синтаксис складних комбінованих речень, спри-
ятимуть усвідомленню учнями функційних мож-
ливостей синтаксичних засобів мови для забез-
печення стилістичної виразності, емоційної та 
смислової підкресленості змісту висловлювання.

Виклад основного матеріалу. Опорною грама-
тичною базою для вивчення складних багатоком-
понентних речень є знання про всі типи складних 
речень, засоби зв’язку між ними, а також усклад-
нене 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 зна-
ходити й розрізняти в тексті ускладнені речення, 
складні та багатокомпонентні речення.

Доцільним буде проведення вибіркового дик-
танту з граматичним завданням: І варіант – ви-
писати з тексту елементарні складні речення; ІІ 

варіант – складні ускладнені речення; ІІІ варі-
ант – багатокомпонентні речення. 

Опорні знання актуалізуються за допомогою 
запитань: 

– Яке речення називається складним? Наве-
діть приклади. 

– Які бувають типи речень за способом по-
єднання частин?

– Схарактеризуйте складнопідрядні (склад-
носурядні, безсполучникові) речення. 

– Яка відмінність між складним багатокомпо-
нентним реченням і складним ускладненим ре-
ченням? і т.п.

Наступним кроком є аналіз семантичних та 
інтонаційних особливостей синтаксичних кон-
струкцій, що включають однорідні члени речен-
ня, вставні та вставлені слова і словосполучення, 
звертання, приєднувальні конструкції, відокрем-
лені другорядні члени.

1. Річка Оскіл – чудесна річка, з прозорою 
лагідною водою, з очеретами й рукавами, з ши-
рокими 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 ре-

чення ускладнене відокремленими однорідними 
неузгодженими поширеними означеннями «з про-
зорою лагідною водою, з очеретами й рукавами, 
з широкими на лівому березі луками», а підряд-
не – відокремленим поширеним означенням, ви-
раженим дієприкметниковим зворотом «поросли-
ми зеленими-зеленими шовковими віями».

2. Солідна віком і творчою практикою люди-
на, 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 практи-
кою людина».

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 по-
ширеними обставинами, вираженими дієприс-
лівниковими зворотами «ніби підтверджуючи 
Оверкові слова» та «пролітаючи кудись далі», 
що стосуються одного дієслова-присудка.

4. Зацікавлені появою незнайомої людини, ді-
вчата 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 ре-
чення ускладнене відокремленим узгодженим 
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поширеним означенням «зацікавлені появою не-
знайомої людини» та відокремленим поширеним 
означенням, вираженим дієприкметниковим зво-
ротом «проводжаючи її очима».

5. А як буря лиха тебе з місця зіб’є або хма-
ра-гора тебе громом уб’є, світ почує ту смерть, 
і повітря здрижить, і ліси загудуть, і земля за-
движить (І. Франко)
[ ] або [   ], [світ...], і [повітря...], і [ліси...], і [земля...].

6. Сьогодні, навпаки, мені було приємно ду-
мати, що я цим розкішним лісом іду до жит-
тя, 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. Я заздрю тим, хто впав на півдорозі, але 

не втратив прагнення й на мить, хто не сто-
мився 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 одно-

рідною і послідовною підрядністю.
8. І тоді всі помітили, що у вікні сліпучо сяє 

весняне сонце, що на тополях розбрунькову-
ються 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 одно-

рідною супідрядністю.
9. Вода в такий час була майже гаряча, зна-

чно тепліша від ранкового повітря, бо сер-
пень ранками вже давав знати свій характер... 
(Ю. Збанацький).

                   чому?    п. причини

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

Складнопідрядне речення, у якому головне 
речення ускладнене відокремленими уточню-
вальними членами речення «значно тепліша від 
ранкового повітря».

Синтаксичний аналіз речень має супроводжу-
ватися елементами стилістичного: 

– У якій сфері спілкування може вживатися 
подане речення? Спробуйте передати словом чи 
словосполученням зміст речення. 

– До якого стилю мовлення може належати 
речення? Чому? 

– Яка стилістична роль речення за метою ви-
словлювання? 

У ході аналізу звертається увага учнів на 
смислові й граматичні особливості кожної син-

таксичної конструкції, що зумовлюються на-
явністю сполучників, порядком розташування 
частин речення, інтонацією; чітке вираження 
смислового зв’язку складнопідрядним реченням; 
ритмомелодику. 

– Які відтінки (часу, умови, причини, наслід-
ку) мають подані речення? 

Усне або письмове виконання перевірних за-
вдань сприяє їхньому осмисленню, усвідомлен-
ню та закріпленню, застосуванню за зразком, за 
аналогією та у нових ситуаціях. На цьому етапі 
варто запропонувати школярам самостійно ді-
брати варіанти, синонімічні поданим конструк-
ціям, що виражали б чітко: а) часову залеж-
ність 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 при-
чини виникнення та його роль у висловлюванні. 
Для цього, після підготовки до сприймання ново-
го матеріалу, необхідно створити проблемну си-
туацію, розв’язати яку можна лише після опра-
цювання нової порції інформації. 

З цією метою учням можна запропонувати по-
рівняти особливості будови кожного речення, їх 
відмінність від видів складних речень, що вивча-
лися раніше, трансформувати подані речення у 
прості або елементарні складні й записати їх у 
дві колонки (зліва – прості, справа – ССК) (див. 
таблицю на наступній сторінці).

Для більш осмисленого опрацювання відомос-
тей про багатокомпонентні речення змішаного 
типу школярі мають дати відповіді на запитання, 
що, на нашу думку, сприяють усвідомленню зна-
чення цих синтаксичних конструкцій і засобів їх 
вираження у мовленні.

– Скільки повідомлень у кожному реченні пер-
шого завдання лівої колонки? (По одному в кож-
ному реченні) У першому реченні правої колонки? 
(Стільки, скільки в трьох реченнях лівої колонки).

– Скільки повідомлень у кожному речен-
ні другого завдання лівої колонки? (У першому 
реченні – два: чорніли бори; бори, наче пояс. 
У другому реченні – два: зеленіли острови, зе-
леніли 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 ува-
гу. У другому реченні – три: тенденції просте-
жуються; оцінювання роботи учнів тільки за 
рівнем засвоєння знань; невраховування мовлен-
нєвих вмінь і навичок. У третьому – одне: на-
вчання вимагає вдосконалення. У четвертому – 
три: рідко проводиться індивідуальна робота, 
рідко проводяться уроки-диспути, рідко прово-
дяться уроки-конференції). У правій? (Стільки, 
скільки у чотирьох реченнях лівої колонки).

– Прочитати виразно кожну групу речень. Яке 
з висловлювань природніше, експресивніше, дина-
мічніше? Схарактеризувати лексичні та інтонацій-
но-синтаксичні особливості порівнюваних речень.

– Схарактеризувати стилістичну роль відчут-
тів персонажа в авторському мовленні. Порівня-
ти з відчуттями гіпотетичної людини від імені 
якої будували висловлювання учні. Зробити ви-
сновки. Обґрунтувати відповідь.
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– З якою метою використовуються різні види 
зв’язку в реченні? З якою метою використовують-
ся складні синтаксичні конструкції в мовленні?

– Як виокремлюються засоби зв’язку, що 
вказують на відношення між частинами вислов-
лювання на письмі? (Інверсія, розділові знаки). 
В усному мовленні? (Інтонація).

Проаналізовані завдання дають можливість 
учням самостійно дійти висновку, що одне склад-
не комбіноване речення містить декілька повідо-
млень. Поєднуючи різні зв’язки в реченні, мож-
на передавати різноманітні логічні відношення в 
текстах різних стилів, хоча розмовне та офіцій-
но-ділове мовлення на цьому рівні мають низку 
відмінностей.

Щоб закріпити отримані висновки, учні ви-
конують вправи на побудову речень відповід-
но до певної теми Розглядаючи кожне речення, 
учні обов’язково проводять інтонаційно-смисло-
вий аналіз і виразне читання конструкцій, що 
аналізуються й коригуються. Далі проводиться 
спостереження за використанням складних ба-
гаточленних речень у текстах різних стилів, ви-
значається їхня роль у висловлюванні.

Висновки. Запропоновані нами вправи і за-
вдання характеризуються такими основними 
якостями: а) різнобічністю, яка дозволяє врахо-
вувати різні фактори її використання в навчаль-
ному процесі, цілеспрямовано формувати компо-
ненти комунікативної діяльності; б) методичною 
визначальністю, що відображає особливості ви-
вчення пропонованого навчального матеріалу; в) 
цілісністю, зорієнтованою на розвиток усіх ком-
понентів навчання; г) органічністю, вираженою в 
тому, що пропоновані вправи і завдання є склад-
ником системи роботи з удосконалення грама-
тичного ладу мовлення учнів основної школи. 

Перспективи подальших розвідок. Запропо-
нована стаття не охоплює всіх аспектів пробле-
ми вдосконалення граматичного ладу мовлення 
учнів на уроках рідної мови. У перспективі варто 
виокремити: застосування стилістичного аналізу 
в процесі вивчення інших тем шкільного курсу 
української мови; удосконалення мовленнєво-
комунікативних умінь учнів засобами стилістич-
ного аналізу в позакласній роботі; розробка фа-
культативного курсу для класів з поглибленим 
вивченням української мови.

Таблиця

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

2. Далі впродовж коло його чорніли бори, наче 
оксамитовий вузький пояс. Нижче широкою зеле-
ною смужкою зеленіли довгі острови між Старим та 
Новим Дніпром та, вкриті лозами, пологі луки попід 
чорним 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 на-
вчання також вимагає вдосконалення. Рідко прово-
диться індивідуальна робота з учнями, уроки-диспу-
ти, уроки-конференції.

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 зе-
леніли довгі острови між Старим та Новим Дніпром, 
та зеленіли пологі луки попід чорним лісом, вкриті 
лозами (І. Нечуй-Левицький)

3. Керівник секції повсякчас привертає увагу сво-
їх 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 диферен-
ційоване навчання, індивідуальна робота з учнями, 
рідко проводяться ще уроки-диспути, уроки-конфе-
ренції (З журналу).
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ГРАММАТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА 
СЛОЖНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация
В статье проанализирован грамматико-стилистический аспект изучения синтаксиса сложных много-
компонентных предложений учащимися основной школы, предложены интересные и содержательные 
упражнения, которые помогут учащимся лучше осознать стилистическую выразительность таких син-
таксических структур. Автор доказывает, что применение таких упражнений в обучении украинского 
языка способствует достижению соответствующего уровня коммуникативных умений и навыков, пред-
усматривающих осмысление учащимися содержания сложных синтаксических конструкций, оценку 
и анализ устных и письменных высказываний, трансформацию, воспроизведение, конструирование, 
редактирование текстов с такими синтаксическими единицами, создание и лингвистический анализ 
собственных стилистически дифференцированных высказываний.
Ключевые слова: синтаксис, сложное предложение, сложное многокомпонентное предложение, стили-
стический анализ, грамматический строй речи, учащиеся.
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THE GRAMMAR AND STYLISTIC ASPECT OF THE SYNTAX STUDYING 
OF COMPLEX COMBINED SENTENCES BY THE BASIC SCHOOL PUPILS

Summary
The grammar and stylistic aspect of the syntax studying of complex combined sentences by the basic 
school pupils is analyzed in the article, interesting and meaningful exercises are presented which will help 
pupils understand the stylistic severity of syntactic structures better. The author proves that the using of 
such exercises in learning of the Ukrainian language contributes to the appropriate level of communication 
skills that provide pupils to understand the complex content of combined sentences, the assessment and 
analysis of oral and written statements, the transformation, reproduction, construction, texts editing with 
these syntactic units, the creation and linguistic analysis of stylistically own differential expressions.
Keywords: syntax, complex sentence, complex sentence with different types of communication, stylistic 
analysis, grammar speech, pupils.


