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Речення з різними типами звязку

Крім складних багатокомпонентних

сполучникових речень (складносурядних і

складнопідрядних та мішаного типу — із сурядністю й

підрядністю) і безсполучникових (з однотипними і

різнотипними части нами), у сучасній українській

мові досить поширені і складні синтаксичні

конструкції, у яких поєднують ся різні види зв’язку —

сполучниковий і безсполучниковий.



Речення з різними типами зв'язку

із сурядним 

сполучниковим та 

безсполучниковим 

зв'язком

із підрядним 

сполучниковим та 

безсполучниковим 

зв'язком

із  сполучнико-

вими зв'язками 

сурядності і 

підрядності та 

безсполучниковим 

зв'язком



Складне речення із сурядним сполучни-

ковим та безсполучниковим зв'язком 
Можна знайти в природі півтони,

Можна життя спинити на півслові,

Але нема в житті напівціни,

Але нема в житті напівлюбові (А.Демиденко).

, ,але ,але .



Складне речення із сурядним сполучни-

ковим та безсполучниковим зв'язком 
По-осінньому тихо цвітуть небеса,

Мила погляду й серцю билиночка кожна,

І така навкруги невимовна краса –

Не любити цю землю, їй-богу, не можна.

М.Луків

, і – .



Складне речення із безсполучниковим та 

сполучниковим  підрядним зв'язком 

Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди,

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть (Т.Шевченко)

, поки , поки , .



Складне речення із безсполучниковим та 

сполучниковим  підрядним зв'язком 

І все ж прожити, певне, так годиться,

Щоб старість не промовила бува:

Ти був, козаче, щедрим на дурниці

І на красиві та пусті слова (В.Симоненко)

, щоб : .



Складне речення із сполучниковими зв'язками 

сурядності й   підрядності та безсполучниковим 

зв'язком 
Нехай серця не знають супокою,

Хай мрії обганяють часу біг,

І наша юність буде хай такою,

Щоб їй ніхто не заздрити не міг (В.Симоненко)

, , і ,щоб .



Розділові знаки у складних реченнях з 

різними типами зв'язку 

Вживаються ті ж розділові знаки, що і в

складносурядних, складнопідрядних та

безсполучникових реченнях. Найчастіше – кома:

Мати вірила: земля усе знає, що думає чи

говорить чоловік, вона може гніватись і бути

доброю (М.Стельмах).



Розділові знаки у складних реченнях з 

різними типами зв'язку 

При збігу сполучників чи сполучних слів

кома між ними ставиться, якщо речення, що

приєднується другим сполучником, можна

опустити чи перенести:

Брати Блаженки шепотілися між собою,

що, коли треба буде, вони стануть в бою один до

одного спинами (О.Гончар).



Розділові знаки у складних реченнях з 

різними типами зв'язку 
Між двома сурядними реченнями, поєднаними

сполучниками і (й), та (і), якщо вони мають спільне

підрядне, кома не ставиться:

Коли він торкався смичком до струни скрипки,

все на світі зникало і залишалася тільки музика

(В.Собко).



Розділові знаки у складних реченнях з 

різними типами зв'язку 

Може вживатися тире або двокрапка:

І досі ще тривожні й неспокійні у людства

сни, бо знає світ: закінчуються війни, але існує

стан війни (М.Ткач).

З тихим дзвоном упали перші краплини, все

стрепенулося – і вже широкою чарівною музикою

зашумів дощ (О.Гончар).



1
Машинописный текст
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯПараграф 29, впр. 321, 323



Речення з різними типами зв'язку 
Виберіть одну правильну відповідь 

1. Cкладним із сполучниковим

і безсполучниковим зв'язком є речення

А Тихо в полі, гай темніє, наступає

літній вечір.

Б Стояла така, що було чути, як знизу

дихає колос.

В Багряний вечір догорів, і попіл падає

на місто, переливається намисто ліхтарів.

Г Хто чує лиш себе, хто тільки для себе

співа, той не ввійде в майбутнє.

2. Cкладним із сполучниковим

і безсполучниковим зв'язком є речення

А Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне,
гори німіють.

Б Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець 

торкнувся вересневий.

В. Планета сива над віками крутиться, минають 
дні, і пахне сіножать.

Г Плачуть дощі в снігах, просять вітри спочину і 
розбивають в прах зоряну павутину.

3. Cкладним із сполучниковим

і безсполучниковим зв'язком є речення

А Небо прорізали стріли, ударив грім, на пильних 
дорогах знявся вітер.

Б І пригадалося дитинство: над водами хиляться 
лози, лелека пливе в висоті.

В Скрізь, де пройшов дощ, свіжо – нарешті 
дочекалися прохолоди землі. 

Г Кажуть люди: пальцем торкнеш ластів'яче 
гніздо – птиця одразу покине ваш двір. 



Речення з різними типами зв'язку 
Виберіть одну правильну відповідь 

4. Cкладним із підрядним і сурядним 
зв'язком є речення

А На білу гречку впали роси, веселі 
бджоли одгули. 

Б Коли тебе в саду стрічаю, сад квітне 
знов у і цілий світ пісні вплітає   в твою 
розмову.

В Там повен двір любистку, цвітуть 
такі жоржини, і вишні чорноокі стоять 
до холодів.

Г Здоровенний дуб розлігся, так що аж 
темно під ним.

5. Складним із сполучниковим 

сурядним та безсполучниковим 
зв'язком є речення 

А Чорта крути за хвіст, а він радий: 
довший хвіст виросте.

Б Як добре те, що смерті не бояся і не 
питаю, чи важкий мій хрест.

В Знов зустріча земля годину літню і 
дерево пахучо зацвіта.

Г Посріблені ліси окуталися тінню, а 
небосхил горить і віти золотить. 
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