
Запорізький колегіум «Елінт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок української мови 
 

 

СВІТ ПИСАНОК 

 
(ОСНОВНІ ВИДИ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Мазакова Олена Андріївна,  

вчитель української мови та літератури,  

вища категорія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема уроку: Основні види складнопідрядних речень: означальними,  

з’ясувальними, обставинними підрядними частинами. 

Час: 2 академічні години 

Мета уроку: 

навчальна: поглибити  знання про складнопідрядне речення та його основними 

видами:  означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними частинами; 

формувати вміння знаходити в тексті складнопідрядні речення: з означальними, 

з’ясувальними, обставинними підрядними частинами, визначати головну й підрядну 

частини, класифікувати складнопідрядні речення за значенням та створювати схеми; 

формувати вміння аналізувати тексти; 

розвивальна: розвивати критичне мислення, творчі здібності, увагу, 

спостережливість,естетичні смаки; 

виховна: виховувати почуття любові до  рідної землі, повагу до звичаїв і традицій 

 інтерес до народної творчості. 

Цілі уроку: 

 Здобувачі освіти  знатимуть: основні види СПР. 

 Вмітимуть: працювати з текстами; знаходити складнопідрядні речення в  

  текстах, з’ясовувати вид підрядних речень; зможуть створювати схеми до  

  подібних речень, виконувати синтаксичний розбір СПР. 

             Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок. 

              Форма:   елементи «перевернутого навчання» 

 

Хід уроку           

Випереджувальне навчання :  здобувачі освіти завчасно отримують матеріал 

учителя (презентацію) наступного уроку (викладається  у Classrom, веб-сервісі Google)  або 

відео урок (https://www.youtube.com/watch?v=YvZTN268vTI) з теми «Основні види 

складнопідрядних речень: з означальними, з’ясувальними, обставинними підрядними 

частинами». Учні самостійно вдома опрацьовують теоретичний  матеріал.  

 

І. Оголошення теми, мети уроку 

Пізнай свій край… себе, Свій рід, свій народ, свою землю – і ти побачиш шлях у 

життя. Шлях, на якому найповніше розкриються твої здібності. Ти даси йому продовження, 

вторувавши стежину, із тієї стежини вже рушили у життя твої нащадки… 

Г. Сковорода 

https://www.youtube.com/watch?v=YvZTN268vTI


ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Гра "Гаряча картопля" 

Умови гри: «Гаряча картопля, звичайно, смачна, але утримати її в руках немає 

жодної можливості.  

Роль картоплі в нашій грі буде виконувати м'ячик, зроблений із паперців, на яких написані 

запитання. Його потрібно під музику передавати по колу, намагаючись якомога швидше від 

нього позбавитися. Як тільки музика зупиняється, всі дивляться, в чиїх руках опинилася 

«картопля». Ця людина знімає верхній аркушик, читає питання і дає відповідь. Якщо не 

знає відповіді на запитання, відповідає  інший.  

Питання до гри:  

 Речення за будовою діляться на (прості і складні) 

 Складні речення бувають (сполучникові, безсполучникові) 

 Складні сполучникові речення бувають (складносурядні і складнопідрядні) 

 У складнопідрядному прості речення пов’язуються за допомогою (інтонації, 

сполучників і сполучних слів) 

 Частини складносурядного речення  з’єднуються  (сполучниками сурядності). 

 У складносурядному реченні існують такі смислові зв’язки (єднальне, 

протиставне, розділове). 

 Частини складносурядного речення рівноправні, а в складнопідрядному 

реченні (одне головне, а друге підрядне (залежне ). 

 Як визначити підрядне речення ? (від головного речення поставити питання). 

 Де знаходиться підрядна частина у складнопідрядному реченні?                     ( 

Підрядна частина може бути перед головною, в середині або після неї).  

 Чим сполучник відрізняється від сполучного слова? (сполучник не виступає 

членом речення, на нього не падає логічний наголос). 

2. Проблемне завдання дослідницького характеру (Діаграма Венна) 

«Визначити спільні і відмінні риси між складносурядним і складнопідрядним речення» 

 

 

 

 

 

                 



3. Робота з деформованим текстом + графічний диктант  (робота в парах)  

Завдання: учні отримують текст із порушенням логічності, повинні скласти міні-

текст і відтворити складні речення схематично, визначаючи вид речення. 

    «Яйце птаха взагалі,— писав С.Килимник,—це зародень життя, символ бога 

сонця; воно в давнину символізувало — добро, радість, щастя, любов, достаток, успіх, 

прихилення добрих сил, захист людини від лихих сил». 

Пи́санка —  яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою 

воску й  барвників. Писанка — символ Сонця; життя, його безсмертя; любові і краси; 

весняного відродження; добра, щастя, радості. 

    Отже, дослідники вважають, що українська писанка має понад 100 символічних 

малюнків. У міфах багатьох народів світу сааме яйце є світотворчим початком. У слов'ян-

язичників, на думку С.Килимника, писанки існували вже за часів антів, . і були вони 

символом сонячного культу. Птахи — це вісники весняного воскресіння, Сонця, а їх яєчка — 

емблема сонця — життя, народження. 

Оригінал:  

Пи́санка —  яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою 

воску й  барвників. Писанка — символ Сонця; життя, його безсмертя; любові і краси; 

весняного відродження; добра, щастя, радості. 

   У міфах багатьох народів світу сааме яйце є світотворчим початком. У слов'ян-

язичників, на думку С. Килимника, писанки існували вже за часів антів, . і були вони 

символом сонячного культу. Птахи — це вісники весняного воскресіння, Сонця, а їх яєчка — 

емблема сонця — життя, народження. «Яйце птаха взагалі,— писав С.Килимник,—це 

зародень життя, символ бога сонця; воно в давнину символізувало — добро, радість, 

щастя, любов, достаток, успіх, прихилення добрих сил, захист людини від лихих сил». 

    Отже, дослідники вважають, що українська писанка має понад 100 символічних 

малюнків.  

ІІІ. Застосування знань та  формування практичних  умінь учнів  

1. Методика Fishbone або  «Риб’яча кістка» («Скелет риби») для 

опрацьовування теоретичного матеріалу. 

Передбачає перевірку опрацьовуваних і усвідомлених самостійно знань щодо видів 

складнопідрядного речення.  

Вчитель пропонує схему ,а учні, працюючи в парі, повинні начинити рибу, 

розкриваючи питання «Основні види складнопідрядних речень та їх ознаки» 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_(%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення для вчителя:  

 голова – тема (питання),  що підлягає аналізу; 

 верхні кістки (або ті, що розміщені з правого боку при вертикальному 

положенні схеми) – основні поняття теми та причини виникнення проблеми; 

 нижні кістки (або ті, що розміщені з лівого боку при вертикальному положенні 

схеми) – факти, що є підтвердженням певних причин чи понять, вказаних у схемі; 

 хвіст – відповідь на поставлене питання, висновки. 

             2. Технологія «Інсерт» (робота з текстом). 

    Завдання:  прочитати текст і поставити позначки на берегах відповідно окремих 

слів/фраз (2 колонка). У 3 колонку записати фрази/слова/речення, щонайбільше  вразили 

(таблиця 1). 

     Завдання до тексту: підкреслити складнопідрядні речення, пронумерувати, в 

таблицю 2 записати номер речення, схему, визначити вид підрядного речення, засіб зв'язку.   

Виконати синтаксичний аналіз речення: І варіант – означальне ІІ варіант – з’ясувальне,  ІІІ 

варіант – обставинне ( взаємоперевірка). 

Умовні позначки: 

Позна

чки 

        Значення позначок 

           

+ 

 Це я знаю 

           

-- 

Це не відомо (або суперечить) 

            

? 

Незрозуміла інформація 

Складнопідрядні 
речення 

 

ВИДИ СПР 
 

Ознаки видів СПР  
 

Схема + висновок 
 



            

! 

Про це хочу дізнатися 

детальніше. 

 

Таблиця 1. 

ТЕКСТ П

означка 

  

Фрази/слова/речення, 

що їх вразили 

Писанка – це вид мистецтва, поширений у 

багатьох народів світу.  З писанками і фарбованими 

яйцями (крашанками) пов'язано безліч легенд, повір'їв, 

переказів, звичаїв, традицій, обрядів, які виникли ще в 

язичницьку добу, видозмінювалися. З прийняттям 

християнства вони набули нової якості — пов'язаної з 

дійством освячення паски під час найголовнішого 

християнського свята— Великодня. Звідси і їхня назва 

— «великодні яйця». 

Існує чотири види розписаних яєць —

 крапанка, дряпанка, крашанка та писанка, так що  

кожен із цих видів має свою систему розпису. 

Найпростішою є технологія виготовлення 

крашанки (або галки).  Для виготовлення крашанок  

використовують круто зварене в лушпинні цибулі 

яйце, яке після цього набуває жовто-коричневого 

кольору різної інтенсивності. Іноді до них прив'язують 

листочки петрушки, які залишають на шкаралупі світлі 

відбитки. Найчастіше крашанки фарбують у червоний 

колір, символ кохання і вічного життя. 

Для виготовлення крапанки, зачерпнувши 

писачком віск, закрапують ним лише місця, що 

повинні залишитися незафарбованими. Після цього 

яйце занурюють у найсвітлішу фарбу, найчастіше 

рожеву. Після висихання фарби поверхню яйця 

вкривають восковими цятками, які потім залишаться 

жовтими. Якщо треба залишити зелені цятки, то 

вмочивши сірник у зеленку, малюють зелені цятки, які 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%94_%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BA


покривають воском. Потім яйце занурюється у 

червоний барвник. На червоній фарбі закапують 

воском ті місця, які мають залишитися червоними. 

Насамкінець загальне тло забарвлюють якоюсь темною 

фарбою, частіше вишневою. Після цього яйце кладуть 

у не дуже гарячу духовку , нагрівають над свічкою. 

Після того, як віск розм'якає, його обережно витирають 

м'якою тканиною. 

Можна зробити дряпанку, якщо відсутня 

писачка чи фарби. Говорять, що для цього треба 

вибрати яйце темного кольору і зафарбувати темним 

барвником. Олівцем нанести орнамент. Після цього 

гострим предметом (голкою, шилом чи цвяхом) 

продряпують намальований орнамент. 

  Найскладніше виготовити саме писанку, бо тут 

проявляється майстерність і людська фантазія. Відомо, 

що починають із простого орнаменту. Спочатку 

простим олівцем малюють лінії, які розділяють яйце на 

площини. Яйце підтримують трьома пальцями лівої 

руки, а трьома пальцями правої руки тримають 

писачок. Писачком набирають гарячого воску, 

притуляють його отвором до яйця і пишуть по лініях, 

позначених олівцем. Візерунки, елементи яких несуть 

символічне значення, кожна господиня підбирає сама. 

Після цього яйце занурюють у фарбу, кладуть у 

духовку і витирають віск. 

Кожній місцевості притаманні свої власні 

уподобання в кольорах, за якими можна визначити 

походження писанки. Майстри Полісся, Волині, 

частково Поділля роблять свої писанки переважно 

червоними. На Подніпров'ї на яйця наносять візерунки 

у вигляді широких симетричних полів, товстих ліній. 

Для Наддністрянського Поділля характерні темний або 

білий фон на темних писанках. Бойківські писанки 

мають два кольори, гуцульські виділяються тим, що 



розписані жовтим і білим кольорами по червоному. 

Дарування писанок було наповнене своїм 

глибоким сенсом, бо робилося з бажанням привнести 

благо, допомогти або навіть зачарувати. Писанки, які 

дарували маленьким дітям, були світлих кольорів, 

хлопцям і дівчатам дарували писанки з солярними 

символами, тригверами, виконані в радісних кольорах. 

Господарі, зазвичай, отримували писанки з сорока 

клинами, зигзагами, а літні люди – з поясами, в 

червоних тонах. 

 

 

Таблиця 2  

 № 

речення 

      Схема Вид 

підрядного 

речення 

 Засіб 

зв’язку  

     1   [ ] , (які) СПР, 

означальне 

Сполучне 

слово 

(займенник) 

 

3. Творча робота ( технологія «РАФТ») 

Звдання: уявити писанку та написати твір – опис за технологією РАФТ, 

використовуючи різні види складнопідрядного речення.  

Р – роль : «Хто я?» (наприклад, художник, дизайнер вчитель) 

А – аудиторія: «Для кого буду писати?» (вибір адресату: діти, замовники, люди,  

     персонаж)  

Ф – формат: «У якій формі буде написано текст?» (наприклад, розповідь із  

      елементами опису, опис, діалог-домовленість, казка тощо). 

Т – тема: «Про що буду писати? Які ідеї донесу до слухачів?» 

4. Зачитування декількох творів + рецензування учнями. 

 

ІV. Систематизація вивченого матеріалу  

1. Онлайн-тестування (Goolе – форма) або тестування на картках  

 V. Створення писанок  



Завдання: відтворити словесний малюнок фарбами на папері (учні отримують 

вирізані писанки або дерев'яні яйця та малюють під музичний супровід) . 

VІ. Презентація писанок (пояснюють, чому саме такий варіант обрано)  

VІІ. Рефлексія  

1. «Мікрофон» 

 Чи справдилися сподівання від уроку 

 Які почуття отримали? 

 Що було цікаво? 

 Які складнощі виникали? 

2. Поставити символічну  оцінку смайликом.  

3. VІІІ. Домашнє завдання 

 

Повторити теоретичний матеріал.  

Високий рівень: написати есе «Звичаї (традиції) моєї родини» , використовуючи  

складнопідрядні речення, у дужках вказати вид. Виконати синтаксичний аналіз  

одного речення. 

Достатній рівень: знайти матеріал про святкування народних свят і виписати 8  

складнопідрядних речень. Підкреслити граматичні основи, накреслити схеми,  

вказати вид.  

 

 

 

 

Джерела:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=YvZTN268vTI 

2. https://sites.google.com/site/ukra75639/home/pisanka (Українські народні свята). 

3. https://uk.wikipedia.org/wiki/Писанка 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YvZTN268vTI
https://sites.google.com/site/ukra75639/home/pisanka
https://sites.google.com/site/ukra75639/


 

Додатки до уроку:  

Теоретичний матеріал для «перевернутого навчання» (розташовується у класрум, якщо 

відсутнє середовище, розсилається на пошту) 

ВИДИ  СПР 

Складнопідрядне – складне сполучникове речення, частини якого нерівноправні за змістом та 

синтаксично і поєднуються сполучниками підрядності або сполучними словами.  

 Означальні З’ясувальні Обставинні 

Що озна-

чають 

Підрядна частина виражає 

ознаку предмета, названого в 

головній частині. 

Пояснює іменник або 

займенник в головній 

частині. 

Бувають приіменникові й 

займенникові.  

Займенниково-означальне  – 

підрядна частина пояснює 

член головної частини, 

вираженої займенником 

ТОЙ, ужитим у значенні 

іменника. 

Підрядна частина 

відповідає на питання 

непрямих відмінків і 

пояснює присудок у 

головній частині. 

 

 

Підрядна частина вказує на 

обставини, за яких 

відбувається дія, додаткове 

значення та відтінки місце або 

напрямок дії, про які йдеться у 

головній частині; час, 

причину, мету, умову; 

пояснює головну частину 

через порівняння.  

 

 

Засоби 

зв’язку 

Сполучні слова: який, чий, 

котрий, що, де, куди, звідки, 

коли; 

Сполучниками: щоб, як, 

ніби, наче… 

 

 

Сполучні слова: хто, 

що, який, чий, 

котрий, де, куди, 

коли, як… 

Сполучник: що, як, 

щоб, ніби, мов, наче, 

неначе… 

Сполучники: як, що щоб, аж, 

наче, ніби, мов,  бо, тому що, 

щоб, якщо, коли, аби, 

незважаючи на 

 

Сполучні слова: де, куди, 

звідки, так що, як, як тільки,  

 

Визначити вид підрядності допоможе ПИТАННЯ! 

Питання  

 

 

Питання означення; 

Який? Яка? 

Питання непрямих 

відмінків: 

Що? Кого? Ким? 

тощо 

Як? Де? Куди? Коли? Навіщо? 

Чому? За якої причини? З 

якою метою? тощо 

 

ІІ. Питання для створення онлайн-тестування (тестування):  

1. Знайти з’ясувальне речення. 

А. Відомо, що колір яйця також несе в собі певне значення. 

Б. Яйця, пофарбовані одним кольором, називають крашанками. 

В. Жовтий колір – це місяць, зірки, в господарстві позначає урожай, що  

     приносить добробут. 

2. Знайти обставинне  речення. 

А. Точки позначають сльози Божої Матері, небесні світила. 

Б. Поєднували декілька кольорів в узорах (чотири-п'ять фарб), щоб побажати  

щастя в родині, мир і любов, успіх і достаток. 

В. Минув час, і язичницька символіка втратила своє глибоко-сакральне значення. 

3. Знайти означальне  речення. 

А. Сам процес виготовлення писанки доволі непростий, бо має багато  

 чинників. 



Б. Розписувати писанки треба було в чітко визначенні години, яких  

дотримувалися люди. 

 В. Зелений – воскресіння, відродження природи, її багатство і щедрість,        

       родючість, багатий урожай. 

      4.Знайти «зайве» речення: 

А. Техніка виготовлення писанки розділяла всі яйця на двадцять різновидів,  

 але до сьогодні дійшло лише п'ять. 

Б. Писанку робили у зазначені години, а знаки і символи виписувалися  

 відповідними кольорами. 

В. Воском покривали місця, де планували зробити новий візерунок. 

5. Знайти співвідношення: 

Означальне Поки писанки виготовляють, світ у безпеці 

З'ясувальне Про писанки складали легенди, і деякі залишилися і 

до наших днів. 

Обставинне Говорить, що доля всього світу залежить від 

кількості писанок 

Складносурядне Доля всього світу залежить від кількості писанок,  

які розписуються щорічно. 

       6.Знайти речення, в якому засобом зв’язку є сполучне слово. 

А. Треба було робити побільше писанок, щоб  більше любові і добра було у  

 світі. 

 Б.  Усім відомо, що передвеликодні дні спонукають до створення  

 прекрасних  розписних яєць з побажаннями добра, здоров'я і процвітання    

 своїм рідним і близьким. 

В. Найпоширенішим способом розфарбовування яйця було розписування,  

 коли в писальце наливали розтоплений віск.  

7. Закінчити речення  «Завжди знали...», щоб утворилося з'ясувальне 

А ..що блакитний пов'язаний із небом, повітрям і символізує здоров'я. 

Б. блакитний колір має магічне значення – це здоров'я. 

В. ...в народі значення кольорів. 
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