
Двокрапка і тире  

в безсполучниковому  

складному реченні 

Урок української мови в 9 класі 



          Ти пригадаєш 

• відношення між частинами безсполучникового 
складного речення з різнотипними частинами. 

 

                               Дізнаєшся 
• про умови вживання двокрапки й тире  

    в безсполучниковому складному реченні. 

 

                                Навчишся 
• правильно вживати двокрапку й тире  

    в безсполучникових складних реченнях; 

• відновлювати й конструювати безсполучникові 
складні речення. 

 

 



 
Пригадай 

•  Безсполучниковим складним реченням називається 

речення, частини якого поєднуються в змістове ціле за 

допомогою інтонації. 

 

•  За характером змістових відношень безсполучникове    

складне речення поділяється на речення з однотипними 

(рівноправними) частинами і з різнотипними частинами, 

одна з яких пояснює другу, підпорядковується їй. 

 

•  Складне безсполучникове речення з однотипними 

частинами співвідноситься зі складносурядним  реченням, 

а з різнотипними – зі складнопідрядним. 



Дослідження-спостереження 

•        Прочитай речення, в яких ужито двокрапку й тире, поясни 

вживання розділових знаків. 

1) Красне слово – золотий ключ. 

2) У городі ясніли осінні квіти: айстри, чорнобривці, жоржини. 

3) Посієш вчинок – виросте звичка. 

4) Я вірю: нам прийдешні роки відкриють шлях до щастя.  

1) Тире між підметом і присудком. 

 2)  Двокрапка перед однорідними членами речення  після узагальнювального  

      слова. 

 3) Безсполучникове складне речення, в якому друга частина виражає висновок  

     з того, про що йдеться в першій частині. У такому випадку ставиться тире. 

 4)  Безсполучникове складне речення, в якому друга частина розкриває зміст  

     першої. В такому випадку ставиться двокрапка. 

 



Запам’ятай 

    - вказує на причину 

того, про що йдеться  

    в першій (до неї можна 

поставити питання 

чому?)  

    - доповнює, пояснює, 

розкриває зміст першої 

(до неї можна 

поставити питання що 

саме? який? що 

побачив? як? 

Двокрапка між частинами безсполучникового складного 

речення ставиться, якщо друга частина 

Ми особливо любимо лелек, 

журавлів і лебедів: вони ж 

бо приносять довгождане 

літо-літечко. 

Глянь, моя мила: зорі 

повисли над Дніпром. 

Під час революції Гідності 

ми зрозуміли: героєм може 

бути кожен.  



                        Запам’ятай 

   Тире між частинами безсполучникового складного 

речення ставиться, якщо  

- зміст частин 

протиставляється або 

зіставляється; 

- перша частина вказує 

на час або умову того, 

про що йдеться в другій; 

- друга частина виражає 

наслідок або висновок  

з того, про що йдеться  

в першій; раптову зміну 

подій. 

Ще сонячні промені сплять 

– досвітні огні вже горять. 

 

Здобудеш освіту – побачиш 

більше світу. 

 

Забудеш рідний край – тобі 

твій корінь всохне. 

Вдарив грім – пішла луна 

гаєм.  



Дослідження – трансформація  
    Перебудуй сполучникові складні речення на синонімічні 

безсполучникові; визнач змістові відношення між частинами 

утворених речень, розстав потрібні розділові знаки  

1. Пам’ятайте, що наше життя – це своєрідний храм з мудрістю 

попередніх поколінь. 

2. Дай язикові волю, то заведе в неволю. 

3. Любіть працю на землі, бо без цього не буде нам і нашим дітям 

щастя. 

4. Якщо склав план, то й діло зробиш. 

1. Пам’ятай: наше життя – це своєрідний храм… (Друга частина 

розкриває зміст першої). 

2. Дай язикові волю – заведе в неволю. (Друга частина виражає 

наслідок того, про що йдеться в першій). 

3. Любіть працю на землі: без цього не буде нам щастя. (Друга 

частина вказує на причину того, про що йдеться в першій). 

4. Склав план – діло зробиш. (Перша частина вказує на умову). 



Дослідження – моделювання 

    Заверши народні прислів’я, запиши їх, обґрунтуй 

уживання розділових знаків. Накресли схеми утворених 

речень. 
1. Рідна мова – не полова… 

2. Бабиних груш не руш… 

3. Про землю піклуєшся… 

4. Брати – що коти… 

5. Любов – не пожежа… 

6. Дай язикові волю… 

 

 

 

 

 

1. …її за вітром не розвієш. 

2. …свої тряси і бабі неси! 

3. … золотим зерном милуєшся. 

4. …вони погризуться і 

помиряться. 

5. …займеться – не погасиш. 

6. …заведе в неволю. 

1.  [   ] : [   ]. 

2.  [   ] : [   ]. 

3.  [   ] - [   ]. 

4.   [   ] : [   ]. 

5.   [   ] : [   ]. 

6.   [   ] - [   ]. 



Синтаксичний розбір речення 

 Вид речення за метою висловлювання. 

 Вид речення за емоційним забарвленням. 

 Вид речення за будовою. 

 Різновид безсполучникового речення. 

 Змістові відношення між частинами складного речення. 

 Обґрунтуй уживання розділових знаків. 

 Кожну частину безсполучникового речення розбери як 

просте речення. 

 Накресли схему речення. 

     Діти були зодягнені чистенько і просто: дівчатка 

ходили в спідничках із блузочками,  

хлопці – в широченних відпрасованих штанах.   

Довідка 



   Діти були зодягнені чистенько і просто: дівчатка 

ходили в спідничках з блузочками, хлопці – в 

широченних відпрасованих штанах.   

 Розповідне, неокличне. 

 Складне безсполучникове (три граматичні основи). 

 Безсполучникове складне речення, в якому друга й третя 

частини розкривають зміст першої. 

 Двокрапка ставиться в безсполучниковому реченні, якщо 

друга частина розкриває чи доповнює зміст першої. 

 Кома стоїть між другою і третьою частиною складного 

речення. 

 Тире стоїть на місці пропущеного присудка. 

 І частина – двоскладне, поширене, повне, ускладнене 

однорідними членами речення; ІІ частина – двоскладне, 

поширене, повне, неускладнене; ІІІ частина – двоскладне, 

поширене, неповне, неускладнене. 

[   ] : [   ], [   ].  



Довідка 

Друга частина вказує на причину 
того, про що йдеться в першій 

Зміст частин протиставляється або 
зіставляється. 

Перша частина вказує на час або 
умову того, про що йдеться в другій 

Друга частина доповнює, пояснює, 
розкриває зміст першої 

Друга частина виражає наслідок або 
висновок з того, про що йдеться в 
першій; раптову зміну подій 

Двокрапка 

Тире 

Тире 

Двокрапка 

Тире 

Узагальнюємо вивчене 



Домбровська Наталія Василівна, 

учитель української мови та літератури 

школи І-ІІІ ступенів № 236 міста Києва 
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