
СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З 

ПІДРЯДНИМИ СПОСОБУ ДІЇ І 

СТУПЕНЯ 



МЕТА. Поглибити знання про основні види 

складнопідрядних речень; 
     навчити визначати складнопідрядні 
речення способу дії і ступеня; 
     розвивати творчі вміння досліджувати, 
моделювати складнопідрядні речення; 
     виховувати позитивне сприйняття 
навколишнього світу. 



ЕПІГРАФ. Щасливий той, хто має змогу 
знайти щасливе життя 

                                  Григорій Сковорода 



У юнім віці все здається, немов 
рожевим сновидінням… 

 
 
 
 

 
 
 
 

Душа співа, мов соловейко, нам 
хочеться весь світ зігріть… 



Складнопідрядні речення з підрядними 
обставинними способу дії і ступеня 

  Підрядна частина способу дії і ступеня вказує на спосіб 

           дії або ступінь, про які йдеться у головній частині           

           речення 

Підрядна частина відповідає на питання як? яким   

           способом? яким чином? якою мірою? наскільки? 

Підрядні частини поєднуються з головною частиною  

           сполучниками що, щоб або сполучним словом як 

 

Людина створена для щастя так, як птах для польоту. 

Я настільки був щасливий, що хотів обняти цілий світ. 



Дослідження-пояснення 
 Записати складнопідрядні речення з підрядними способу дії і 

ступеня.  

             Дослідити і пояснити, яким сполучником чи сполучним 

словом поєднане.  

             Розставити розділові знаки, накреслити схему 

 З’ясувати лексичне значення виділеного слова. 

Людино працюй так щоб очі твої виражали 

одухотвореність великим людським щастям  

творчості. 

 

 

 



Практичний синтаксис 
Попрацюйте в парах! 

Скласти складнопідрядні речення способу дії, 
додавши до поданих головних частин 
підрядні. Зробити морфологічний розбір слів 

Виділені слова розібрати як частину мови 

Сьогодні ми зраділи гостям        

              настільки, що … 

                          Я вам готовий в щасті і в               

                                        нещасті помагати так, щоб… 

 

   



Зробити синтаксичний розбір 
речення 

Душа співала від великого щастя чи плакала 
від тяжкого болю так, що поетичний рядок 
ставав дивовижною коштовністю 

 

Записати у фонетичній транскрипції виділені 
слова 



Спостереження над мовним 

матеріалом 
 Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати 

заголовок, який би відбивав основну думку висловлювання. 

 Знайти складнопідрядні речення, схарактеризувати їх за 

структурою і засобами зв’язку. Визначити види їх. 

 

 



Вибіркове письмо 
 Прочитати складнопідрядні речення з відповідною 

інтонацією.  Виписати складнопідрядні речення з підрядними 

з’ясувальними. 

 Виділені слова розібрати як частину мови. 

 

 



Самостійна робота 

 Виконати тестові завдання  

І варіант                                              ІІ варіант  

с. 30 (5);                                           с. 30 (5);  

с. 33 (3);                                            с. 37 (3);  

с. 37 (4)                                              с. 39 (10) 



Узагальнення вивченого на уроці Гра  

«Знайди зайве речення» 

 Прочитати речення й знайти серед них «зайве». Пояснити свій вибір. 

 1. А Людина боїться тільки того, чого не знає (В. Бєлінський). 

Б Здавалося мені, що ворушаться скелі, з очей своїх сльози ллючи  

(Олександр Олесь). 

В Як сумно тій людині жить, яка в житті не знала суму (М. Рильський). 

 2. А Хто забуде материну пісню, той сліпий блукатиме по світу  

(В. Симоненко). 

Б Люблю, коли хвилі юрбою шумлять (В. Сосюра). 

В Коли за все берешся, то нічого не зробиш (Народна творчість). 

 



Комунікативний практикум 
 Вивести формулу щастя, орієнтуючись на потреби вашого 

віку і нашого часу. 

              Вибрати слова, в які вкладаєте розміння щастя, відтворити 

результат, склавши складнопідрядне речення з підрядним способу 

дії і ступеня. 

Життя, цінувати, здоров'я, друзі, сім'я, похвала, спілкування, сонце, 

радість, дитина, сміх, Божий дар, щастя, музика, добро, улюблена 

справа, купа золота, підтримка.  



Домашнє завдання 
 Написати твір-мініатюру на тему: «Не родись багатий та 

вродливий, а родись при долі та щасливий» 

 


