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1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ (призначення навчальної дисципліни) 

Адекватне висвітлення актуальних питань сучасного синтаксису зумовлює 

зосередження уваги, принаймні, на двох основних вимірах цієї проблеми – теоретичному й 

прикладному; хоча кожний із них має свої особливості, вони взаємопов’язані між собою і 

водночас взаємодоповнюють один одного. Опис відкритих і прихованих способів фіксації 

думки в мові на рівні речення та його трансформацій збагачують сучасне вчення про речення- 

висловлення, спрямоване на розкриття національної специфіки оформлення думки в різних типах 

граматичної організації. У продуктивному аспекті (зміст → форма) речення є багатоаспектною 

одиницею, семантичну структуру якої виформовують три основні компоненти: сигніфікативний, 

референтний і прагматичний. Кожний із цих компонентів охоплює низку найважливіших 

змістових одиниць, використання яких дає змогу мовцеві найбільш повно й чітко представити в 

тексті свій образ картини світу відповідно до власних комунікативних інтенцій і потенційних 

можливостей слухача. 

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: навчити студентів з-поміж різноманіття 

підходів до синтаксичних одиниць різних рівнів – „малого синтаксису” (синтаксем і 

словосполучень) і „великого синтаксису” (простих і складних речень, надфразних єдностей) 

як самостійного класу утворень – вирізнити такі теоретичні ідеї та концепції, що найповніше 

відбивають сучасний стан синтаксичної науки й мають більшу пояснювальну силу; звернути 

особливу увагу на проблемні питання, що перебувають нині в центрі зацікавлень теоретиків- 

синтаксистів і отримують неоднозначні розв’язання; допомогти студентам пізнати і 

осмислити синтаксис у поняттях, які були б спроможні охопити внутрішню єдність 

синтаксичних одиниць і категорій, ієрархічні відношення між ними. 

3. ПРЕРЕКВІЗИТИ. «Сучасна українська мова. Морфологія», «Сучасна українська 

мова. Лексикологія. Фразеологія», «Основи наукових досліджень», «Український правопис», 

«Практикум з української мови». 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

знати: 

- фундаментальні поняття, предмет і об’єкт, завдання синтаксису; 
- теоретичні відомості про синтаксичні одиниці (елементарні і неелементарні), зокрема, 

про їхню типологію, будову, структурно-семантичні та функційні особливості; 

- основні етапи становлення теорії синтаксичних одиниць; 

- диференційні ознаки й типи синтаксичних зв’язків на рівні словосполучення, простого 

і складного речень, надфразної єдності; 

- класифікацію семантико-синтаксичних відношень між компонентами синтаксичної 

одиниці; 

- проблемні питання теорії мінімальних синтаксичних одиниць (синтаксем) і 

словосполучень, простих речень та способи їх розв’язання в сучасному мовознавстві; 

- релевантні ознаки словосполучень з огляду на різні підходи й напрями в синтаксичній 

теорії; 

- специфіку структури і семантики простого елементарного речення, що йому 

притаманна як симетричність, так і асиметричність форми і змісту; 

- основні ознаки головних членів речення, їх типи за будовою та способом вираження; 

- диференційні ознаки другорядних членів речення, їх види; 

- механізми утворення синкретичних членів простого речення та критерії їх 

розмежування; 

- правила вживання розділових знаків у простому неускладненому реченні. 

 

вміти: 

- вільно оперувати теоретичними та історичними відомостями, відповідною науковою 

термінологією в ділянці синтаксем, словосполучень і простих двоскладних речень; 

- використовувати набуті знання для аргументації тих чи тих наукових положень у 

процесі розкриття змісту виучуваного мовного явища; 

- орієнтуватися у відмінностях наукових і шкільних класифікацій словосполучень і простих 

речень; 



- виокремлювати синтаксичні одиниці з тексту, ураховуючи їхні структурно-семантичні 

особливості; 

- аналізувати синтаксичні одиниці різноманітних типів за схемами мовного розбору, 

визначати їхню будову, семантико-синтаксичні та функцій ні особливості; 

- правильно вживати прості речення в мовленні, беручи до уваги синонімічні можливості 

синтаксису, а також інтонацію та логічний наголос; 

- характеризувати стилістичні функції прості речень у різностильових текстах; 

- обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою пунктуаційних правил, 

виконувати пунктуаційний розбір простих речень; 

- знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила. 

 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни Сучасна українська мова (Синтаксис, част. І) 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекцій Змістовий модуль 1. Загальні питання синтаксису. Словосполучення 

Тема 1 Синтаксис 

української мови як 

лінгвістичне вчення 

та навчальна 
дисципліна. 

4 2 -- - 2 - 10 - - - - 10 

Тема 2. Типологія 

синтаксичних зв’язків 

і семантико- 
синтаксичних 

відношень 

у словосполученні, 

реченні та надфразній 
єдності 
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Тема 3. Типологія 

мінімальних семан- 

тико-синтаксичних 

одиниць у сучасній 

граматичній теорії. 
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Тема 4. 

Словосполучення як 
значеннєва мовна 
одиниця 
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Разом за ЗМ1 

36 14 8 - 2 12 48 4 4 - - 40 

Теми лекцій 
Змістовий модуль 2. Речення як основна одиниця синтаксису 

Тема 1. Просте 

речення та його 
релевантні ознаки. 
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Тема 2. 

Комунікативно- 
прагматичні та 

структурні типи 

простих речень 

у сучасній українській 

мові. 
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Тема 3. 
Типи підметів у 
сучасній синтаксичній 
класиології. 
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Тема 4. Структурно- 

семантичні та 

класифікаційні 

ознаки присудка. 

18 4 4 - - 10 19 2 2 - - 15 

Тема 5. Структурні та 

семантико- 

синтаксичні 

особливості 

поширювачів 

прислівного типу. 
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Тема 6. Типологія 
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Тема 7. Синкретичні 

поширювачі речення: 

до проблеми 

кваліфікації та 

синтаксичного 

аналізу. 
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Разом за ЗМ 2 114 30 23 - - 61 102 8 4 - - 90 

Усього годин 150 44 31 - 2 73 150 12 8 - - 130 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 
 

 

№ Назва теми 

1. Предмет і об’єкт синтаксису. Еволюція поглядів на типи 

синтаксичних одиниць. 

2. Сучасні класифікації синтаксичних одиниць. 

3. Типологія синтаксичних зв’язків на рівні 

словосполучення, простого і складного речень, тексту 

4. Семантико-синтаксичні відношення на рівні 

словосполучення, простого і складного речень, тексту 

5. Типи підрядного зв’язку між компонентами 

словосполучення 

6. Словосполучення як синтаксична одиниця: визначення, 

класифікації, структурна схема і функції. 

7. З історії вивчення словосполучення 

8. Синтаксичний розбір словосполучень за шкільною та 

вишівською схемами. 

9. Просте речення як синтаксична одиниця: визначення, 

класифікації, структурна схема і функції. 

10. З історії вивчення простого речення. 

11. Основні аспекти вивчення простого речення в 

мовознавстві та лінгводидактиці. 

12. Порядок слів у простому реченні. 

13. Комунікативні типи простих речень. Стверджувальні та 

заперечні речення. Розділові знаки в кінці простого 

речення. 

14. Поняття про члени речення. Головні члени речення. 

15. Підмет як головний член речення. Підмети 

номінативного типу (однослівні та підмети- 

словосполучення). Засоби вираження. 

16. Підмети інфінітивного типу (власне-інфінітивні та 

інфінітивно-іменні). Засоби вираження. 

17. Присудок як головний член речення. Прості дієслівні 

присудки (координовані / некоординовані, ускладнені) 



18. Складені дієслівні присудки: визначення, моделі, засоби 
вираження 

19. Складені іменні присудки: визначення, моделі, засоби 
вираження 

20. Складні випадки синтаксичного аналізу головних членів 
речення. Тире між підметом і присудком. 

21. Основні моделі складених ускладнених присудків. 

22. Основні типи прислівних поширювачів, засоби їх 
вираження (додатки, означення, прикладки, обставини) 

23. Збіжне і відмінне в класифікаціях другорядних членів 

речення в сучасній українській мові (за шкільними та 

вишівськими підручниками). 

24. Додаток у структурі простого речення: визначення, 

класифікації, морфологічні засоби вираження. 

25. Означення у структурі простого речення: визначення, 

класифікації, морфологічні засоби вираження. 

26. Непоширена прикладка у структурі простого речення: 

визначення, класифікації, морфологічні засоби 

вираження. 

27. Структурно-семантичні особливості обставин у сучасній 

українській мові. 

28. Поняття обставини й детермінанта в мовознавстві. 

29. Визначення синтаксичних понять у працях І. Огієнка, 
С. Смаль-Стоцького, В. Сімовича, О. Курило, 

О. Синявського та ін. Укладання термінологічного 

словника з історичного синтаксису. 

30. Проблема синкретичних другорядних членів речення в 

мовознавстві. 

31. Складні випадки синтаксичного аналізу головних і 

другорядних членів речення. 

32. Пунктуація в простих неускладнених реченнях. 



Тематика індивідуальних завдань 

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Підготуйте аналітичну інформацію на одну із запропонованих тем: „Співвідношення 

об’єктивної і суб’єктивної модальності в реченні”; „Аспекти вивчення речення: формально- 

синтаксичний, семантико-синтаксичний, комунікативний”; „Граматичні категорії в ділянці 

простого речення”. 

2. Установіть основні тенденції стилістичного використання простих речень у 

функційних стилях української мови. 

3. З’ясуйте частотність уживання різних типів простих речень у тексті певного стилю 

(на прикладі одного з жанрів). Наскільки регулярно вони виконують функцію заголовку? У 

який спосіб прості неелементарні речення уможливлюють розгортання інформаційно- 

комунікативного простору тексту? Підготуйте тези доповіді, узагальнивши результати 

спостережень. 

4. Доведіть на конкретних прикладах або спростуйте тезу: „Мовність” речення 

виявляється в його здатності бути виражальним засобом мислення і спілкування, тобто 

виразником основної функції людської млови – комунікативної” (І. М. Арібжанова). 

5. Прокоментуйте твердження: „Для того щоб бути граматично організованою 

одиницею мовного спілкування, яка виражає ставлення мовця до дійсності і передає думки, 

питання чи спонукання, речення повинно мати дві найважливіші ознаки – інтонацію 

повідомлення і предикативність” (І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська). 

6. Підготуйте огляд наукової літератури з однієї з теоретичних проблем: „Дефініції 

синтаксем у сучасному слов’янському мовознавстві”; „Лінгвальний статус 

словосполучення як синтаксичної одиниці”; „Парадигматичні та синтагматичні виміри 

простого речення”. 

7. На матеріалі різножанрових текстів сучасної української газети доведіть, що „ У 

результаті мовної еволюції та всезростаючих комунікативних потреб мова перетворилася 

на досить складну систему більш чи менш синонімічних засобів, так чи так співвіднесених 

один з одним” (Л. В. Щерба). 

8. Узагальніть чинники, що зумовлюють елементарність / неелементарність простих 

речень. 

9. З’ясуйте нові тенденції уживання ьому та публіцистичному стилях. розділових 

знаків у складних речень (на матеріалі українських часописів). 

9. З’ясуйте нові тенденції уживання простих речень у художньому та 

публіцистичному стилях української літературної мови. 

10. Укладіть термінологічний словник до теми 1, розтлумачивши такі лінгвістичні 

терміни: синтаксичні одиниці, синтаксичний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення, 

аспекти вивчення синтаксичних одиниць, синтаксема, словосполучення, просте речення, 

складне речення, надфразна єдність (складне синтаксичне ціле), актуалізація, формально- 

синтаксична будова простого речення, семантико-синтаксична структура простого 

речення, тема-рематичне членування простого речення, парадигма простого речення, 



синтаксична деривація, член речення, підмет, присудок, поширювачі, детермінант, 

дуплексив, суб’єкт, предикат, об’єкт, актуальне членування. 

 

ІІ. Конспект-схема на одну із запропонованих нижче тем: 

 

№ Назва теми 

1. З історії вивчення словосполучення як синтаксичної одиниці. 

2. Кваліфікаційні виміри словосполучення в шкільній і науковій 

граматиці. 

3. Типологійні вияви синтаксичного зв’язку на рівні 

словосполучення: подібність і відмінність інтерпретації в школі та 

наукових концепціях для ЗВО (окремо для керування, узгодження, 

прилягання). 

4. Класифікація семантико-синтаксичних відношень у 

словосполученні: подібність і відмінність інтерпретації в школі та 

наукових концепціях для ЗВО. 

5. Історія вивчення простого речення як одиниці комунікації. 

6. Специфічні риси предикативного зв’язку між підметом і 

присудком у простому двоскладному реченні. 

7. Поділ підметів на прості і складні в шкільному підручнику. 

8. Класифікації простих дієслівних присудків як головних членів 

простого речення. 

9. Специфіка складених дієслівних присудків у сучасній українській 

мові. 

10. Особливості складених іменних присудків у сучасній українській 

мові. 

11. Структурно-функційні параметри складних присудків у сучасній 

українській мові. 

12. Проблема визначення лінгвального статусу другорядних членів 

речення в сучасній українській мові. 

13. Збіжне і відмінне в класифікаціях другорядних членів речення в 

сучасній українській мові (за шкільними та вишівськими 

підручниками). 

14. Додаток у структурі простого речення: визначення, класифікації, 

морфологічні засоби вираження. 

15. Означення у структурі простого речення: визначення, 

класифікації, морфологічні засоби вираження. 



16. Непоширена прикладка у структурі простого речення: визначення, 

класифікації, морфологічні засоби вираження. 

17. Структурно-семантичні особливості обставин у сучасній 

українській мові. 

18. Поняття обставини й детермінанта в мовознавстві. 

19. Проблема синкретичних другорядних членів речення в 

мовознавстві. 

20. Складні випадки синтаксичного аналізу головних і другорядних 

членів речення. 

 

ІІІ. Теми рефератів 

1. Актуальні проблеми дослідження синтаксичних одиниць у сучасному 

слов’янському мовознавстві. 

2. Просте речення і предикативна одиниця: збіжні та відмінні ознаки. 

3. Інтонація як засіб синтаксичного оформлення простого речення. 

4. Структурно-семантична і комунікативна організація простого речення 

в діалогічному мовленні. 

5. Фразеологізовані утворення у структурній схемі простого речення. 

6. Прості речення перехідного (синкретичного) типу в сучасній 

українській граматиці. 

7. Інноваційні процеси та явища в галузі простого речення. 

8. Співвідношення суб’єктивної та об’єктивної модальності в простому 

реченні. 

9. Семантико-синтаксична структура простого речення, її взаємозв’язок із 

формально-синтаксичною структурою. 

10. Поняття пропозиції як інваріанта семантичної структури простого 

речення. 

11. Поняття про мінімальну структурну схему речення та парадигму 

простого речення. 

12. Складне синтаксичне ціле як окрема одиниця синтаксису. 

13. Принципи української пунктуації. 

14. Система розділових знаків у сучасній українській мові та їхні основні 

функції. 

15. Особливості пунктуації в аспектах різного функціонального 

призначення синтаксичних одиниць. 

16. Проблема авторських розділових знаків. 

17. Специфіка синтаксичного оформлення та семантики простих речень 

дієслівного типу. 

18. Специфіка синтаксичного оформлення та семантики простих речень 

субстантивного типу. 

19. Специфіка синтаксичного оформлення та семантики простих речень 

ад’єктивного типу. 

20. Специфіка синтаксичного оформлення та семантики простих речень 



партиципного типу. 

21. Специфіка синтаксичного оформлення та семантики простих речень 

адвербіального типу. 

22. Специфіка синтаксичного оформлення та семантики простих речень 

інфінітивного типу. 

23. Формально-синтаксичні співвідношення в системі простого речення. 

24. Оновлена стилістична конотативність простих речень у мові ЗМК. 

25. Функціонально-семантична організація та комунікативне оформлення 

простих речень. 
 

ІV. Творча робота 

1. Перекласти українською мовою текст будь-якого функціонального 

стилю, відтворивши варіантними засобами семантико-синтаксичні відношення 

між компонентами простого речення. 

2. Написати коротку замітку на актуальну тему для стінгазети, 

використовуючи прості речення різних комунікативних типів. 

3. Граматико-стилістичний розбір текстів. Виокремивши елементарні 

та неелементарні прості речення, з’ясуйте тип ускладнення, 

охарактеризуйте їх формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні 

особливості. З огляду на тип зв’язного мовлення опишіть їхні стилістичні 

функції в тексті. 

4. Здійснити мовний аналіз кореферентних (співвідносних) засобів у 

творах-першодруках та їхніх перекладах (за вибором студента). 

5. Укласти словничок лінгвістичних термінів у ділянці 

словосполучення та речення, дібраних із мови творів українських 

письменників (за вибором студента). 

6. Написати есеї на запропоновані теми, використовуючи 

співвідносні у формально-семантичному плані синтаксичні одиниці: 

„Роль особистості в житті суспільства”; „Я зі своєї землі ніколи не зміг би 

повіятись десь поза світами…” (Гр. Тютюнник); „Які бізнесмени потрібні 

Україні?”; „Ідеальний співрозмовник, як на мене, це..”; „Риси духовного 

обличчя нашого сучасника”; „Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина”; 

„Роль води в народних і християнських обрядах”; „Краса і сила природних 

явищ”; „Здоров’я – найбільше багатство”; „Любуйся калиною, коли цвіте, а 

дитиною, коли росте” (Нар. тв.). 

7. Перекласти українською мовою текст будь-якого функціонального 

стилю, обґрунтувати доцільність використання різноструктурованих 

синтаксичних одиниць. 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням кафедри (викладача). 



6. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Види та форми поточного контролю: 

– під час виконання практичних завдань на модульних контрольних робіт; 
– індивідуальну та групову (в парах і групах) роботу; 

– фронтальне усне опитування, перевірка рівня засвоєння теоретичного матеріалу за 

навчальними темами; 

– бліц-опитування; 

– письмові самостійні роботи (реферати, есе, доповіді, тези, термінологічні диктанти 

тощо);  

– ведення термінологічного словника; 

– практичні, індивідуальні та самостійні завдання; 

– робота з діаграмами, графіками, схемами, таблицями; 

– розв’язання проблемних і творчих завдань; 

– взаємоконтроль студентів у парах і групах; самоконтроль; 

– тестові завдання; 

– оцінювання домашніх завдань; 

– діагностика результатів самостійні роботи; 

– проведення модульних контрольних робіт. 

Формами підсумкового контролю: модульні контрольні роботи, екзамен. 

Засоби оцінювання 

- контрольні роботи (поточні та модульні); 
- стандартизовані тести; 

- проєкти (індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі тощо); 

- аналітичні огляди науково-методичної літератури; 

- реферати або есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 



Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за 

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

 

 
Незадовільно 

 

FX (35-49) 
(незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

F (1-34) 
(незадовільно) 

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна 

робота) 
 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

 
 

Сумарна 

к-ть балів Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5– 

Т6 

Т 7  
40 

 
100 

5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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