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1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ (призначення навчальної дисципліни) 

Синтаксична теорія нині інтенсивно розвивається, унаслідок чого уточнюються й 

поглиблюються наші знання про основні синтаксичні одиниці, їх лінгвальну природу та 

класифікацію. Мовознавці ведуть пошуки змісту і форм різнорангових синтаксичних 

категорій. У цьому аспекті студентів необхідно ознайомити з усім розмаїттям поглядів, 

окреслити основні синтаксичні проблеми, над розв’язанням яких працюють українські й 

зарубіжні граматисти. Лише за таких умов можна сподіватися, що в майбутніх викладачів 

виформовуватимуться власні погляди на те чи те питання, що вони не догматично, а творчо 

оволодіватимуть синтаксичною наукою. 

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

підходів до складних речень як самостійного класу синтаксичних одиниць української мови 

вирізнити такі теоретичні ідеї та концепції, що найповніше відбивають сучасний стан 

граматики й мають більшу пояснювальну силу; звернути особливу увагу на проблемні 

питання, що перебувають донині в центрі зацікавлень теоретиків-синтаксистів і отримують 

неоднозначні розв’язання; допомогти студентам пізнати й 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», «Методика викладання української мови», «Бакалаврський 

семінар із сучасної української мови», «Основи наукових досліджень», «Український 

правопис», «Практикум з української мови». 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

знати: 

- проблемні питання теорії складних речень та способи їх розв’язання в сучасному 

мовознавстві; 

- оволодіти відповідну наукову термінологію, що передбачена в терарії лекцій курсу 

синтаксису; 

- теоретичні відомості про складні (елементарні й неелементарні) речення, зокрема, про 

їхню будову, структурно-семантичні та функційні особливості, семантико-синтаксичні 

відношення між предикативними одиницями в складному реченні; 

- особливості сурядного, підрядного та недиференційованого синтаксичного зв’язку 

між предикативними одиницями, основні засоби його репрезентації; 

- стилістичний потенціал фігурально-риторичних фігур на рівні складного речення 

(хіазму, повторів, антитези, періоду, синтаксичного паралелізму тощо); 

- специфіку структури і семантики надфразної єдності (складного синтаксичного 

цілого); 

- правила вживання розділових знаків між предикативними частинами складних речень 

різних типів. 

 

вміти: 

- вільно оперувати теоретичними та історичними відомостями, відповідною науковою 

термінологією в ділянці складного речення, 

- використовувати набуті знання для аргументації тих чи тих наукових положень 

упроцесі розкриття змісту виучуваного мовного явища; 

- орієнтуватися у відмінностях наукових і шкільних класифікацій складних речень;- 

- виокремлювати складні речення з тексту, враховуючи їхні структурно-семантичні 

особливості; 

- аналізувати складні речення різноманітних типів за схемами мовного розбору, визначати 

їхню будову, засоби зв’язку і семантико-синтаксичні відношення між предикативними 

одиницями; 

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

синтаксису, а також інтонацію та логічний наголос; 

- характеризувати стилістичні функції складних речень у різностильових текстах; 



- обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою пунктуаційних правил, 

виконувати пунктуаційний розбір складних речень; 

- знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на виучувані правила. 

 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни Сучасна українська мова (Синтаксис, част. ІІІ) 
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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. Складні речення сполучникового типу 

Тема 1. Місце 

складного речення в 

сучасній 

українській 

класиології. 

2 2 -- - - - 6 - - - - 6 

Тема 2. 
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української мови. 

            

Тема 5. 
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Разом за ЗМ1 

62 20 14 - 4 24 64 4 4 - - 56 

 

Теми лекцій 
 

Змістовий модуль 2. Складні речення безсполучникового типу. Текст 

Тема 1. Складні 

безсполучникові 

речення: визна- 

чення, типологія, 
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знаки. 
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Тема 3. 
Специфіка 
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Разом за ЗМ 2 28 14 7 - 1 6 26 4 2 - - 20 

Усього годин 90 34 21 - 5 30 90 8 6 - - 76 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

 

№ Назва теми 

1. Складне речення як синтаксична одиниця в сучасній 

українській мові. Загальна характеристика складносурядного 

речення в науковій та шкільній граматиках. 

2. Дискусія про сурядність і підрядність у сучасному 

мовознавстві. Типологія складносурядних речень у 

сучасній українській мові. Засоби зв’язку предикативних 

частин у складносурядних реченнях. 

3. Формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні 

особливості складносурядних речень відкритої 

структури в сучасній українській мові. 

Синтаксичний розбір складносурядних речень відкритої 

структури (за схемою). 

4. Специфіка будови, семантики складносурядних речень 
закритої структури в сучасній українській мові. 

5. Функційно-стилістичний потенціал складносурядних 

речень у різностильових текстах. Пунктуація у 

складносурядних реченнях. 

6. Поняття „елементарні й неелементарні” складні речення в 

сучасній українській мові. З історії появи та розвитку 

складних синтаксичних конструкцій. 

7. Критерії виокремлення складних ускладнених речень як 
специфічних синтаксичних одиниць. 

8. Специфіка неелементарних складносурядних речень 
відкритої структури з різнотипними відношеннями. 

9. Трикомпонентні складносурядні речення закритої 
неелементарної структури. 

10. Особливості неелементарних складносурядних речень 

відкритої і закритої структури з різнотипними 

відношеннями. 

11. Поняття складнопідрядних неелементарних 
(ускладнених) речень із послідовним підрядним зв’язком 

12. Складнопідрядні неелементарні речення із супідрядним 
однорідним зв’язком. 

13. Складнопідрядні неелементарні речення із супідрядним 
неоднорідним зв’язком. 

14. Складнопідрядні неелементарні речення з послідовним 
зв’язком. 

15. Складнопідрядні неелементарні речення з комбінованим 

(сурядно-послідовним) зв’язком. Пунктуація у 
складнопідрядних неелементарних реченнях. 

16. Складні безсполучникові речення як окремий підтип 

складного   речення.   Принципи   класифікації  складних 

безсполучникових речень у ранніх і сучасних 



 граматичних працях. Пунктуація безсполучникових 
складних речень. 

17. Структурно-семантичні та функційні особливості 

складних безсполучникових речень відкритої структури 

в сучасній українській мові. 

18. Специфіка структури та семантики складних 

безсполучникових речень закритої типізованої 

структури в сучасній українській мові. 

19. Специфіка складних безсполучникових речень закритої 
нетипізованої структури в сучасній українській мові. 

20. Структурно-семантичні особливості  складних 

безсполучникових речень  закритої типізованої 

структури в сучасній українській мові. 

21. Складні синтаксичні конструкції з різними типами 
синтаксичного зв’язку (загальна характеристика, 

стилістичний потенціал та особливості пунктуації). 

22. Період та його стилістичні можливості в різностильових 
текстах. Пунктуація в періодах. 

23. Текст як лінгвістична категорія. Поняття про складне 
синтаксичне ціле (ССЦ). Контекстуальні (семантико- 

синтаксичні) відношення в складному синтаксичному 

цілому та засоби зв’язку між його компонентами. 

Ланцюговий та паралельний зв’язок речень у ССЦ. 

24. Засоби відтворення чужого мовлення в сучасній 

українській мові. Конструкції прямої і непрямої мови. 

Діалог. Полілог. 

25. Невласне  пряма  мова та її виражальні можливості. 

Цитація та її форми в перекладних текстах. Пунктуація в 

текстах, що містять різні форми чужого мовлення 

26. Нові явища в синтаксисі сучасної української мови. 

Конструкції експресивного синтаксису, їхній 

стилістичний потенціал у різностильових текстах. 



Тематика індивідуальних завдань 

1. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

 

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

речення на тлі жанрової диференціації газетної мови”; „Складнопідрядні речення на тлі 

жанрової диференціації художньої мови”; „Складні безполучникові речення в перекладних 

текстах наукового жанру”. 

2. Установіть основні тенденції стилістичного використання складносурядних 

(складнопідрядних, безполучникових) речень у функцій них стилях української мови. 

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

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

який спосіб складні речення уможливлюють розгортання інформаційно-комунікативного 

простору тексту? Підготуйте тези доповіді, узагальнивши результати спостережень. 

4. Доведіть на конкретних прикладах або спростуйте тезу: „Активність у 

використанні складносурядних речень спричинена загальною тенденцією до посиленої 

експресивізації мови сучасної української преси, у якій згадані синтаксичні побудови стали 

органічними через їхню здатність передавати складні явища, тематично поєднані, 

зближені  загальним  описом,  та  поширювати,  розгортати,   увиразнювати  ці   описи” 

(І. Я. Завальнюк). 

5. Прокоментуйте твердження: „Своєрідність складносурядних речень полягає в тому, 

що їхні предикативні частини  синтаксично  і  семантично  незалежні  одна  від  одної”  

(П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук). 

6. Підготуйте огляд наукової літератури з теоретичної проблеми: „Диференціація 

сурядних та підрядних сполучників залежно від реалізації семантико-синтаксичної 

функції”. 

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

„універсальність уживання сполучника і для вираження багатьох значеннєвих відтінків 

слугує яскравою ілюстрацією принципу економії в мові” (А. П. Грищенко). 

8. Узагальніть чинники, що зумовлюють асемантичність сурядних і підрядних 

сполучників. 

9. З’ясуйте нові тенденції уживання розділових знаків у складних речень (на матеріалі 

українських часописів). 

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

терміни: актуалізація, надфразна єдність (складне синтаксичне ціле), приєднувальні 

конструкції, парцельовані конструкції, семантико-синтаксичні відношення, синтаксична 

деривація, синтаксичний зв’язок, складносурядні речення, складносурядні речення відкритої 

структури, складносурядні речення гнучкої структури, складносурядні речення закритої 

структури, складносурядні речення фіксованої (негнучкої) структури, сурядний зв’язок, 

сурядність (паратаксис); формально елементарні / неелементарні складносурядні речення; 

семантично елементарні / неелементарні складносурядні речення. 



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

 
 

№ Назва теми 

1. Актуальні проблеми дослідження складного речення в сучасному 

слов’янському мовознавстві. 

2. Складне речення: проблеми дослідження і типологія наукових 

підходів до вивчення. 

3. Предикативна одиниця як структурний компонент складного 

речення. 

4. Формально-синтаксична структура складного речення. 

5. Семантико-синтаксична організація складного речення. 

6. Комунікативна специфіка складного речення. 

7. Засоби вираження семантико-синтаксичних відношень і 

синтаксичних зв’язків у складному реченні. 

8. Загальна характеристика та наукові підходи до складносурядного 

речення. 

9. Типологія наукових підходів до вивчення складносурядного 

речення. 

10. Загальна характеристика складнопідрядного речення. 

11. Типологія наукових підходів до вивчення складнопідрядного 

речення. 

12. Специфіка складного речення з недиференційованим 

синтаксичним зв’язком. 

13. З історії появи та розвитку складних синтаксичних конструкцій. 

14. Поняття про структурно-семантичне ускладнення складних 

речень 

15. Критерії виділення складних ускладнених речень як окремих 

синтаксичних одиниць. 

16. Період як різновид ускладненого складного речення. Надфразна 

єдність як складник тексту. 

17. Правила та способи перетворення прямої мови на непряму. 

18. Структурні та пунктуаційні особливості прямої мови. 

19. Специфіка діалогів і політологів як способів відтворення чужого 

мовлення. 

20. Пунктуація у складних реченнях із різними типами зв’язку. 



ІІІ. Теми рефератів 

1. З історії вивчення складних речень у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. 

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

3. Інтонація як засіб синтаксичного зв’язку в складному реченні. 

4. Структурно-семантична і комунікативна організація складного речення в 

діалогічному мовленні. 

5. Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення. 

6. Складні речення перехідного типу в сучасній українській граматиці. 

7. Інноваційні процеси та явища в галузі складного речення. 

8. Співвідношення засобів зв’язку частин складного речення у першоджерелі та 

перекладній літературі. 

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

формально-синтаксичною структурою. 

10. Період як різновид ускладненого складного речення. 

11. Перекладний текст, його структурні особливості. 

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. Нові семантико-стилістичні вияви складносурядних (складнопідрядних, складних 

безсполучникових) речень у мові ЗМК. 

18. Формально-синтаксичні співвідношення в системі складного речення. 

19. Оновлена стилістична конотативність складносурядних речень у мові ЗМК, 

20. Функціонально-семантична організація та комунікативне оформлення 

складносурядних речень відкритої структури. 

21. Комунікативно-прагматичні функції складносурядних речень з єднальними 

сполучниками. 

22. Єднальні складносурядні речення як маркери темпоральності в тексті. 

23. Змістова переорієнтація складносурядних розділових речень у мові художнього та 

публіцистичного стилів. 

24. Розділові складносурядні речення як емоціогенний засіб художньо- 

публіцистичного жанру. 

25. Стилістичні функції складносурядних речень із сполучниками і  (й), та  (= і), 

з контрастним, єднально-поширювальним і результативно-висновковим значеннями в 

мові ЗМК. 

26 Нові явища в активізації сполучних засобів у протиставних 

складносурядних реченнях у публіцистичних текстах. 

27. Зіставні складносурядні речення як одиниці увиразнення художнього 

контексту. 

28. Специфіка складносурядних речень із конкретизаторами сполучникової 

семантики. 

29. Комунікативне спрямування градаційних складносурядних речень та їхнє 

структурно-семантичне оновлення в мові ЗМК. 

30. Стилістична маркованість приєднувальних складносурядних речень в мові 

різностильових текстів. 

 

ІІІ. Творча робота 

1. Перекласти українською мовою текст будь-якого функціонального стилю, адекватно 

відтворивши семантико-синтаксичні відношення між предикативними одиницями. 

2. Написати коротку замітку на актуальну тему для стінгазети, використовуючи складні 

речення різних типів. 



3. Граматико-стилістичний розбір текстів. Виокремивши неелементарні 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 засобів у творах-першодруках  та  

їхніх перекладах (за вибором студента). 

5. Укласти словничок синонімічних засобів зв’язку складного 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 сполучникових засобів, дібраних із числа синонімічних. 

8. Із запропонованого тексту виписати складносурядні та складнопідрядні речення. 

Скориставшись Словником сполучників української мови (К. Г. Городенська), 

схарактеризувати основні засоби синтаксичного зв’язку між предикативними одиницями. 

* 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 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3   
40 

 
100 

5 5 5 5 5 5 10 10 10  

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
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Шульжук Н. В. Структурно-семантична і комунікативна організація речення у  діалоговому 
мовленні / Н.В. Шульжук // Лінгвістичні студі : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 

Вип. 2. – С 35–38. 

Явір В. В. Деякі структурні типи неузгоджених означень / В. В. Явір / / Українська мова і література в 

школе. – 1986. – № 5. – С. 25–32. 
Шульжук Н. Фразеологізовані утворення у структурі складного речення діалогічного мовлення / 

Н.В. Шульжук // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУ, 2000. – Вип. 6. – С. 

22–25. 

 

8. Інформаційні ресурси 

 

1. Дистанційна освіта. Режим доступу: www.chnu.cv.ua 

2. Вікіпендія Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki 
3. ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/218.HTM 

4. www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=542 
5. Електронна бібліотека Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua). 

6. Бібліотека української поезії (http://poetry.uazone.net). 

7. Просвіта (http://www.internet.net.lib). 
8. Бібліотека «Українського міста» (Чикаго) (http://ukrtown.com.library). 

9. UkrLib (http://ukrlib.com.ua). 

10. Сучасна українська література (http://ukrlit.kma.mk.ua). 
11. Українська бібліотека (http://www.lib.org.ua). 

12. Український центр (http://ukrcenter.com). 

13. Історія України (http://www.uahistory.cjb.net). 
14. Мережева бібліотека української літератури (http://www.ukrib.km.ru). 

15. http://www.day.kiev.ua. 
16. http://www.chl. kiev.ua . 

17. http://www. kobzar.info . 

18. http://linguist. univ. kiev.ua . 
19. http://ukrainskamova.narod.ru 

20. http://www.akademia – ps.com.ua 

21. http://www.vintest/org.ua. http://www.multikulti.ru 
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http://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=542
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http://ukrlib.com.ua/
http://ukrlit.kma.mk.ua/
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http://ukrcenter.com/
http://www.uahistory.cjb.net/
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http://linguist.univ.kiev.ua/
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