
 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 

до курсу “Сучасна українська літературна мова. Синтаксис.” 

  

1 Предмет синтаксису. Зміст, завдання навчального курсу. 

2 Зв'язок синтаксису з іншими розділами науки про мову. 

3 Синтаксичні одиниці. Загальна характеристика, основні граматичні 

ознаки. 

4 Проблема визначення словосполучення. Словосполучення та інші сполучення 

слів. 

5 Типи словосполучень за частиномовним вираженням головного слова. 

6 Типи словосполучень за будовою. Синтаксично вільні і синтаксично 

нечленовані словосполучення. 

7 Форми вираження синтаксичного зв’язку у словосполученні. 

8 Семантичні відношення між компонентами словосполучення. 

9 Речення як одиниця синтаксису. Граматичні ознаки речення. 

10 Формально-синтаксична організація речення.  

11 Семантико-синтаксична організація речення.  

12 Комунікативна організація речення. 

13 Види присудків за структурою. Простий дієслівний присудок. 

14 Простий дієслівний ускладнений присудок. 

15 Складений дієслівний присудок. 

16 Складений іменний присудок. 

17 Складний присудок. 

18 Загальні відомості про другорядні члени речення. 

19 Додаток. Прямі і непрямі додатки. 

20 Означення. Узгоджені та неузгоджені означення.  

21 Прикладка як різновид означення. 

22 Обставини. Семантичні види обставин. 

23 Односкладні речення. Загальні відомості. 

24 Односкладні речення, в яких головний член відповідає підметові: називні 

(номінативні), ґенітивні, вокативні речення. 

25 Речення, в яких головний член відповідає присудкові: особові (означено-

особові, неозначено-особові, узагальнено-особові). 

26 Речення, в яких головний член відповідає присудкові: безособові (власне 

безособові, інфінітивні). 

27 Нечленовані речення та їх семантичні групи. 

28 Неповні речення та їх структурно-семантичні типи.  

29 Прості ускладнені речення, їх різновиди. 

30 Однорідні члени речення. Узагальнювальні слова та розділові знаки 

при однорідних членах речення. 

31 Відокремлені другорядні члени речення: відокремлені додатки, 

відокремлені означення і прикладки, відокремлені обставини. 

32 Уточнювальні відокремлені члени речення. 

33 Речення із звертаннями. 

34 Вставні конструкції. 

35 Вставлені конструкції. Пунктуація при вставлених конструкціях. 

 

 



36 Загальна характеристика складного речення. 

37 Види складних речень та засоби поєднання їх складових частин. 

38 Складносурядні речення. Загальні відомості, класифікація 

складносурядних речень. 

39 Складносурядні речення з єднальними відношеннями між 

компонентами. 

40 Складносурядні речення з протиставними і зіставними відношеннями 

між компонентами. 

41 Складносурядні речення з розділовими відношеннями між 

компонентами. 

42 Складносурядні речення з приєднувальними відношеннями між 

компонентами. 

43 Складносурядні речення з градаційними відношеннями між 

компонентами. 

44 Складнопідрядні речення. Загальні відомості, класифікація 

складнопідрядних речень. 

45 Складнопідрядні речення нерозчленованої структури, їх особливості. 

46 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними. 

47 Складнопідрядні речення складнопідрядні речення з підрядними 

означальними. 

48 Складнопідрядні займенниково-співвідносні речення. 

49 Складнопідрядні речення розчленованої структури, їх особливості. 

50 Складнопідрядні речення з підрядними часу. 

51 Складнопідрядні речення з підрядними умови. 

52 Складнопідрядні речення з підрядними причини. 

53 Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими. 

54 Складнопідрядні речення з підрядними допустовими. 

55 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними. 

56 Складнопідрядні речення перехідного типу з підрядними 

супровідними. 

57 Складні безсполучникові речення. Загальна характеристика.  

58 Безсполучникові речення з однотипними (однорідними) частинами. 

59 Безсполучникові речення з різнотипними (неоднорідними) 

частинами. 

60 Складні синтаксичні конструкції (багатокомпонентні речення). 

Загальна характеристика. 

61 Складні багатокомпонентні речення з однорідною супідрядністю. 

62 Складні багатокомпонентні речення з неоднорiдною супідрядністю. 

63 Складні багатокомпонентні речення з послідовною підрядністю. 

64 Складнопідрядні багатокомпонентні речення змішаного типу. 

65 Складні багатокомпонентні речення з сурядним і підрядним зв’язком. 

66 Складні багатокомпонентні речення із сполучниковим і 

безсполучниковим поєднанням частин. 

67 Період як синтаксична одиниця. Складне синтаксичне ціле. Текст. 

68 Конструкції з чужим мовленням та їх різновиди. Речення з прямою 

мовою. Діалог. 

69 Конструкції з чужим мовленням: речення з непрямою мовою та 

невласне прямою мовою. 

70 Пунктуація української мови. Система розділових знаків та правила 

їх уживання. 


