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Тема:Тема:

“Проблеми синтаксису”



ПланПлан

1. Предмет, одиниці, розділи синтаксису.

2. Основні напрямки дослідження у 
синтаксисі.

3. Речення як центральна одиниця та 
предмет синтаксису.

4. Будова та головні принципи 
організації речення.

 



Значення термінаЗначення терміна

 

 Синтаксис мови

 Синтаксис як наука



Чинники синтаксису:Чинники синтаксису:

об’єктивні                          

суб’єктивні



Предмет синтаксису:Предмет синтаксису:

   система синтаксичних одиниць, 
формальна і семантична структура 
цих одиниць, синтаксичні зв'язки і 
семантико-синтаксичні відношення 
тощо.



Одиниці синтаксису:Одиниці синтаксису:

Речення

Словосполучення

Слово

Морфема

Фонема



Одиниці синтаксису:Одиниці синтаксису:
                                                                        продовженняпродовження

1)речення

2)словосполучення

3)мінімальна синтаксична одиниця



Відмінності між одиницями:Відмінності між одиницями:

Сіяли буряки;

сіяння буряків;

бурякосіяння.



Розділи синтаксису:Розділи синтаксису:

1) малий синтаксис;

2) центральний синтаксис;

3) синтаксис тексту.



Напрямки вивчення Напрямки вивчення 
синтаксису:синтаксису:
 логічний;

 психологічний;

 формально-граматичний;

 структурно-семантичний.



Речення – центральна одиниця та     

  предмет синтаксису.

(О.О. Шахматов)



Формальні та семантичні Формальні та семантичні 
характеристики речення:характеристики речення:
1. Предикативність.

2. Інтонаційна оформленість.

3. Семантична завершеність.

4. Морфологічна обумовленість.



Структурний тип (модель) речення:Структурний тип (модель) речення:

 двоскладні                                   односкладні

          повні                                      неповні

                                                    (Вендіна Т.І.)

Речення



Структурний тип (модель) речення:Структурний тип (модель) речення:
                                                                                            продовженняпродовження

         модус                       диктум

                                         (Гируцький А.А.)

Речення



Структурний тип (модель) речення:Структурний тип (модель) речення:
                                                                                            продовженняпродовження

                  тема            рема

                                         (Празька школа)

Речення
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                  Дякую за увагу!Дякую за увагу!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

