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ABSTRACT 

Recently, there has been a marked increase in the interest of researchers 
in the question of three syntactic units in the Ukrainian language in domestic 
linguistics. Scientists believe that syntactic concepts should be viewed not only 
from a formal and grammatical point of view, but also from a semantic and 
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communicative point of view. The problem of the article is to clarify the 
peculiarities of the expression of syntactic units in the Ukrainian language, 
since they (phrases, sentences and text) cover the syntactic level of the 
language and are inherent only to them; in the analysis of syntactic unit 
models. Examples of sentences are from the historical poem of Ivan Petrovich 
Kotlyarevsky “The Aeneid”, which depicts centuries-old folk culture, and in 
which the author introduced the main vocabulary of the national language, 
greatly enriching it. Among the three syntactic units, the most peripheral place 
is the phrase. The phrase is used to refer to a certain element of reality. It 
consists of two or more components that are connected by a contract or a court 
connection. The study of phrase syntax is extremely relevant, because it helps 
to understand the general structure of utterances and text, and therefore the 
syntax, as a linguistic discipline, has three parts, namely, the doctrine of 
phrase, the doctrine of the word and the doctrine of the text. Syntax is a 
component of a language system that is inextricably linked to its other 
components and whose subject matter is the structure of a connected language, 
the syntactic structure of the language. The second syntactic unit is a sentence. 
Classifying sentences by composition, they are divided into simple and 
complex. By structure, simple sentences (PR) are as follows: two-fold and one-
fold, common and non-common, complete and incomplete. It is impossible to 
imagine languages without a third syntactic unit – text as a communicative 
phenomenon and a linguistic unit. The text is a work of speech-making process, 
which has a completeness, highlighted in the form of a written document, a 
literary work (a poem), consisting of a title, in our case – “The Aeneid”, and 
a number of special units combined by different types of lexical, grammatical 
, logical and stylistic connections. 

The semantic approach to the study of syntax shows quite clearly that 
the basic sphere of syntactic units is the sphere of meaning, which uses the 
entire linguistic arsenal to express an opinion. 

Studies of the features of the basic syntactic unit (sentence) are now the 
focus of attention of linguistic scientists. 

Key words: simple syntax, complex syntax, word combination, simple 
sentence, complex conjunction sentence, non-satellite sentence, sentence 
structure, semantic relations, grammar, Ukrainian. 

Вступ 
Актуальною проблемою нині є висвітлення особливостей 

синтаксичної будови мови, вираження значень синтаксичних одиниць, 
адже синтаксична теорія інтенсивно розвивається. Останнім часом у 
вітчизняному мовознавстві помітне зростання інтересу дослідників до 
питання про три синтаксичні одиниці в українській мові, сукупність яких 
являє собою нерозривну єдність, та висловлюються іноді суперечливі 
погляди щодо них. Учені вважають, що синтаксичні поняття слід 
розглядати не лише з формально-граматичного погляду, а і з 
семантичного та комунікативного поглядів. 
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Проблема статті полягає у висвітленні особливостей вираження 
синтаксичних одиниць в українській мові, адже вони (словосполучення, 
речення і текст) охоплюють синтаксичний рівень мови і мають 
притаманний лише їм характер; у аналізі моделей синтаксичних одиниць. 

Мета статті – дослідити проблему синтаксичних одиниць у 
сучасній українській мові: встановити і описати значення їх у 
синтаксичній системі, адже граматична структура підпорядкована 
загальній структурі мови. 

Матеріал і методи досліджень 
Мета статті зумовила застосування комплексу теоретичних і 

емпіричних методів. Застосовано методи аналізу й синтезу, завдяки яким 
узагальнено й конкретизовано теоретичні засади дослідження проблеми, 
проаналізовано й прокоментовано наявні термінологічні визначення 
явища простого і складного синтаксису. Використано метод 
культурологічного аналізу для вияву мовних засобів у текстах. 

У працях «Граматика української мови. Синтаксис» 
(Вихованець, 1993: 368), «Сучасна лінгвістика: термінологічна 
енциклопедія» (Селіванова, 2006: 543-544), описано особливості 
синтаксису сучасної української мови, особливу увагу приділено 
вивченню синтаксичних одиниць. 

Семантичні особливості дієслівних словосполучень на матеріалі 
дієслів звучання описує І. Івлієва (Івлієва, 2016: 11). 

Результати та їх обговорення 
Ставлення українського народу до своєї мови є критерієм 

національного виховання, воно формує національну свідомість 
підростаючого покоління. Вивчаючи словосполучення, речення і текст, 
вважаємо за доцільне добирати приклади з творів українського 
письменника Івана Котляревського, мова яких наближена до 
загальнолітературної, хоча збереглася в них і діалектна лексика. Приклади 
речень пропонуємо з історичної поеми Івана Петровича Котляревського 
«Енеїда», у якій зображено багатовікову народну культуру, та в якій 
автор увів основний словниковий склад народної побутової мови, 
значно збагативши його. 

Серед трьох синтаксичних одиниць найпериферійніше місце 
належить словосполученню. Словосполучення вживають на позначення 
певного елемента дійсності. Воно складається з двох чи більше 
компонентів, які поєднані підрядним, напр.:  

«Як ось і море стало грати, 
Великі хвилі піднялись…» (Котляревський, 1982: 52), 

або сурядним зв’язками, напр.: 
«З-під лавки виліз і струхнувся, 
Закашляв, чхнув і стрепенувся» (Котляревський, 1982: 
55). 
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Словосполучення, яке складається не більше, як з двох 
повнозначних слів, називають елементарним, напр.: 

«Гей ти, проклятий стариганю!»  
(Котляревський, 1982: 64). 

Якщо компонентів більше ніж два, воно є складним, або 
неелементарним, напр.: «…Пекельний, гаспидський коханець, 

Іще себе там не нагрів?» (Котляревський, 1982: 64). 
Це визнають усі мовознавці. Доcлiдження cинтакcису 

словосполучень є надзвичайно актуальним, адже допомагають пiзнати 
оcобливоcтi структури виcловлень i текcту, а тому й синтаксис, як 
лінгвістична дисципліна, має відповідно три частини – це вчення про 
словосполучення, вчення про речення і вчення про текст. 

Синтаксис – складник мовної системи, який має нерозривний 
зв’язок з іншими її компонентами, і предметом якого є будова зв’язного 
мовлення, синтаксична структура мови. 

Другою синтаксичною одиницею є речення. Класифікуючи 
речення за складом, їх поділяють на прості і складні. За структурою прості 
речення (ПР) є такі: двоскладні і односкладні, поширені і непоширені, 
повні і неповні. 

У академічній граматиці ПР визначають за мінімальною кількістю 
головних членів, тобто лише за однією граматичною основою (за одним 
граматичним центром) речення. Цей граматичний центр формують або 
два головні члени – підмет і присудок (у двоскладному реченні), напр.: 

«Тебе ж прошу я, пане Турне!»  
(Котляревський, 1982: 194), 
«Троянці волокли з собою 
Старую бабу, як ягу, 
Лукаву відьму, злу Берою, 
Іскорчившуюся в дугу» (Котляревський, 1982: 62), 

або тільки один головний член (в односкладному реченні), напр.: 
«Скажіть!» (Котляревський, 1982: 135). 

Є прості речення елементарні (ПРЕ), їх ще називають 
непоширеними. (у таких реченнях немає другорядних членів), напр.:  

«Прощай же!» (Котляревський, 1982: 38)], 
і прості речення неелементарні (ПРНЕ), їх ще називають 

поширеними, напр.:  
«Ентелл там сильно храбрувався, 
Аж до сорочки весь роздягся, 
Совав Даресу в ніс кулак» (Котляревський, 1982: 59); 
 «Жінки з Аматою з’єднались, 
По всьому городу таскались 
І підмовляли воювать» (Котляревський, 1982: 129). 

У сучасній українській мові виділяють ПР неускладнені та 
ускладнені.  
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Ускладненими є речення з однорідними членами: підметами, напр.: 
«Боги, богині і півбоги, 
Простоволосі, босоногі, 
Біжать в олімпську карвасар» (Котляревський, 1982: 
168); 
«Вітчими йшли, тесті-скуп’яги, 
Зяті і свояки-мотяги, 
Сердиті шурини, брати, 
Зовиці, невістки, ятровки – 
Що все гризуться без умовки – 
І всякі тут були кати» (Котляревський, 1982: 80); 

присудками, напр.: 
«Еней прочумався, проспався 
І голодранців позбирав, 
Зо всім зібрався і уклався, 
І, скільки видно, почухрав» (Котляревський, 1982: 40); 

означеннями, напр.: 
«Постій, прескурвий, вражий сину!»  
(Котляревський, 1982: 48); 

додатками, напр.: 
«Тут їли рознії потрави, 
І все з полив’яних мисок, 
І самі гарнії приправи 
З нових кленових тарілок: 
Свинячу голову до хріну 
І локшину на переміну, 
Потім з підлевою індик; 
На закуску куліш і кашу, 
Лемішку, зубці, пупрю, квашу 
І з маком медовий кулик» (Котляревський, 1982: 42). 

Серед засобів, що ускладнюють ПР, особлива роль належить 
звертанню. Із семантичного погляду у функції звертання можуть бути 
іменники та субстантивовані частини мови. Звертання поділяють на 
поширені, напр.: 

«А ти з сідою бородою, 
Пане добродію Нептун!» (Котляревський, 1982: 64), 

і непоширені, напр.: 
«Куди тепер ми, братця, підем?»  
(Котляревський, 1982: 52); 
«От тут земелька єсть, хлоп’ята, 
Відсіль вона невдалеку: 
Сіцілія, земля багата, 
Вона мені щось по знаку» (Котляревський, 1982: 52). 
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Таким чином, ПР утворене за спеціальною структурною 
схемою, має граматичне значення предикативності і свою власну 
семантичну структуру. Але не можна характеризувати речення тільки 
як формально-граматичну конструкцію. ПР – монопропозитивне, адже у 
ньому описано одну пропозицію. Постійним компонентом зовнішньо-
синтаксичної сфери структури речення є модальність, яка вказує на 
віднесеність змісту речення до об’єктивної дійсності. Модальність – це 
синтаксична категорія. За допомогою певних формальних засобів мови 
оформлюють модальні значення речення, на основі яких визначається 
модальний тип речення. За допомогою цих синтаксичних засобів 
розрізняють сім модальних типів речень: розповідні (оформлення 
реальної модальності) речення, напр.: 

«А послі за руки взялися, 
Прямцем до пекла поплелися, 
Пішли на прощу до чортяк» (Котляревський, 1982: 79)]; 

речення питальної модальності, напр.: 
«Но у троянського народу 
За шаг алтина не проси; 
Хто москаля об’їхав зроду?» (Котляревський, 1982: 
122); 

речення спонукальної модальності, напр.: 
«Пливи і не журись, небоже!» (Котляревський, 1982: 
67); 

речення бажальної модальності, напр.: 
«Мандруй до сатани з рогами, 
Нехай тобі присниться біс!» (Котляревський, 1982: 49); 

речення умовної модальності, напр.: 
«Коли б, – сказала ,– молодця 
Енея вашого злапала, 
Уже б тоді весела стала, 
Тоді великдень був би нам!» (Котляревський, 1982: 42); 

речення гіпотетичної модальності (припущення), напр.: 
«І ненечка моя рідненька 
У чорта десь тепер гуля; 
А може, спить уже п’яненька, 
Або з хлоп’ятами ганя» (Котляревський, 1982: 64); 

речення переповідної модальності, напр.: 
«Не дай загинуть головам, 
Будь милостива, будь незлобна, 
Еней спасибі скаже сам» (Котляревський, 1982: 41). 

Отже, поза категорією модальності, яка знаходить прояв у 
відповідних граматичних показниках, не може функціонувати жодне 
речення української мови. 
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ПР поділяють на повні та неповні. В основі виділення неповних 
речень беруть факти функціонування неповних речень зумовлені 
контекстом і ситуацією мовлення, а також структурою самого неповного 
речення. Тому неповні речення є контекстуальні, ситуативні та 
еліптичні. 

Контекстуальні неповні речення – це такі речення, у яких 
пропущений член визначається з попередніх речень, з контексту. 
Найчастіше це речення з неназваним підметом, напр.: 

«В Сіцілію якраз спустилась, 
Човни троянські де були; 
І між троянок помістилась, 
Которі човнів стерегли» (Котляревський, 1982: 61). 

Для вираження емоційного стану мовця речення може виділятися 
особливою інтонацією, певними експресивними варіантами, тобто 
речення повністю стає комунікативною одиницею. Традиційно прийнято 
вважати знаком межі речення крапку (або крапки), знаки запитання чи оклику, 
котрі виступають у їх ролі.  

Усі речення можуть бути або окличними, напр.: 
«Прощай же, сизий голубочок! 
Бо вже стає надворі світ: 
Прощай, дитя, прощай, синочок!..» (Котляревський, 
1982: 67); 
«Ось глянься, що оце такеє!» (Котляревський, 1982: 
84), 

або неокличними, напр.: 
«Не швидко бідні схаменулись 
І в ратуш підтюпцем сунілись, 
Уже як вечір наступав» (Котляревський, 1982: 125). 

Отже, окличні речення вимовляються підвищеним тоном, з 
окличною інтонацією та містять у собі повідомлення, питання, 
спонукання, до яких додається вияв сильного почуття. 

Семантико-синтаксична структура складного речення (СР) 
відображає відношення між двома ситуаціями або між більшою їх 
кількістю. Складне речення з семантичного погляду поліпропозитивне, 
тобто орієнтоване на вираження не однієї пропозиції, а комплексу 
пропозицій, напр.: 

«Од вистрілу дрижали хати, 
А пушкарі то клались ниць» (Котляревський, 1982: 127), 

тоді як ПР у типових виявах монопропозитивне, тобто семантично 
ПР виражає тільки одну пропозицію (Вихованець, 1993: 283), напр.: 

«І в землю провалився дід» (Котляревський, 1982: 67). 
Основний тип складних речень становлять речення мінімальної 

будови, що завжди включають дві граматичні основи. Таке речення є 
складним реченням елементарним (СРЕ) , напр.: 
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«Бо, розхитавшись, бризнув в воду, 
Нирнув – і, не спитавши броду, 
Наввиринки пішла душа» (Котляревський, 1982: 69). 

Складне речення неелементарне складається з трьох і більше 
частин, напр.: 

«Мені вже розказали з неба, 
Чого тобі пильненько треба, – 
Отець твій був у мене тут» (Котляревський, 1982: 72-
73). 

Складне речення насамперед являє собою семантичну (змістову) 
єдність, напр.: 

«З Дареса ж дуже глузували, 
Що силою він величавсь» (Котляревський, 1982: 61) 

У цьому реченні висловлено думку про те, що всі присутні з 
Дареса дуже глузували. Кожна з двох частин цього складного речення 
може функціонувати як окреме просте речення і мати своє смислове 
навантаження, але разом вони є цілісним синтаксичним вираження 
думки. 

Проте, є випадки, коли складові частини складного речення не 
мають самостійно семантики, і тому не можуть вживатися окремо, напр.: 

«Ацест Енею, як би брату, 
Велику ласку показав 
І, зараз попросивши в хату, 
Горілкою почастував; 
На закуску наклали сала, 
Лежала ковбаса чимала 
І хліба повне решето» (Котляревський, 1982: 53)]. 

У цьому реченні друга частина не може самостійно існувати і без 
попередніх частин її зміст – незрозумілий. 

Деякі складні речення можуть виражати одну пропозицію. Це 
спостерігаємо на прикладі складнопідрядних речень з підрядною 
означальною частиною, напр.: 

«Нехай лиш Турн, що верховодить 
І всіх панів за кирпи водить, 
З Енеєм порівня плеча» (Котляревський, 1982: 194). 

Підрядна частина цього речення із сполучним словом що набула 
атрибутивної функції, тому речення виражає одну пропозицію. 

Одна ситуація може бути зображена і в складнопідрядних реченнях 
з підрядними з’ясувальними, підрядні частини яких виражають 
з’ясувально-об’єктні відношення і підпорядковуються опорному дієслову 
в головній частині, напр.: 

«Та ще, послухай, щось скажу: 
Щоб в пекло ти зайшов до мене, 
Бо діло єсть мені до тебе» (Котляревський, 1982: 67). 
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Отже, складне речення можна визначити як цілісне синтаксичне 
вираження єдиної складної думки, як знак взаємопов’язаних ситуацій, 
що виражені за допомогою певних семантико-синтаксичних відношень. 

Семантико-синтаксичні відношення між частинами складного 
речення і засоби оформлення зв’язку в сполучникових (складносурядних 
і складнопідрядних) і безсполучникових складних речень лежать в основі 
семантико-синтаксичної структури речення. Складні сполучникові 
речення, залежно від характеру зв’язку між частинами та засобами його 
вираження, традиційно поділяються на складнопідрядні, напр.: 

«Еней построїв тож отряди, 
Де всім назначив для осади 
Без от ступу на вал іти» (Котляревський, 1982: 196). 

і складносурядні, напр.: 
«Потім солому підпалили, 
І плам’я трупи обняло» (Котляревський, 1982: 194). 

Складові частини, внаслідок поєднання яких утворюється 
складнопідрядне речення, мають між собою відношення залежності: є 
частинка головна і частинка залежна. Ці відношення мають різні форми 
вираження. Складові частини, внаслідок поєднання яких утворюється 
складноcурядне речення, не мають між собою відношень залежності. 

Безсполучникові складні речення можуть бути елементарними 
(складаються з двох частин), напр.: 

«Та встань, будь ласкав, пане-свату!» – 
Абсест Ентеллові сказав» (Котляревський, 1982: 57), 
 «Все море зараз спузирило, 
Водою мов в ключі забило, 
Еней тут крикнув як на пуп; 
Заплакався і заридався, 
Пошарпався, увесь подрався, 
На тім’ї начесав аж струп» (Котляревський, 1982: 38), 

і неелементарними (складаються з трьох і більше частин), напр.: 
«Троянці добре там курили, 
Дали приманку всім жінкам, 
По вечорницям всі ходили, 
Просвітку не було дівкам» (Котляревський, 1982: 45). 

Таким чином, складне речення з формально-граматичного погляду 
відзначається тим, що воно будується за певною структурною схемою на 
основі двох чи більше предикативних одиниць. 

Не можна уявити мови без третьої синтаксичної одиниці – тексту 
як комунікативного явища і лінгвістичної одиниці. Текст 
характеризується певними функціональними закономірностями своєї 
організації, це – витвір мовотворчого процесу, якому притаманна 
завершеність, виділений у вигляді письмового документа, літературно 
оброблений твір (поема), який складається із заголовка, у нашому 
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випадку – «Енеїда», і ряду особливих одиниць, об’єднаних різними 
типами лексичного, граматичного, логічного і стилістичного зв’язків. 

Висновки 
Вивчення та опис синтаксичних явищ сучасної української мови 

неможливі без ілюстративних прикладів. Мова художніх творів Івана 
Котляревського – важливий матеріал для розрізнення певних типів 
словосполучень, речень, текстів. Поетичні та прозові твори 
І. Котляревського стали надбанням української літератури, дорогим 
скарбом народу, звертаючись до якого, ще не один раз згадаємо його 
слова. 

Синтаксичний рівень – складно організований мовний шар, який 
дозволяє розгляд трьох синтаксичних одиниць з різних боків і дозволяє 
спрямувати у певні аспекти їх дослідження. Семантичний підхід до 
вивчення синтаксису досить виразно показує, що основною сферою 
синтаксичних одиниць є сфера значення, що заради висловлення думки 
використовується весь мовний арсенал. 

Дослідження особливостей основної синтаксичної одиниці 
(речення) перебувають і тепер у центрі уваги вчених-лінгвістів. Вивчення 
семантико-синтаксичної цілісності предикативних частин, яке актуальне 
і нині, потребує подальшої розробки. У рамках отриманих результатів 
можна намітити перспективу подальшого студіювання у цьому напрямку: 
простеження синтаксичних засобів у граматичній системі та доведення 
неоднорідності синтаксичних одиниць. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті виділено основні аспекти дослідження будови 

синтаксичних одиниць, їх ролі у сучасній українській мові. Досліджено 
питання про значення спостереження над словосполученням, реченням і 
текстом під час вивчення сучасної української мови на матеріалі поеми 
«Енеїда» Івана Котляревського. Описано параметри функціонування 
синтаксичних одиниць. Виділено та охарактеризовано групи простих і 
складних речень української мови, що мають свої особливості. 
Обґрунтування підтверджено прикладами. Зроблено висновки про те, що 
словосполучення, речення і текст – це одиниці, у яких є свої 
диференційні ознаки, і вони є одиницями різного рівня мови. Вказано, 
що аналізовані синтаксичні одиниці створюють граматичну структуру 
мови для її функціонування. 

Ключові слова : простий синтаксис, складний синтаксис, 
словосполучення, просте речення, складне сполучникове речення, 
безсполучникове речення, будова речення, семантичні відношення, 
граматика, українська мова. 

 
Чубань Т. В., Кардаш Л. В. Синтаксически единицы в 

украинском языке (на материале поэмы «Энеида» Ивана 
Котляревского). В статье выделены основные аспекты исследования 
синтаксических единиц, их роли в современном украинском языке. 
Исследован вопрос о значении наблюдения над словосочетанием, 
предложением и текстом при изучении современного украинского языка 
на материале поэмы «Энеида» Ивана Котляревского. Описано параметры 
функционирования синтаксических единиц. Выделено и 
охарактеризовано группы простых и сложных предложений украинского 
языка, которые имеют свои особенности. Выводы подтверждены 
примерами. Сделаны выводы о том, что словосочетание, предложение и 
текст – это единицы, у которых есть свои дифференциальные 
особенности, и они есть единицами разного уровня языка. Указано, що 
анализируемые синтаксические единицы создают грамматическую 
структуру языка для его функционирования. 

Ключевые слова : простой синтаксис, сложный синтаксис, 
словосочетание, простое предложение, сложное союзное предложение, 
безсоюзное предложение, строение предложения, семантические 
отношения, грамматика, украинский язык. 
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