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У підручнику висвітлено найголовніші питання синтаксису сучасної 
української літературної мови. Значний досвід авторів у викладанні універ
ситетського курсу сучасної української літературної мови уможливив роз
криття складних категорійних понять синтаксису й типологічної системи 
речення як центральної синтаксичної одиниці. Спираючись на традиційні по
гляди, автори здійснили водночас сміливу спробу розробити нові концепту
альні підходи до багатьох проблемних питань граматики, як-от: класифі
кація неповних та односкладних речень; статус опосередкованих означень 
у структурі простого речення, аналіз речень із кількома присудками, квалі
фікація синтаксичних конструкцій із порівнянням, типологія вставності, 
перехідні явища в системі складних речень та інші. Теоретичні положення 
проілюстровано прикладами і схемами, що виразно унаочнюють матеріал 
і логіку лінгвістичного аналізу. 

Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів вищих 
навчальних закладів, науковців. Книга буде корисною також усім, кого ціка
вить сучасна українська літературна мова. 
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