Практичне заняття № 1
Наші назви: Русь–Україна–Малоросія
План
Етимологія терміна"Русь" і його похідних.
Поява сучасної назви "Україна".
Аналогічні назви українських земель (Сарматія, Мала Русь, Малоросія і под.)
Література
	Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – С. 49–58, 166–180., іл. (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття").
	Генсьорський А.І. Термін Русь (та похідні) в Древній Русі і в період формування східнослов’янських народностей і націй [Електронний ресурс] / А.І. Геньсорський // Дослідження і матеріали з української мови. – Київ, 1962. – Том. V. – С. 16–30. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/rizne/hens.htm. 
	Жиленко І. До історії використання топоніму "Русь", "Рóссія" в українській історіографії до XVIII ст. та, зокрема, автором "Синопсиса" [Електронний ресурс] / І. Жиленко. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/synopsis/syn05.htm. 

Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі XI–XVIII ст. / Д. Наливайко. – К., 1998. – С. 362.
Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски" / Г. Півторак. – Київ. : Видавничий центр "Академія", 2001. – С. 77–97.
Плющ П.П. Історія української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : "Вища школа", 1971. – С. 3–94.
	Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу / О. Ткаченко. – Спалах, 2004. – 271 с.
	Шелухин С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів / С. Шелухин; відповід. П. Пупін. –  Дрогобич : Бескид, 1992. – С. 133–134.

Робинсон А.Н. ЛитератураДревней Руси в литературном процес  Средневековья (XI–XIII вв.) [Электронный ресурс] / А.Н. Робинсон. – М., 1980. – C. 226. – Режим 
Контрольні питання та завдання
Які відбулися зміни у вживанні термінів "Русь", "руський" після XIV ст.? 
Коли вперше було вжито сучасну назву "Україна"? Які інші пам’ятки фіксують цей топонім? 
Запропонуйте схему (таблицю), яка б відображала зв’язки багатозначного терміна"Русь" з його похідними (за Генсьорським А.І.). 
Окресліть історичне тло появи  назви "Малоросія".
Підготуйтеся до дискусії за темою практичного заняття: поділіться на дві групи відповідно до позиції стосовно різних назв України (а відтак її мови та історії) в україністиці (група 1) та русистиці (група 2). Законспектуйте (!) матеріали, що відображають позивне ставлення до назв Русь і Україна (група 1) і Малоросія (група 2; М. Погодін, І. Соболевський, Ф. Філін, О. Шахматов, В. Бєлінський, М. Карамзін, І. Тургенєв). Зверніть увагу на політичний аспект теми, сучасні антропологічні та історичні дослідження.

Практичне заняття № 2
Історія української літературної мови як наука й навчальна дисципліна
План
Предмет, об’єкт і завдання історії української літературної мови (ІУЛМ).
Зв’язок ІУЛМ з іншими науковими дисциплінами.
Періодизація ІУЛМ.
Стилі літературної мови в контексті її історії.
Джерела вивчення ІУЛМ та її дослідники.
Взаємозв’язок правопису та ІУЛМ.

Література
	Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – С. 49–58, 166–180., іл. (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття").
	Плющ П.П. Історія української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : "Вища школа", 1971. – С. 3–94.
	Русанівський В.М. Історія української літературної мови : [підручник] / В.М. Русанівський. – К. : "Артек", 2001. – 392 с.
	Українська мова : [енциклопедія] / Редкол. Русанівський В. М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 2004. – 824 с.

Христенок В.Ф. Критерії періодизації української літературної мови / В.Ф. Христенок // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки. Мовознавство: Збірник наукових праць / Відп. ред. Л.І. Мацько. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 192–198. 
	Чапленко В. Історія нової української літературної мови (XVII ст. – 1933 р.) / В. Чапленко. – Нью-Йорк, 1970. – С. 11–15.
	Чорній С. Історія української літературної мови ХХ сторіччя / С. Чорній. – Мюнхен, 1975. – С. 12–20.
Контрольні питання
Дайте визначення поняттям "літературна мова", "загальнонародна мова", «діалект», «говірка», «давньоруська мова», «церковнослов’янська мова», «народнорозмовна мова», «староукраїнська мова», «слов’яноруська мова», «про́ста́ мова», «нова українська літературна мова», «сучасна українська літературна мова». Як співвідносяться зазначені поняття?
У чому полягає значення ІУЛМ?
Які періоди в розвитку ІУЛМ виділяють різні науковці? На чому ґрунтуються їхні періодизації?
Чим відрізняється поняття "джерело ІУЛМ" від "джерело вивчення ІУЛМ"? Обґрунтуйте власну думку. 
Як пов’язані правопис та літературна мова?

Практичні завдання
Укладіть схему "Зв’язок ІУЛМ з філологічними та нефілологічними дисциплінами".
Коротко охарактеризуйте стилі, характерні для різних етапів розвитку ІУЛМ.
Наведіть приклади джерел вивчення ІУЛМ різних періодів.
Визначте наукові інтереси П. Житецького, А. Кримського, І. Франка, Є. Тимченка, Л. Булаховського, В. Розова, В. Перетца, О. Соболевського у сфері ІУЛМ. Доповніть перелік дослідників ІУЛМ. Охарактеризуйте їхню діяльність у цій галузі.
Укладіть таблицю "Історія українського правопису".

Практичнезаняття № 3
Літературно-писемна мова Київської Русі (Х–ХІІІ ст.)
План
Походження письма та літературно-писемної мови слов’ян.
Мовні особливості літературно-писемної мови Київської Русі.
Стилістична диференціація та жанрове різноманіття творів Київської Русі.
Література
	Жовтобрюх М. А. Історія української мови. Фонетика : [монографія] / М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. – Київ : «Наукова думка», 1979. – 368.
	Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. – 440 с., іл. (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття").
	Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. – Київ : «Наукова думка», 1993. – 200 с.

Плющ П.П. Історія української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : "Вища школа", 1971. – С. 95–134.
	Русанівський В.М. Історія української літературної мови : [підручник]. / В.М. Русанівський. – К. : "Артек", 2001. – 392 с.
	Українська мова : [енциклопедія] / Співголови В. М. Русанвський, О. О. Тараненко. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2004. – 832 с.
Ярцева В.Н. Языкознание. Большойэнциклопедическийсловарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – [2-е изд.]. – М. : БольшаяРоссийскаэнциклопедия, 1998. – 685 с. :
Контрольні питання та завдання
Підготуйте коротке повідомлення про одну з найдавніших систем письма. 
Охарактеризуйте кирилицю як засіб літературно-писемної мови слов’ян (передумови появи, історія виникнення, алфавіт-основа, числове значення літер, скорочення слів тощо).
Подайте історичний коментар за темою практичного заняття (передумови появи літературної мови та її різновидів, ключові постаті, поширення грамотності і под.).
Як співвідносяться старослов’янська мова та літературно-писемна мова слов’ян? Що таке ізвод?
Що означають терміни книжно-слов’янський та літературно-народний  типи літературно-писемної мови слов’ян? 
Які лексичні особливості мала давньоруська мова?
Порівняйте фонетичну систему давньоруської мови зі старослов’янською та сучасною українською мовою.
Охарактеризуйте граматичну будову літературно-писемної мови Київської Русі порівняно зі старослов’янською та сучасною українською мовою.
Які стилі й жанри виділяють у літературно-писемній мові слов’ян? Укладіть схему. Наведіть приклади.
Як стилі співвідносяться з типами літературно-писемної мови Київської Русі?
Як жанр твору впливав на добір мовних засобів? Наведіть приклади.

Практичнезаняття № 4
Стара українська літературно-писемна мова  часів перебування України в складі Литви та Польщі (XIV – І пол. XVII ст.)
План
Історичні передумови розвитку літературно-писемної мови XIV – І пол. XVII ст.
Мовно-стилістичні особливості грамот XIV– XV ст.
Другий південнослов’янський вплив.  Поява й розвиток "простої мови" (XV – поч. XVII ст.)
Жанрово-стилістична диференціація творів XIV – І пол. XVII ст.

Література
	Жовтобрюх М. А. Історія української мови. Фонетика : [монографія] / М.А. Жовтобрюх, В.М. Русанівський, В.Г. Скляренко. – Київ : «Наукова думка», 1979. – 368.

Мойсієнко В. "Проста мова" в Україні та Білорусі в XVІ столітті : доп. до XV Міжнар. з'їзду славістів / В. Мойсієнко, О. Ніка ; [редкол.: О. С. Онищенко та ін.] ; [НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. – К. : НБУВ, 2013. – 25 с.
	Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2001. –  440 с., іл. (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття").
	Передрієнко В.А. Староукраїнська “проста мова” ХVI – XVIII ст. в контексті формування національної літературної мови / В.А. Передрієнко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2001. – Вип. 4. – С. 16–23. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apyl_2001_4_5.pdf
	Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов : Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски" / Г. Півторак. – Київ. : Видавничий центр "Академія", 2001. – С. 77–97.
Плющ П.П. Історія української літературної мови / П.П. Плющ. – Київ : "Вища школа", 1971. – 424 с.
Русанівський В.М. Історія української літературної мови : [підручник] / В.М. Русанівський. – К. : "Артек", 2001. – 392 с.
Українська мова : [енциклопедія] / Співголови В.М. Русанвський, О.О. Тараненко. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2004. – 832 с.
Ярцева В.Н. Языкознание. Большойэнциклопедическийсловарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – [2-е изд.]. – М. : БольшаяРоссийскаэнциклопедия, 1998. – 685 с. : ил.
Контрольні питання та завдання
Дайте відповіді на питання:
Які історичні події визначають як початок і кінець аналізованої епохи? Розкрийте взаємозв’язок історичних подій і розвитку мови. 
Які інші екстралінгвістичні чинники визначали розвиток літературно-писемної мови? Оформіть відповідь у вигляді таблиці.
Які українські землі підпорядковувалися Литві, Польщі, Угорщині, Молдавському князівству? Чи були відмінності у функціонуванні староукраїнської мови на різних територіях? 
З’ясуйте наслідки польсько-литовської унії для українських земель.
Чи існували умови для українсько-російських мовних контактів?

Схарактеризуйте мовно-стилістичні особливості грамот XIV– XV ст., відповідаючи на питання:
Яке походження мала "руська мова", що функціонувала на територіях, підконтрольних Великому Князівству Литовському? 
Які фонетичні, лексичні та морфологічні риси руської мови протиставляються особливостям російської мови відповідного етапу розвитку? 
Визначте функцію таких елементів книжної мови, як  а) церковнослов’янізми і б) канцеляризми у мові грамот XIV– XV ст.
	Охарактеризуйте вплив інших мов на різні мовні рівні руської мови зазначеного періоду.
Які синтаксичні особливості мали юридичні документи XIV– XV ст.?

Охарактеризуйте розвиток літературної мови протягом XV–XVІІ ст., відповідаючи на такі питання:
3.1. У чому полягає різниця між першим і другим південнослов’янськими впливами?
3.2.Який характер і наслідки мав другий південнослов’янський вплив? 
3.3.Які сфери життя обслуговувала 3.4.Які причини зумовили появу "простої мови"? 
3.5.Схарактеризуйте мовну основу "простої мови".
"руська мова" та "слов’яноруська мова"?
3.6.Чому "проста мова" неоднаково реалізується в різних стилях? Обґрунтуйте. 
3.7.Наведіть приклади пам’яток, у яких засвідчена "проста мова"? 
3.8.Підготуйте наукове повідомлення (до 1 сторінки) на одну з тем:
	"Фонетичні та морфологічні особливості мови Пересопницького Євангелія"

"Синтаксис Пересопницького Євангелія"
"Протиставлення живомовної та церковнослов’янської основи в ПересопницькомуЄвангеліі"
"Запозичення в ПересопницькомуЄвангеліі"
"Лексика й фразеологія полемічних творів І.Вишенського"
"Причини запозичень у творах І.Вишенського"
"Закономірності використання книжного й розмовного різновидів мови в "простій мові" І.Вишенського"
"Граматична система "простої мови" І.Вишенського"
"Тропи й стилістичні фігури в "простій мові" І.Вишенського"

Схарактеризуйте жанрово-стильову систему XIV – І пол. XVII ст., відповідаючи на такі питання:
Як співвідносяться поняття "руська мова", "проста мова", "староукраїнська мова" і "старобілоруська мова"? За якою ознакою цим термінам протиставляється слов’яноруська мова? 
Укладіть схему "Система стилів і жанрів XIV – І пол. XVII ст.", ураховуючи функціонування в цей час різних різновиді мови.
Проілюструйте Вашу схему
Практичнезаняття № 5
Проблема походження української мови в інтерпретації А. Ю. Кримського
План
1. Вивчення праць А.Ю.Кримського в лінгвістичній історіографії.
2. Спільнослов’янська та «спільноруська» прамови в науковій концепції А.Ю.Кримського.
3. Утворення української мови в інтерпретації А.Ю.Кримського.
4. Погляди А.Ю.Кримського на гіпотезу М.П.Погодіна – О.І.Соболевського.
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Практичнезаняття № 6
Захист індивідуального пошукового завдання.
Тематика наукових повідомлень
Письмо Київської Русі до появи кирилиці.
Єфиміїв правопис.
Правопис М. Смотрицького.
Порівняльний аналіз уставу, півуставу, скоропису та гражданки
Риси нової літературної мови у творчості І. Котляревського.
	Правопис О. Павловського.

Правопис М. Максимовича.
Правопис "Русалки Дністрової".
Кулішівка.
Драгоманівка.
Желехівка.
Грінченківка.
Правописна система проф. Ів. Огієнка.
Порівняльний аналіз правописів 20-х років.
Новий академічний правопис 1945 року
Особливості правописних систем, що функціонують за межами України.
Сучасний стан української правописної системи.
Відображення мовних рис епохи в художньому творі (на вибір).
Вплив на розвиток української літературної мови творчої діяльності письменника (на вибір). 





Завдання самостійної роботи


Кейси для поточного та підсумкового контролю знань
Level_1.1

Найважливішими є три наступних функції мови{
~номінативна, волюнтативна, експресивна
~професійна, комунікативна, естетично-культурологічна
=комунікативна, мисле твірна, пізнавальна
}

До спеціальних функцій мови на логічній основі належать{
~професійна, естетично-культурологічна
~волюнтативна, пізнавальна
=професійна, номінативна
}

До спеціальних функцій мови на емоційній основі належать{
~комунікативна, волюнтативна, професійна
~пізнавальна, професійна, естетично-культурологічна
=волюнтативна, експресивна, естетично-культурологічна
}

За генеалогічною класифікацією українська мова належить до{
~угро-фінської сім`ї, слов`янської групи, південнослов`янської підгрупи
~тюркської сім`ї, слов`янської групи, західнослов`янської підгрупи
=індоєвропейської сім`ї, слов`янської групи, східнослов`янської підгрупи
}

 Сучасна українська літературна мова утворилась на основі{
~кращих зразків тогочасної літературної мови (І.  Котляревський,  Г.  Квітка-Основ`яненко та ін.)
~українського фольклору і народної мови галицько-волинського зразку
=народної мови київсько-полтавського зразку, українського фольклору і кращих зразків тогочасної літературної мови (Т.  Шевченко, І.  Котляревський, Г. Квітка-Основ`яненко та ін.)
}

Усна форма мовлення – це{
~вторинна за походженням і сприймається тільки на слух
=первинна за походженням, яка матеріалізується у звуках, жестах, міміці, паузах, інтонації і сприймається в основному на слух
~первинна за походженням, яка матеріалізується у жестах, міміці і сприймається зором
}

За функціонуванням усна форма мовлення є{
=діалогічною, ситуативною, революційною, непідготовленою
~монологічною, контекстуальною, консервативною і регламентованою
~діалогічною, контекстуальною, революційною і регламентованою
}

 За функціонуванням писемна форма мовлення є{
~монологічною, ситуативною, консервативною, непідготовленою
~діалогічною, контекстуальною, революційною, регламентованою
=монологічною, контекстуальною, консервативною, регламентованою
}

Головною метою мовця при безпосередньому спілкуванні у межах розмовного стилю є{
=встановлення психологічного контакту із співрозмовником
~спонукання до активної дії, прийняття рішень
~формування загальнолюдських і національно свідомих естетичних, культурних і психологічних смаків окремої людини і нації у цілому
}

Головною метою мовця у межах публіцистичного стилю є{
~об’єктивний, точний і неупереджений виклад інформації
=спонукання до активної дії, до прийняття рішень
~досягнення максимально позитивного результату при мінімальних мовних засобах
}


В українській мові пріоритетним є{
=фонетичний принцип правопису
~морфологічний принцип правопису
~морфолого-фонетичний принцип правопису
}


Граматична і лексична системи української мови порівняно з російською мовою характеризуються{
=підвищеною граматичною і лексичною синонімією
~багатозначністю
~підвищеною граматичною синонімією і лексичною багатозначністю
}


За фонетичним принципом правопису{
=подовження в усній формі фіксується як подвоєння у писемній формі мовлення
~подовження в усній формі не фіксується на письмі
~подовження в усній форсі частково передається як подвоєння у писемній формі мовлення
}


За фонетичним принципом правопису{
~спрощення в усній формі фіксується лише в окремих випадках (сонце, але Харцизськ)
~спрощення в усній формі не фіксується на письмі (солнце)
=спрощення в усній формі фіксується на письмі (сонце, Харцизськ)
}

Спрощення відбувається , але не фіксується{
=у словах, що позначають точне число або одиницю виміру: шістнадцять, шістдесят, шістсот, тонна, тонн
~у словах випускний, скніти
~у словах ллю, ванна
}

Маючи особливий статус у суспільстві, власні назви російського (або іншого) походження{
~перекладаються українською мовою за загальними правилами правопису
=українською мовою не перекладаються, у них передаються фонетичні або структурні особливості української мови, якщо вони не руйнують адресну або інформативну  функції
~перекладаються українською мовою за окремими правилами правопису, пов’язаними зі специфікою граматичного значення
}






