МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Факультет іноземної філології
Кафедра загальної та прикладної лінгвістики

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор із науково-педагогічної роботи____________О. А. Кузнецова 
                                  27 серпня 2019 р.




РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИИПЛІНИ 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ    
   Ступінь магістра
Спеціальність 035 Філологія 
035.10 прикладна лінгвістика
освітня програма Прикладна лінгвістика

 

              







2019-2020 навчальний рік
Розробник: Каленюк  Світлана Олександрівна, доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук, доцент ___________(Каленюк С. О.)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної та прикладної лінгвістики
Протокол № 1 від «27» серпня 2019 р.
Завідувач кафедри ___________ (Коч Н. В.)
«27» серпня 2019 р.


















Опис навчальної дисципліни
Найменування показників 
Галузь знань, освітній ступінь
Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Індивідуальне науково-дослідне завдання  (реферат)
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Нормативна


Спеціальність 
035 Філологія 
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Рік підготовки:


1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: реферат;
лінгвістичний аналіз 

Семестр
Загальна кількість годин – 90
Загальна кількість годин – 90 год.

1
2


Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Ступінь
магістра
6



Практичні


10



Самостійна робота


74



Вид контролю: 
Залік                        Іспит
Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год; 16 – аудиторні заняття, 74 год. – самостійна робота (18 %/82%).


Заочна форма навчання
Найменування показників 
Галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни


заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Варіативна


Спеціальність 
035 Філологія 


Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат)
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Рік підготовки:


1-й


Семестр
Загальна кількість годин – 90 год.

3-й


Лекції

Ступінь
магістра
2



Практичні, семінарські


4 год.



Лабораторні


-



Самостійна робота


84 год.



Вид контролю: залік

Мова навчання – українська


Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 6 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (7 % / 93 %).










2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 
Мета курсу: вивчення відомостей про формування, розвиток і збагачення   української літературної мови  в  руслі  історичних  та  суспільно-політичних  процесів,  контактування з іншими мовами; з’ясування особливостей діахронічного  розвитку  стилістичної  системи  української  літературної  мови.
Завдання курсу:
	визначення понятійного змісту літературної мови та літературно-писемної мови у зв’язку з історією мови та з історією етносу;

розгляд варіантів старої літературної мови;
характеристика етапів становлення нової літературної мови;
окреслення функціональних меж літературної мови за радянської доби;
опис процесу становлення норм писемної мови;
встановлення специфіки літературної мови періоду формування нації;
організація пошуково-дослідницького практикуму.
Передумови для вивчення дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Загальне мовознавство», «Стилістика української мови».
Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів.
Очікувані результати навчання: використовує українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні; аргументує свої погляди на дискусійні моменти щодо основних етапів  історичного розвитку української  літературної  мови; ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує; організовує процес свого навчання й самоосвіти; демонструє розуміння фундаментальних принципів буття людини, суспільства; використовує інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності; знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній діяльності; створює усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною мовою; окреслює основні проблеми шляхи і тенденції розвитку нової української  літературної  мови.
Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:
І. Загальнопредметні: бути здатним до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості; вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; бути здатним до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміти працювати в команді та автономно; вміти застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ІІ. Фахові: вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; володіти  методами наукового аналізу і структурування мовного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів; професійно застосовувати поглиблені знання з правничої лінгвістики; вільно користуватися спеціальною термінологією; планувати, організовувати, виділяти й обґрунтовувати періоди розвитку  української  літературної  мови, орієнтуючись на мовні особливості пам’яток та  історичні дані про український  етнос; простежувати історичний взаємозв’язок діалектної та літературної  форм  української  мови; визначати  критерії літературності  мови; аналізувати пам’ятки церковно-релігійного та світського змісту ХІ–ХІУст., з’ясовувати   стилістичну і  жанрову  специфіку цих творів; диференціювати літературне/нелітературне у проекції на різнорівневі  мовні  одиниці у творчості окремого митця слова, встановлюючи  тим  самим його вагу і роль у формуванні норм сучасної української  літературної мови.
3. Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.
Тема 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна. Поняття української літературної мови. Джерела її вивчення.
Кредит 2. Староукраїнська літературна мова.
Тема 2. Літературно-писемна мова давньоруської народності (Київська Русь і епоха феодальної роздробленості ХІ–ХІV ст.).
Середньоукраїнська літературна мова.
Тема 3. Літературна мова ХІV–першої половини ХVІ століття.
Тема 4. Середньоукраїнська Літературна мова ХVІ–першої половини ХVІІІ століття.
Кредит 3. Нова українська літературна мова.
Тема 5. Нова українська літературна мова (кінець ХVІІІ ст.– 40-ві рр. ХІХ ст.).
Тема 6. Т. Шевченко реформатор української літературної мови.
Тема 7. Українська літературна мова другої половини ХІХ– початку ХХ ст.
Стан української літературної мови за часів незалежності України. Розширення функціональних меж української мови.
Тема 8. Історія українського правопису: від доісторичного «руського» письма до нового українського правопису.
Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Назви кредитів і тем
Кількість годин

усього
у тому числі


л
п
лаб
к
ср
1
2
3
4
5
6
7
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
Тема 1. Поняття української літературної мови. Джерела її вивчення.
14
2
2


10
Кредит 2. Староукраїнська літературна мова.
Тема 2. Літературно-писемна мова давньоруської народності (Київська Русь і епоха феодальної роздробленості ХІ–ХІV ст.).
14
2
2


10
Тема 3. Літературна мова ХІV–першої половини ХVІ століття.
10




10
Тема 4. Середньоукраїнська літературна мова ХVІ– першої половини ХVІІІ століття.
12

2


10
Кредит 3. Нова українська літературна мова.
Тема 5. Нова українська літературна мова (кінець ХVІІІ ст.– 40-ві рр. ХІХ ст.).
14
2
2


10
Тема 6. Т. Шевченко реформатор української літературної мови.
10




10
Тема 7. Українська літературна мова другої половини ХІХ– початку ХХ ст.
10




10
Тема 8. Історія українського правопису: від доісторичного «руського» письма до нового українського правопису.
16

2


14
Усього:
90
6
10


74


Заочна форма навчання
Назви кредитів і тем
Кількість годин

усього
у тому числі


л
п
лаб
к
ср
1
2
3
4
5
6
7
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
Тема 1. Поняття української літературної мови. Джерела її вивчення.
14
2
2


10
Кредит 2. Староукраїнська літературна мова.
Тема 2. Літературно-писемна мова давньоруської народності (Київська Русь і епоха феодальної роздробленості ХІ–ХІV ст.).
10




10
Тема 3. Літературна мова ХІV–першої половини ХVІ століття.
10




10
Кредит 4. Середньоукраїнська літературна мова
Тема 4. Середньоукраїнська літературна мова ХVІ– першої половини ХVІІІ століття.
20




20
Кредит 3. Нова українська літературна мова.
Тема 5. Нова українська літературна мова (кінець ХVІІІ ст.– 40-ві рр. ХІХ ст.).
10




10
Тема 6. Т. Шевченко реформатор української літературної мови.
10




10
Тема 7. Українська літературна мова другої половини ХІХ– початку ХХ ст.
10




10
Тема 8. Історія українського правопису: від доісторичного «руського» письма до нового українського правопису.
36

2


34
Усього годин за семестр:
120
2
4


114


4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Кількість
годин
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
1
Тема 1. Поняття української літературної мови. Джерела її вивчення.
2
Кредит 2. Староукраїнська літературна мова.
2
Тема 2. Літературно-писемна мова давньоруської народності (Київська Русь і епоха феодальної роздробленості ХІ–ХІV ст.).
2
Кредит 3. Нова українська літературна мова.

Тема 5. Нова українська літературна мова (кінець ХVІІІ ст.– 40-ві рр. ХІХ ст.).
2

Всього:
6

Заочна форма навчання
№
з/п

Кількість
годин
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
1
Тема 1. Поняття української літературної мови. Джерела її вивчення.
2

Всього:
2

5. Теми практичних занять 
Денна форма навчання

№
з/п

Кількість
годин
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
1
Тема 1. Історія української літературної мови як наука й навчальна дисципліна.
2
Кредит 2. Староукраїнська літературна мова.
2
Тема 2. Літературно-писемна мова Київської Русі (Х–ХІІІ ст.).
2
3
Тема 3. Середньоукраїнська літературна мова ХVІ– першої половини ХVІІІ століття.
2
Кредит 3. Нова українська літературна мова.
4
Тема 7. Нова українська літературна мова (кінець ХVІІІ ст.– 40-ві рр. ХІХ ст.).
2
5
Тема 8. Історія українського правопису: від доісторичного «руського» письма до нового українського правопису.
2

Всього: 
10
Заочна форма навчання
№
з/п
Назва теми
Кількість
годин
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
1
Тема 1. Історія української літературної мови як наука й навчальна дисципліна.
2
Кредит 3. Нова українська літературна мова.
5
Тема 8. Історія українського правопису: від доісторичного «руського» письма до нового українського правопису.
2

Всього: 
4

5. Самостійна робота
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
Тема 1. Поняття української літературної мови. Джерела її вивчення.

10
Кредит 2. Староукраїнська літературна мова.
Тема 2. Літературно-писемна мова давньоруської народності (Київська Русь і епоха феодальної роздробленості ХІ–ХІV ст.).
10
Тема 3. Літературна мова ХІV–першої половини ХVІ століття.
10
Тема 4. Середньоукраїнська Літературна мова ХVІ– першої половини ХVІІІ століття.
10
Кредит 3. Нова українська літературна мова.
Тема 5. Нова українська літературна мова (кінець ХVІІІ ст.– 40-ві рр. ХІХ ст.).
10
Тема 6. Т. Шевченко реформатор української літературної мови.
10
Тема 7. Українська літературна мова другої половини ХІХ– початку ХХ ст.

10
Тема 8. Історія українського правопису: від доісторичного «руського» письма до нового українського правопису.
4
Усього:
74

Заочна форма навчання
Кредит 1. Вступ. Історія української (літературної) мови як наука і навчальна дисципліна.     
Тема 1. Поняття української літературної мови. Джерела її вивчення.

10
Кредит 2. Староукраїнська літературна мова.
Тема 2. Літературно-писемна мова давньоруської народності (Київська Русь і епоха феодальної роздробленості ХІ–ХІV ст.).
10
Тема 3. Літературна мова ХІV–першої половини ХVІ століття.
10
Кредит 3. Середньоукраїнська літературна мова.
Тема 4. Середньоукраїнська літературна мова ХVІ– першої половини ХVІІІ століття.
20
Кредит 4. Нова українська літературна мова.
Тема 5. Нова українська літературна мова (кінець ХVІІІ ст.– 40-ві рр. ХІХ ст.).
10
Тема 6. Т. Шевченко реформатор української літературної мови.
10
Тема 7. Українська літературна мова другої половини ХІХ– початку ХХ ст.

10
Тема 8. Історія українського правопису: від доісторичного «руського» письма до нового українського правопису.
34
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9. Індивідуальне науково-дослідне завдання
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ – підготовка та захист контрольної роботи; підготовка реферату з актуальних питань історії української літературної мови.

Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів самостійному вивченню частини програмного матеріалу; систематизації, поглибленню, узагальненню, закріпленню та практичному застосуванню знань студента з навчальної дисципліни та розвити навички самостійної роботи.
Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) самостійність виконання;
2) логічність і послідовність викладення матеріалу;
3) повнота виконання завдання;
4) обґрунтованість висновків;
5) використання статистичної інформації та довідкової літератури;
6) наявність конкретних пропозицій;
7) якість оформлення;
8) вміння захищати результати проведеного дослідження.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання
ОЦІНКА
ЄКТС
СУМА БАЛІВ
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 


екзамен 
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79


D
55-64
3 (задовільно)
3/задов./ зараховано 
E
50-54


FX
35-49
2 (незадовільно)
Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР) є перевірка глибини засвоєння студентом програмового матеріалу модуля.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно, якщо студент активно працює протягом усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання.
Студенту виставляється дуже добре якщо студент активно працює протягом усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 1-2 помилок або описок.
 Студенту виставляється добре, якщо студент активно працює протягом практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 1-2 фактичні і 1-2 логічні помилки.
Студенту виставляється достатньо, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу або 3-4 логічних помилок при розв’язанні задач.
Студенту виставляється задовільно, коли студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати навчальні задачі.
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд.


Поточне оцінювання та самостійна робота
КР
Накопичувальні бали/сума
Кредит 1
Кредит 2
Кредит 3


Т1
Т2
Т3
Т4
Т1
Т2
Т3
Т4
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
І-40
ІІ-40

300/100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20



10. Засоби дігностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.
11. Методи навчання 
Усний виклад матеріалу (описово-розповідний, проблемний виклад), метод спостереження над мовою, бесіда (евристична, репродуктивна, узагальнююча, аналітико-синтетична), робота з підручником, програмоване навчання, використання наочних посібників (рисунків, схем, таблиць). 

12. Рекомендована література
Базова 
1. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / [упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. C. Тимошик] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). – К. : Либідь, 1995. – 296 с.; К. : Наша культура і наука, 2001. – 440 с.  
2. Плющ П. П. Історія української літературної мови / П. П. Плющ. – К. : Вища школа,1971. – 423с. 
3. Русанівський В. М. Історія української літературної мови : підручник / В. М. Русанівський. – К. : АртЕк, 2001. – 392 с.; 2-е вид., доп. і перероб. – К. : АртЕк, 2002. – 423 с. 
4. Чапленко В. Історія нової української літературної мови (XVII ст. – 1933 р.) / Василь Чапленко. – Нью-Йорк, 1970. – 448 с. 
5. Декларація прав національностей України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 53. – С. 1554–1555. 
6. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253–78. 
7. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 381–417. 

Допоміжна література
1. Ажнюк Б. Мовна політика і єдність нації / Богдан Ажнюк // Мовознавство : доп. та повідомл. IV Міжнар. конгр. україністів ; відп. ред. В. Німчук. – К. : Пульсари, 2002. – С. 202–207. 
2. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови : навч. посіб. / С. П. Бевзенко. – К. : Вища школа, 1991. – 231 с. 
3. Боярова Л. Г. Юрій Шевельов про мовну політику в радянській Україні / Л. Г. Боярова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 15–19. 
4. Булаховський Л. А. Питання походження української мови / Л. А. Булаховський. – К. : Вид-во Акад. наук Української РСР, 1956. – 220 с. 
5. Бучко Д. Г., Роль Ю. Федьковича в історії розвитку української літературної мови / Д. Г. Бучко // Мовознавство. – 1984. – № 4. – С. 38–43. 
6. Висоцький С. О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст. (До історії української писемності) / С. О. Висоцький. – Л.; Київ ; Нью-Йорк, 1998 : Вид-во М. П. Коця. – 247 с. 
7. Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й етапи її розвитку / Олекса Горбач // Другий Міжнар. конгр. україністів : доп. і повідомл. Мовознавство. – Львів, 1993. – С. 7–12. 
8. Горецький П. Й. Історія української лексикографії / П. Й. Горецький. – К. : Вид-во Акад. наук УРСР, 1963. – 243 с. 
9. Ґрещук В. Мовна ситуація в Галичині кінця XVIII–початку ХІХ століття / Василь Ґрещук // Матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів. Мовознавство : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 168–173.
10. Ґрещук В. Проблема розвитку української літературної мови в Галичині середини ХІХ ст. / Василь Ґрещук // Мовознавство : доп. та повідомл. на IV Міжнар. конгр. україністів. – К. : Пульсари, 2002. – С. 233–237. 
11. Губко О. До початків українського друкарства / О. Губко // Архіви України. – 1969. – № 3. – С. 12–14. 
12. Гузар О. Розвиток української мови в національно-культурній програмі журналу «Основа» / Олена Гузар // Мовознавство : доп. та повідомл. на IV Міжнар. конгр. україністів. – К. : Пульсари, 2002. – С. 237–241. 
13. Данилюк Н. До проблеми єдиної української літературної мови і її варіантів / Ніна Данилюк // Другий Міжнар. конгр. україністів : доп. і повідомл. Мовознавство. – Львів, 1993. – С. 12–16. 
14. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – 330 с. 
15. Жанри і стилі української літературної мови / [Німчук В. В., Русанівський В. М., Чепіга І. П. та ін. ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні]. – К. : Наук. думка, 1989. – 284 с. 
16. Жовтобрюх М. А. «Граматика словенская» Івана Ужевича – пам’ятка староукраїнської літературної мови / М. А. Жовтобрюх // Слово і труд. До сімдесятиріччя академіка Івана Костянтиновича Білодіда. – К., 1976. – С. 167–179. 
17. Жовтобрюх М. А. Староукраїнські грамоти як пам’ятки літературної мови / М.  А. Жовтобрюх // Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 62–70. 
18. Залізняк Л. Походження українців : між наукою та ідеологією : популярне видання / Леонід Залізняк. – К. : Темпора, 2008. – 104 с. 
19. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко. – Л. : Центр Європи, 2000. – 222 с. 
20. Іванишин В. Мова і нація / Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький. – Дрогобич : Видавн. фірма «Відродження», 1994. – 218 с. 
21. Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, проблеми. – Л. : Ін-т українознавства, 2002. – 520 с. 
22. Карпенко Ю. О. Становлення української літературної мови на Буковині / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1978. – № 1. – С. 38–48. 
23. Києво-Могилянська академія ХVІІ–ХVІІІ ст. в іменах. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 736 с. 
24. Кияк Т. Державна двомовність – міфи та реальність / Тарас Кияк // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / [НАН України, Інститут української мови, Комітет наукової термінології ; ред. кол. : Симоненко Л. О. (відп. ред.) та ін.] – К., 1998. – С. 17–25. 
25. Красуский М. Древность малороссийского языка / Михаил Красуский // Індо-Європа. – 1991. – С. 9–42. 
26. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні : зовнішня історія української мови / Віктор Кубайчук. – К. : «К. І. С.», 2004. – 176 с.
 27. Кудрицький Є. М. Іван Ужевич – український граматист XVII ст. і його праця / Є. М. Кудрицький. – Мовознавство, 1970. – № 1. – С. 35–48. 
28. Курс історії української літературної мови / [АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; відп. ред. К. К. Цілуйко]. – К. : Акад. наук УРСР. – Т. 1 : дожовтневий період / [І. К. Білодід, П. Й. Горецький, В. С. Ільїн та інші ; під керівництвом І. К. Білодіда]. – 1958. – 595 с. Т. 2 : радянський період / [Авт. розд. : І. К. Білодід, М. А. Жовтобрюх, Г. П. Їжакевич та інші ; за ред. І. К. Білодіда]. – 1961. – 416 с. 
29. Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України : навч. посіб. / О. М. Куць. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004. – 275 с. 
30. Левченко Г. А. Нариси з історії української літературної мови першої половини ХІХ ст. : посіб. для пед. Вишів ; за ред. М. Грунського/ Г. А. Левченко. – К. ; Х. : Рад. школа, 1946. – 144 с. 
31. Масенко Л. Мова і політика / Лариса Масенко. – К. : Соняшник, 1999. – 100 с. 
32. Масенко Л. Мова і суспільство : Постколоніал. вимір / Лариса Масенко. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 163 с. 
33. Масенко Л. Мовна політика в УРСР : історія лінгвоциду / Лариса Масенко // Українська мова у ХХ сторіччі : історія лінгвоциду : док. і матеріали ; упоряд. : Л. Масенко та ін. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – С. 5–32. 
34. Матвієнко А. Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка українського відродження ХVІ ст. / Антоніна Матвієнко // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 31–34.  
35. Матвіяс І. Варіанти української літературної мови від найдавніших часів до кінця XVIII ст. / Іван Матвіяс // Культура слова. – К. – 1996. – Вип. 46–47. – С. 3–22. 
36. Матвіяс І. Варіанти української літературної мови в кінці XVIII і в ХІХ ст. / Іван Матвіяс // Культура слова. – К. – 1996. – Вип. 48–49. – С. 11–28. 
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