




Анотація

У процесі вивчення дисципліни «Історія мови (в т.ч. Старосло янська мова, історична граматикав̓
української мови)» розглянуто системи старослов’янської та давньоукраїнської мов у їх  історичному
розвитку.  Проаналізовано  головні  процеси  виникнення,  формування  й  розвитку  української  мови;
забезпечено вміння демонструвати, аналізувати та порівнювати особливості еволюції елементів і форм
фонетичної  та  граматичної  систем,  зокрема  окреслено  ефективність  застосування  порівняльно-
історичного  методу  для  реконструкції  систем  вокалізму  та  консонантизму  індоєвропейської,
праслов’янської, старослов’янської мов на різних етапах їх існування; розглянуто найдавніші звукові
та граматичні  явища та  зміни дописемного та писемного періодів давньоукраїнської (давньоруської)
мови,  як-от  фонетичні  зміни  в  системі  приголосних,  пов’язані  з  дією  закону  складового
сингармонізму, найголовніші  наслідки  занепаду  та  вокалізації  редукованих  у  системі  вокалізму  та
консонантизму, характеристика  еволюції  основних  граматичних  категорій,  формування  окремих
частин  мови зі  специфічними  словотвірними,  граматичними  й  семантичними  показниками   тощо.
Розкрито історію слов’янської писемності та культури, зокрема історію виникнення старослов’янських
азбук; сформовано основні навички читання, розуміння та аналізу давніх текстів; забезпечено наукове
висвітлення  фактів  і  явищ рідної  мови  вчителем-словесником у школі; окреслено основні  поняття
курсу та історико-лінгвістичну термінологію.
Ключові слова: давньоукраїнська мова, діахронічна фонетика та морфологія, звукові закони,  історія
мови,  порівняльно-історичний  метод,  система  вокалізму  та  консонантизму,  слов’янські  азбуки,
старослов’янська мова.

Summary

In  the  process  of  studying  the  discipline  «History  of  Language  (including  Old  Church  Slavonic
Language,  Historical  Grammar  of  the  Ukrainian  Language)»  are  considered  the  systems  of  Old  Church
Slavonic and Old Ukrainian languages in their historical development.  Are analyzed the main processes of
origin, formation and development of the Ukrainian language; is ensured the ability to demonstrate, analyze
and compare  the  evolution  peculiarities  of  elements  and forms of  phonetic  and grammatical  systems,  in
particular, is outlined the effectiveness of comparative-historical methods for the reconstruction of vocal and
consonant systems of Indo-European, Proto-Slavic, Old Church Slavonic languages at different stages of their
existence; the oldest sound and grammatical phenomena and changes of the pre-written and written periods of
the old Ukrainian (Old Russian) language are considered, such as phonological processes in the system of
consonants connected with the rule of component of synharmonism, the main consequences of the decline and
vocalization of reduced form in the system of vocalism and consonantism, the description of the evolution of
the main grammatical  categories,  the formation of individual parts of speech with specific  word-forming,
grammatical and semantic indicators, etc . The history of Slavic writing and culture is revealed, in particular
the history of the origin of Old Church Slavonic alphabets; is formed the basic skills of reading, understanding
and analysis of ancient texts; is provided scientific coverage of facts and phenomena of the native language by
a  language  and  literature  teacher  at  school;  the  basic  concepts  of  the  course  and  historical  linguistic
terminology are outlined.
Key  words: Old  Ukrainian  language,  diachronic  phonetics  and  morphology,  sound  ruls,  the  history  of
language,  comparative-historical  methods,  system  of  vocalism  and  consonantism,  Slavic  alphabets,  Old
Church Slavonic language.
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Мова навчання – українська.

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  та  індивідуальної  роботи

становить: для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна
робота (33% ~ 67%).     



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
Мета курсу: дати студентам теоретичні знання та забезпечити практичне засвоєння основних

процесів  формування  й  становлення  української  мови  від  найдавніших  часів  до  сьогодення;
ознайомити їх  із процесами формування та розвитку старослов’янської мови в її зв’язку з даними
інших  індоєвропейських   та,  зокрема,  слов’янських  мов  та  фонетичною  системою,  граматичною
будовою  та  словниковим  складом  давньоукраїнської  мови  для  забезпечення  фахової  підготовки
вчителя-словесника.

Завдання  курсу:  визначити  місце  дисципліни в  системі  підготовки  студентів-філологів,  її
узагальнений характер та  практичне значення; допомогти розумінню головних процесів виникнення,
формування й розвитку української мови; розширити уявлення про історію слов’янської писемності та
культури; розглянути звукову та граматичну системи старослов’янської та давньоукраїнської мов в їх
історичному розвитку; сформувати основні навички аналізу давніх текстів, виявити їх хронологізацію;
сприяти набуттю широкого  лінгвістичного  світогляду майбутнього вчителя-словесника  в  осягненні
тих чи інших мовних явищ, показати історичну перспективу розвитку системи української мови в її
зв’язку з іншими слов’янськими та індоєвропейськими мовами.

Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність  із  нормами й  канонами  слов’янського
мовного  дискурсу  та  вміння  представити  свої  наукові  здобутки,  що  є  одним  із  найважливіших  і
найвагоміших аспектів підготовки фахівця з університетською освітою. Найтісніший зв’язок фіксуємо
з  курсами  «Сучасна  українська  літературна  мова  (у  т.  ч.  Українська  діалектологія»)
(вивчає нинішній стан національної мови як один із етапів   її багатовікового розвитку; живе народне
мовлення  часто  зберігає  у  своїй  структурі  ті  звуки,  форми  та  конструкції,  що  вже  втрачені
літературною мовою;  крім того,  ряд  фонетичних  і  граматичних  процесів  у  діалектах  розвивається
шляхом, що не є властивим літературній мові). Курс «Історія мови» є фактично вступом до історії
окремих  слов’янських  мов,  у  тому  числі  й  української,  бо  старослов’янська  мова  як  найдавніша
слов’янська  літературна  мова  своєю  фонетичною  й  граматичною  будовою  найближче  стоїть  до
праслов’янської, а в Київській Русі вживалася як мова книжна, церковна. Це зумовлює її виняткове
значення  для  порівняльно-історичної  граматики  індоєвропейських  мов.  Історична  граматика
української  мови  використовує  загальні  закони  мовного  розвитку,   відкриті  на  основі  вивчення
багатьох мов світу, тому вона пов’язана і з курсом «Загальне мовознавство», що є теоретичною базою
історико-лінгвістичних досліджень.

Тісний зв’язок маємо й з курсом давньої української літератури, у  якому аналізуються писемні
пам’ятки,  котрі  є  основним джерелом вивчення  становлення  і  розвитку української  мови.  «Історія
України» містить цінний матеріал про вплив позамовних чинників на формування мови (розселення
народу, його контакти, статус нації чи народності), для розуміння загальних напрямків у розвиткові
мови,  коментує процес її  виникнення й формування як мови народності.  Також у дослідженнях із
історії мови використовуються дані археології, етнографії, фольклористики, нумізматики.

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.
Програмні результати навчання: 
ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності. 
ПРН  2.  Знання  історії  та  культури  України,  основ  філософії,  що  сприяють  формуванню

світогляду й соціалізації особистості в суспільстві.
ПРН 3.  Уміння  оперувати  сучасним  категоріально-термінологічним  апаратом  мовознавства  й

літературознавства;  знання  найважливіших  методичних  та  філологічних  вітчизняних/зарубіжних
наукових шкіл.

ПРН 4. Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними засобами
на повний спектр соціокультурних явищ.

ПРН 5. Знання підґрунтя й історичних віх фундаментальних дисциплін (теоретичні  проблеми
мовознавства та літературознавства, історії української мови, української літератури) як теоретичного
базису дослідницької й прикладної діяльності в галузі  мовознавства і літературознавства.

ПРН 6. Осмислення процесу формування основних розділів української мови.



ПРН 8. Уміння використовувати філологічні знання в процесі викладання української мови та
літератури у відповідних типах середніх навчальних закладів.

ПРН  12.  Сформованість  комунікативної  компетентності  з  української  мови,  здатність
вдосконалювати та підвищувати її рівень.

ПРН  13.  Здатність оцінювання  непередбачуваних  проблем  у  професійній  діяльності  й
обдуманого вибору шляхів їх вирішення.
 

1.3.  Згідно  з  вимогами освітньо-професійної  програми у  результаті  вивчення  курсу  студент
оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення

суспільства на основі розуміння історії  та закономірностей розвитку предметної  області,  її  місця в
загальній системі знань про природу і  суспільство та в розвитку суспільства,  техніки і  технологій,
використовувати  різні  види  та  форми  рухової  активності  для  активного  відпочинку  та  ведення
здорового способу життя. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

            ІІ. Фахові: 
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін.
ФК  2.Знання структури філологічної науки, поділу знань на мовознавчу та літературознавчу

складову, усвідомлення специфіки кожної.
ФК 4.  Знання  комплексу  лінгвістичних  знань  про мову як  систему,  що охоплює фонетику,

лексику,  морфологію,  синтаксис,  стилістику  тексту  і  культуру мовлення та  постійно  розвивається,
уміння оперувати лінгвістичними знаннями у професійній та науково-дослідницькій діяльності.

ФК  5.   Здатність  оволодівати  сучасними  знаннями  про  шляхи  розвитку  й  становлення
української літературної мови та особливості діалектної мови як її генетичного джерела.

ФК 6. Здатність давати оцінку основним здобуткам та досягненням світового й українського
мовознавства;  характеризувати  теоретичні  положення  різних  лінгвістичних  концепцій  мовознавців;
аналізувати закономірності розвитку й функціонування мови в її багатоаспектних зв’язках із людиною,
суспільством, історією, культурою з урахуванням методів дослідження та опису мови.

ФК 9. Уміння  орієнтуватися в  актуальних проблемах сучасної  лінгвістики загалом та в колі
проблем  етнолінгвістики  й  лінгвокультурології;  досліджувати  мову  в  аспекті  культури  носіїв
національної  мови;  з’ясовувати  актуальні  проблеми  сучасної  мовної  політики  та  інформаційної
політики; інтерпретувати етнотексти, осмисливши лексичний склад української мови.

ФК  13.  Здатність  до  осягнення  студентами  проблем  періодизації  історії  української  мови,
історичної  перспективи  розвитку  звукової  та  граматичної  систем  української  мови  в  її  зв’язку  з
іншими слов’янськими та індоєвропейськими мовами, володіння навичками аналізу мовних явищ усіх
рівнів у давніх текстах.

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Вступ.
Тема  1. Поняття  про  старослов’янську  мову.  Класифікація  слов’янських  мов.  Слов’янські

народи та їх мови.
З історії дослідження старослов’янської мови. 
Історична граматика української мови як мовознавча навчальна дисципліна:  об’єкт, предмет,

завдання  і  значення  курсу.  Зв’язок  історичної  граматики  української  мови  з  іншими  науковими
дисциплінами. Джерела вивчення історії української мови.

Питання про етногенез  слов’ян.   Походження слов’ян.  Близькість між слов’янськими мовами
як найважливіша умова розповсюдження старослов’янської мови в слов’янському світі.

Тема 2. Історія виникнення й розвитку слов’янської  писемності. Етапи становлення і розвитку
слов’янського письма. Джерела свідчень про дохристиянське походження письма. Суспільно-історичні



та культурні передумови виникнення писемності у слов’ян ІХ ст.. Моравська місія і діяльність великих
слов’янських просвітителів Костянтина (Кирила) та Мефодія. 

Найважливіші пам’ятки  старослов’янського письма, їх класифікація і характеристика. 
Графіка. Давньослов’янські азбуки:   кирилиця та глаголиця, їх спільні і відмінні риси. Числове

та звукове значення букв кирилиці. Надрядкові знаки в азбуках.
Кредит  2. Генетичний  зв’язок  фонетичної системи  з  індоєвропейською  та

праслов’янською. 
Тема  3.  Загальний  коментар  до  поняття  про  діахронічну  фонетику.  Фонетична  система

старослов’янської  мови  ІІ пол. ІХ ст. Фонетична структура складу. Голосні звуки старослов’янської
мови.    Приголосні  звуки  старослов’янської  мови. Класифікація приголосних за твердістю/м’якістю. 
          Класифікація голосних та приголосних фонем старослов’янської мови IX ст. Звукова система
староукраїнської мови початкового періоду в порівнянні з індоєвропейською та праслов’янською.

 Тема 4. Система голосних звуків праслов’янської мови. Походження   голосних звуків. 
Історія редукованих ъ, ь. Історія носових голосних та чергування, пов’язані з ними. Редуковані [i]

(и) та [ы].
Кредит 3. Тенденція до наростаючої звучності складів та звукові процеси, пов’язані з дією

закону відкритого складу.
          Тема  5. Фонетичні  зміни  в  системі  приголосних,  пов’язані  з  дією  закону  складового
сингармонізму.  Закон  складового  сингармонізму  та  зміни,  пов’язані  з  його  дією.  1  палаталізація
задньоязикових приголосних. 2 палаталізація *g, *k, *ch, її результати. 3 палаталізація *g, *k, *ch, її
особливості. 

Явища кінця і  початку слова. Зміни приголосних і  груп приголосних під впливом [j].   Зміна
звукосполучень  [*dt],  [*tt]  в  [*st]. Асимілятивно-дисимілятивні  процеси. Спрощення  в групах
приголосних. Альтернації у системі вокалізму.
          Кредит 4. Історична фонетика. Найдавніші фонетичні процеси дописемного та писемного
періодів.

Тема 6. Найдавніші фонетичні процеси протоукраїнської мови дописемного періоду. Зміна [*gv] 
і [*kv] перед ѣ (з оį ) в [зв] та [цв]. Спрощення у групах приголосних *dl, *tl, *dm тощо.

Перше  повноголосся.  Зміна  звукосполучень  [*or],  [*ol]  перед  приголосними.  Зміна
звукосполучень  *or,  *ol  перед  приголосними на  початку  слова.  Перше  повноголосся: зміна
звукосполучень *or, *ol, *еr, *еl  між приголосними.  Зміна дифтонга, що позначався літерою ѣ, в  [і].
Зміна [* je] в [о] на початку слова. Зміна  [a]  на  [o]  в  словах  іншомовного  походження. Втрата
початкового звука [j] перед [y].

Розвиток фарингального [h].
        Тема 7.   Найголовніші наслідки занепаду та вокалізації редукованих у системі вокалізму: друге
повноголосся; чергування [о] та [е] з нулем звука; поява вставних [о],  [е]. компенсаційне подовження
голосних [ о ], [ е ] в новозакритих складах; поява приставних і та рідше о; зміна і на ы. Редуковані [ъ],
[ь] після [р], [л] між приголосними. 

Найголовніші  наслідки  занепаду  та  вокалізації  редукованих  у  системі  консонантизму:  поява
нових груп приголосних; спрощення в новоутворених групах приголосних; вставні приголосні  [т] і
[д]; асиміляція приголосних; дисиміляція приголосних; депалаталізація приголосних; зміна  [л] в  [ў];
перехід сполучень гы, кы, хы в ги, ки, хи.

Тема 8. Пізніші  фонетичні  процеси  писемного  періоду.  У  системі  вокалізму:  рефлексація  ѣ;
зміна  [е]  в  [o] після  шиплячих та  [j];  перехід  компенсаційно  подовжених  голосних  ō та  ē в  [i] у
новозакритих складах; поява [и] з етимологічних [ы] та [i]; зближення ненаголошених [е] та [и]; зміна
[о] в  [а]; зближення  ненаголошеного  [о] з  [у]; втрата  голосного  [i] на  початку  слова.  У  системі
консонантизму: депалаталізація приголосних; палаталізація приголосних; історія шиплячих і [ц]; поява
протетичних приголосних.
          Кредит 5. Історична морфологія та синтаксис.

Тема  9. Предмет  і  завдання  історичної  морфології.  Загальна  характеристика  частин  мови,
успадкованих з праслов’янської доби.



Іменник як самостійна  частина  мови. Граматичні  та  лексико-граматичні  категорії  іменників  в
історичному висвітленні.  Занепад  двоїни  й  залишки її  в  українських  говорах та  в  окремих словах
сучасної української літературної мови. Типи відмінювання давніх іменників. Іменники *ā, *jā-основ.
Іменники  *ŏ,  *jŏ-основ.  Іменники  *ŭ-основ.  Іменники  *ĭ-основ.  Іменники  *ū-основ.  Формування
сучасних відмін. Історія відмінкових закінчень відмін іменників. 

    Характеристика  займенника  як частини мови. Розряди  займенників за значенням.  Історія
відмінкових  форм:  особових  і  зворотного, предметно-особових,  неособових займенників.
Морфологічний аналіз займенників та іменників у тексті.

       Тема 10.  Прикметник. Розряди  за значенням та їх творення. Формування прикметника як
окремої частини мови зі специфічними словотвірними, граматичними й семантичними показниками.
Історія  відмінкових  форм.  Нечленні  прикметники: їхня історія,  відмінювання  й  уживання.  Історія
форм членних прикметників. Творення ступенів порівняння прикметників у старослов’янській мові.

     Числівник.  Загальна характеристика.  Поділ за значенням і  будовою. Творення та відмінювання
кількісних та порядкових   числівників.
            Тема 11. Дієслово як самостійна частина мови. Характеристика основних граматичних
категорій дієслова у старослов’янській мові (способу, часу, виду, особи, стану та ін.). Дві дієслівні
основи (теперішнього  часу  та  інфінітиву).  Розрізнення  дієслівних  класів  у  старослов’янській  мові.
Дієслівні  форми  теперішнього  часу  (особливості  атематичного  і  тематичного  дієвідмінювання).
Характеристика  форм  майбутнього  часу  у  старослов’янській  мові.  Історія  дієслівних  форм.
Характеристика  іменних  форм дієслів  (інфінітив,  дієприкметник,  дієприслівник).  Форми минулого
часу     дієслова.    Прості  і  складені  форми  минулого  часу  (аорист,  імперфект,  перфект,
плюсквамперфект).       Форми умовного способу в старослов’янській мові.  Наказовий спосіб дієслів. 
       Невідмінювані частини мови. Прислівник. Службові частини мови. Основні відомості про джерела
формування, функціональне призначення прийменників, сполучників, часток. Вигук.

        Тема  12.   Предмет  і  завдання  історичного  синтаксису.  Типи  простих  речень  у
старослов’янській мові (двоскладні і односкладні). Характеристика розвитку основних структурних і
комунікативних  типів  простого  та  складного  речення.  Історичний  розвиток  засобів  вираження
головних і другорядних членів речення.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви кредитів і тем Кількість годин

усього у тому числі
л п кон ср

1 2 3 4 5 6
Кредит 1.  Вступ
Тема 1.  Вступ.  Поняття про  старослов’янську мову.
Класифікація  слов’янських  мов.   Походження
слов’ян

11 1 2 8

Тема 2. Історія виникнення й розвитку слов’янської
писемності. 

9 1 1 7

Графіка. Давньослов’янські азбуки. 10 2 1 7
Усього: 30 4 4 22

Кредит 2. Генетичний зв’язок фонетичної системи з індоєвропейською та праслов’янською
Тема 3. Фонетична система  старослов’янської  мови
ІІ пол. ІХ ст. Голосні звуки.

10 1 2 7

Звукова  система  староукраїнської  мови
початкового  періоду в  порівнянні  з

10 1 2 7



індоєвропейською та праслов’янською.

Тема 4.   Система голосних  звуків праслов’янської
мови.

10 2 2 6

Усього: 30 4 6 20
Кредит 3.  Тенденція до наростаючої звучності складів та звукові процеси, пов’язані з дією
закону відкритого складу

Тема  5. Фонетичні  зміни  в  системі  приголосних,
пов’язані з дією закону складового сингармонізму

14 2 2 10

Зміни  приголосних  і  груп  приголосних  під
впливом [j].  

16 2 4 10

Усього: 30 4 6 20
Кредит 4.     Історична фонетика. Найдавніші фонетичні процеси дописемного та писемного 
періодів

  Тема  6. Найдавніші  фонетичні  процеси
протоукраїнської мови дописемного періоду

10 2 2 6

Тема  7. Найголовніші  наслідки  занепаду  та
вокалізації  редукованих  у  системі  вокалізму та
консонантизму

11 1 2 8

Тема  8. Пізніші  фонетичні  процеси  писемного
періоду

9 1 2 6

Усього: 30 4 6 20

Кредит 5. Історична морфологія та синтаксис
Тема  9.  Загальна  характеристика  морфологічної
системи.  Іменник як  самостійна  частина  мови.
Характеристика займенника  як частини мови.  

6 2 2 2

Тема  10.    Прикметник.  Поняття  про  іменні  та
займенникові прикметники.
 Числівник.

4 2 2

Тема 11.   Дієслово як самостійна частина мови.
Форми  часу і способу дієслова.   

6 2 2 2

 Невідмінювані частини мови. 2 2

Тема 12.   Синтаксис. 4 4
  КР 8 2 6

Усього: 30 4 8 18

Усього годин: 150 20 30 100

4. Теми лекційних занять
№
п/п

Назва теми Кількіст
ь

годин
Кредит 1.  Вступ

1. Тема  1. Вступ.  Поняття  про  старослов’янську  мову.  Класифікація
слов’янських мов.  

2

2. Тема 2. Історія виникнення й розвитку слов’янської  писемності. Графіка. 2
Кредит 2. Генетичний зв’язок фонетичної системи з індоєвропейською та праслов’янською

3. Тема 3.  Фонетична система  старослов’янської  мови  ІІ пол. ІХ ст. та 2



староукраїнської мови
4. Тема 4. Голосні  звуки  2

Кредит 3.  Тенденція до наростаючої звучності складів та звукові процеси, пов’язані з дією 
закону відкритого складу

5. Тема 5. Фонетичні зміни в системі приголосних, пов’язані з дією закону
складового сингармонізму.               

2

6. Зміни приголосних і груп приголосних під впливом [j].  2
Кредит 4. Історична фонетика. Найдавніші фонетичні процеси дописемного та писемного 
періодів

7. Тема  6.  Найдавніші  фонетичні  процеси  протоукраїнської  мови
дописемного періоду 2

8. Тема 7-8. Найголовніші наслідки занепаду та вокалізації редукованих у
системі вокалізму та консонантизму

2

Кредит 5. Історична морфологія та синтаксис
9. Тема 9-10. Загальна характеристика морфологічної системи. Іменник як 

самостійна частина мови. Числівник.         
2

10. Тема 11.     Дієслово як самостійна частина мови.
Форми  часу і способу дієслова.                 

2

                                                                                                                    Усьог
о:

20

5. Теми практичних занять 
№
п/п

Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1.  Вступ
1. Тема  1. Вступ.  Поняття  про  старослов’янську  мову.  Класифікація

слов’янських мов.  
1

2. Тема 2. Історія виникнення й розвитку слов’янської  писемності. Графіка. 3
Кредит 2. Генетичний зв’язок фонетичної системи з індоєвропейською та праслов’янською
3-4. Тема 3.  Фонетична система  старослов’янської  мови  ІІ пол. ІХ ст. та

староукраїнської мови
4

5. Тема 4. Голосні  звуки  2
Кредит 3.  Тенденція до наростаючої звучності складів та звукові процеси, пов’язані з дією 
закону відкритого складу

6. Тема 5. Фонетичні зміни в системі приголосних, пов’язані з дією закону
складового сингармонізму.               

2

7-8. Зміни приголосних і груп приголосних під впливом [j].  4 
Кредит 4. Історична фонетика. Найдавніші фонетичні процеси дописемного та писемного 
періодів

9. Тема  6.  Найдавніші  фонетичні  процеси  протоукраїнської  мови
дописемного періоду 2

10. Тема  7. Найголовніші  наслідки  занепаду  та  вокалізації  редукованих  у
системі вокалізму та консонантизму

2

11. Тема 8. Пізніші фонетичні процеси писемного періоду 2
Кредит 5. Історична морфологія та синтаксис

12. Тема 9. Загальна характеристика морфологічної системи. Іменник як 
самостійна частина мови. 

2

13.  Тема 10. Прикметник.  Числівник.         2
14. Тема 11.     Дієслово як самостійна частина мови.

Форми  часу і способу дієслова.                 
2



15. КР 2
                                                                                                                     Усьо
го:

30

6. Лабораторні заняття
(на передбачені)

7. Самостійна робота 
№
п/п

Назва теми Кіль-
кість
год.

Кредит 1.  Вступ
1. Тема  1. Вступ.  Поняття  про  старослов’янську  мову.  Класифікація

слов’янських мов.  Підготовка реферату / презентації із запропонованих тем.
Студіювання статті з проблем походження української мови.

1

2. Тема  2. Історія  виникнення  й  розвитку  слов’янської   писемності.  Графіка.
Виконання  вправ  і  завдань  на  визначення  звукового та  числового  значення
букв кирилиці. Графічний аналіз тексту.

3

Кредит 2. Генетичний зв’язок фонетичної системи з індоєвропейською та праслов’янською
3-4. Тема  3.  Фонетична  система   старослов’янської   мови   ІІ  пол.  ІХ  ст.  та

староукраїнської  мови.  Визначення  співвідношень  між  буквами  та  звуками
старослов’янської  мови.  

4

5. Тема 4. Голосні  звуки. Фонетичний аналіз тексту – розбір 5 слів. 2
Кредит 3.  Тенденція до наростаючої звучності складів та звукові процеси, пов’язані з дією 
закону відкритого складу

6. Тема  5. Фонетичні  зміни  в  системі  приголосних,  пов’язані  з  дією  закону
складового сингармонізму.               

2

7-8. Зміни приголосних і груп приголосних під впливом [j].  Визначення в тексті
слів, у яких відбулися зміни в системі приголосних, пов'язані з дією закону
складового  сингармонізму  (1-3  палаталізації  задньоязикових  приголосних),
виконання  завдань  на  виявлення  змін  приголосних  і  груп  приголосних  під
впливом j.  

4 

Кредит 4. Історична фонетика. Найдавніші фонетичні процеси дописемного та писемного 
періодів

9. Тема 6.  Найдавніші фонетичні  процеси  протоукраїнської  мови дописемного
періоду. Виконання запропонованих вправ з теми; реконструювати (письмово)
систему голосних та приголосних української мови (етапи: індоєвропейський
→ праслов’янський).

2

10. Тема 7. Найголовніші наслідки занепаду та вокалізації редукованих у системі
вокалізму та консонантизму.

2

11. Тема  8. Пізніші  фонетичні  процеси  писемного  періоду. Аналіз  лексем
давньоукраїнської пам’ятки  на фонетичному рівні.

2

Кредит 5. Історична морфологія та синтаксис
12. Тема 9. Загальна характеристика морфологічної системи. Іменник як 

самостійна частина мови. аналіз лексем давньоукраїнської пам’ятки  на 
граматичному рівні – розбір 5 іменників, виготовлення таблиць парадигм 
відмінювання іменників.

2

13.  Тема 10. Прикметник.  Числівник.         Морфологічний аналіз тексту. 2
14. Тема 11.    Дієслово  як  самостійна  частина  мови. Форми  часу  і способу

дієслова.                 Морфологічний  аналіз  5 слів різних форм   часу і способу
дієслова.     

2

15. Тема 12.   Укладання тез із теми: Синтаксис старослов’янської мови.  2



                                                                                                                              Усьо
го:

30

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання: аналіз тексту
Етапи роботи:

      1. Переписати текст / за  збірником  Стеценка А.Н. Хрестоматия по старославянскому языку:
Учебное пособие. М.: Просвещение, 1984/,  уміти його прочитати та  перекласти українською мовою.
Охарактеризувати пам’ятку, уривок із якої аналізується.
      2. Графічний аналіз.
3.  Фонетичний аналіз.
 4. Морфологічний аналіз /по 3-4 слова різних форм різних частин мови/.

 
9.  Форми роботи та критерії оцінювання

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 
Шкала оцінювання: національна та ECTS

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, лабораторних робіт, уміння
самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист
реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  екзамен)  є  перевірка  глибини  засвоєння  студентом
програмового матеріалу.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Оцінка  відмінно виставляється тоді,  коли відповідь вважається повною, тобто в ній містяться

визначення всіх понять, про які йдеться в питанні, проаналізовано об’єкт аналізу, охарактеризовано
його  семантичні  та  структурні  ознаки.  Відповідь  повинна  бути  чіткою  і  послідовною,
супроводжуватися достатньою кількістю прикладів зі слов’янських мов.

Студенту  виставляється  дуже добре ставиться  за  виконання  75 % усіх  завдань,  якщо він  у
достатній мірі оперує навчальним матеріалом,  узагальнює окремі факти,  формулює та обґрунтовує
нескладні висновки.

 Студенту виставляється  добре, якщо студент у достатній мірі оперує навчальним матеріалом,
узагальнює окремі  факти,  формулює та  обґрунтовує  нескладні  висновки;  може дати  порівняльну
характеристику  мовних  явищ,  дає  визначення  поняттям;   самостійно  встановлює  причинно-
наслідкові зв'язки; встановлює синхронність подій у межах курсу, але допускає несуттєві неточності;
незначні мовні огріхи. У ході відповіді він розкриває питання, проте не завжди наводить приклади на
підтвердження теоретичного матеріалу.  

Студенту  виставляється  достатньо,  якщо  він  володіє  навчальним  матеріалом  на
репродуктивному рівні, поверхово і фрагментарно або володіє частиною навчального матеріалу, уміє



застосовувати знання в стандартних ситуаціях, але порушує послідовність і логічність викладу думок.
У відповіді трапляються суттєві мовні помилки.

Студенту виставляється  задовільно,  якщо він  бере участь в обговоренні теоретичних питань
практичного заняття,  проте,  відповіді є недостатніми за обсягом (до 5-6 реплік),  елементарними за
змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи
виставляється з урахуванням таких параметрів: кількість балів у кінці семестру повинна складати від
250 до 500 балів (за 5 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідно розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд.

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна робота Накопичувальні
бали/ Сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
100

 500/ 100
30 50 40 40 80 20

Поточне тестування та самостійна робота

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
30 30 20 20 20 20

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

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,  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та  додатковими

джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом,
порівняльний  аналіз,  виразне  читання  текстів;  специфічні  прийоми:  фонетичний,  граматичний
розбори.

12. Рекомендована література
Базова 

1. Баденкова В.  М.  Старослов’янська  мова :  Вступ.  Фонетика:  навчально-методичний посібник
для студентів  вищих навчальних закладів. Миколаїв, Іліон, 2017.  140 с.   (Рекомендовано до друку
вченою радою Миколаївського національного  університету імені В. О. Сухомлинського  (протокол
№20 від 16.05.2017 р.)

2. Бернштейн С. Б.  Сравнительный  очерк грамматики  славянских языков. Введение. Фонетика.
М. : Наука, 1981. 362 с.

3. Беседина-Невзорова В. П.  Старославянский язык :  учебник. Харьков :  Изд-во  Харьк.  ун-та,
1962. 360 с.    

4. Біленька-Свистович Л. В., Рибак Н. Р. Церковнослов’янська мова : підруч. зі слов.: понад 3500
сл.: навч. посіб. К. : Криниця, 2000.  334 с. : табл. 

5. Вербовий М. Старослов'янська мова: збірник вправ та текстів : навч.-методичний посібник для
студентів філологічного факультету всіх форм навчання. Кривий Ріг. 2018. 30 с.

6. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О. С. Мельничука.  К. :
Наук. думка,1966. 596 с. 

7. Гнатюк Л. П.   Старослов'янська мова : практикум : навч. посіб. для студентів філол. спец.  Київ.
нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Знання, 2015. 245 с. 

8. Горшков А. И. Старославянский язык. 2-е изд. М. : АСТ, Астрель, 2004. 142 с.    

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/59862/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/18405/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/18405/source:default


9. Довбня  Л. Е.  Методичні  рекомендації  до  вивчення  курсу  «Старослов’янська  мова»  для
студентів спеціальності «Українська мова і література». Переяслав-Хмельницький : Б. в., 2004. 36 с.

10. Иванова Т. А. Старославянский язык.  4-е изд., испр. и доп. СПб : Авалонъ, Издательский дом
«Азбука-классика», 2008. 240 с.

11. Камчатнов     А.     М. Старославянский язык. Курс лекций. 5-е изд., исправл. и дополн. М.     : Флинта,  
Наука, 2009. 220 с. 

12. Кондрашов Н. А.,  Кузнецова  Л. К.,  Войлова К. А. Сборник  упражнений  по  старославянскому
языку и методические указания по их выполнению: для студентов-заочников І курса фак. рус. яз. и
лит. пединститутов; [под ред. Н. А. Кондрашова].  М. : Просвещение, 1988. 143 с. 

13. Кондрашов Н. А. Славянские языки : учеб. пособие для студентов филол. спец, пед. ин-тов. 3-е
изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1986.  239 с. 

14. Леута О. І. Старослов’янська мова: Підручник. К.: Вища школа, 2001. 255 с.
15. Леута О. І., Гончаров В. І. Старослов’янська мова: Збірник вправ і практичних завдань: Навч.

посіб.. К. : Вища школа, 2004. 199 с.
16. Майборода  А.  В.  Старослов’янська  мова.  Старослов’янська мова  :  навч.  посіб..  К. :  Вища

школа, 1975. 294 с.    
17. Майборода А.  В.,  Коломієць Л.  Г.  Старослов’янська мова. Збірник вправ і    завдань:  Навч.

посібник.. 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища шк., 1992. 166 с. 
18.  Мельник     Я.,  Лазарович     О.    Церковнослов’янська мова [Текст]  :  навч.-метод.  посіб.   Івано-

Франківськ : [б. и.], 2004. 241 с. 
19. Невідомська     Л.     М.,  Лісняк     С.     Л.  Старослов’янська  мова  [Текст]     :  навчальний  посібник.  

Кременець     : [ВЦ КОГПІ], 2013. 172 с..  
20. Ремнева М. Л.,  Савельев В. С. ,  Филичев И. И. Церковнославянский  язык.  Грамматика  с

текстами и словарем.  М. : Издательство МГУ, 1999. 232 с. 
21. Станівський М. Ф. Старослов’янська  мова : навч. посіб.. К. : Вища школа, 1983. 264 с. 
22.  Стеценко А.Н.  Хрестоматия по старославянскому языку: учебное пособие: [Для студен. пед.

ин-тов по спец. N 2101 «Рус. яз. и лит.»]. М: Просвещение, 1984. 159 с.
23. Супрун А. Е., Калюта A. M. Введение в славянскую филологию: учеб. пособие для филол. фак.

университетов. Минск, 1981. 432 с.  
24. Хабургаев Г. А. Старославянский язык : учеб. пособие. М. : Просвещение, 1974. 432 с. 
25. Царалунга І. Б. Старослов’янська мова : навч. посіб.. Львів : Новий Світ.  2000, 2007. 188 с.
26. Юсип-Якимович  Ю. В.  Старослов’янська  мова:  практикум.  Навчально-методичний  посібник

для  практичних  занять,  самостійної  роботи  студентів  філологічного  та  історичного  факультетів.
Ужгород : Карпати, 2003. 94 с.

27. Юсип-Якимович  Ю.     В.,  Шимко     О.     В.  Старослов’янська  мова  [Текст]     :  модульний  курс  :  
навчальний посібник. Київ     : Знання, 2009. 279 с.      (Вища освіта ХХІ століття).     

 
Довідникова література

СЛОВНИКИ
1. Белей Л., Белей О. Старослов’янсько-український словник [Текст]. Львів : Свічадо, 2001. 332 с.
2. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словар. М. : Бертельсманн Медиа, 2013. 1120 с. 
3. Етимологічний  словник  української  мови :  В  7  т.  /  АН  УРСР.  Ін-т  мовознавства  ім.

О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. К. : Наук. думка, 1982. Т. 1: А – Г / Укл. :
Р. В. Болдирєв та ін. 1982. 632 с.

4. Етимологічний  словник  української  мови:  В  7  т.  /  АН  УРСР.  Ін-т  мовознавства  ім.
О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. К. : Наук. думка, 1985. Т. 2 : Д – Копці /
Укл. : Н. С. Родзевич та ін. 1985. 572 с.

5. Етимологічний  словник  української  мови:  В  7  т.  /  АН  УРСР.  Ін-т  мовознавства
ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. К. : Наук. думка, 1989. Т. 3 : Кора –
М / Укл. : Р. В. Болдирєв та ін. 1989. 552 с.

http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=414056
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=414056
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=575780
http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/library/DocDescription?doc_id=575780
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IOUNB&P21DBN=IOUNB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%AF.,%20%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E.
http://www.book-ua.org/click.php?id_link=18576
http://www.book-ua.org/click.php?id_link=18576


6. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.
К. :  Наук.  думка,  2003.  Т.  4:  Н  –  П /  Уклад. :  Р. В. Болдирєв  та  ін.;  Ред.  тому:  В. Т. Коломієць,
В. Г. Скляренко. 2003. 656 с.

7. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.
К. : Наук. думка, 2006. Т. 5: Р – Т / Уклад. : Р. В. Болдирєв та ін. 2006. 704 с.

8. Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.
К. : Наук. думка, 2012.  Т. 6: У – Я / Уклад. : Г. П. Півторак та ін. 2012. 568 с.

9. Этимологический  словарь  славянских  языков.   Праславянский  лексический  фонд  /  Под
редакцией О.Н. Трубачева.  Вып. 1–24. М., 1974–1997. 

10. Короткий  старослов янсько-український  словник:  Посібник  для  студентів-заочників/  Склавʼ
М. Охріменко. Вінниця, 1957. 86 с.

11. Митрополит  Іларіон.  Етимологічно-семантичний  словник  укр.  мови//  За  ред. Ю. Мулика-
Луцика. Т. І : А – Д, 1979. Вінніпег–Канада : Накладом тов-ва «Волинь». 366 с.

12. Огієнко  І.  Етимологічно-семантичний словник української  мови:  У 4  т..  Вінніпег;  Канада:
Волинь, 1979–1995. 

13. Полный церковно-славянский словарь (со внесеніемъ въ него важнейшіхъ древне-русскихъ
словъ и выраженій) / Сост. Священникъ магистръ Григорій Дьяченко. М. : Типография Вильде, 1900.
М., 1993. 1120 с. 

14. Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М.,1959. Т. І.  674 с. ; Т. ІІ. −
416 с.

15. Словник лінгвістичних термінів / [упор. Д. І. Ганич, І. С. Олійник]. К. : Вища шк., 1985. 360 с. 
16.  Словарь древнерусского языка (XI – XIV вв.), Москва, Русский Язык, 1988–1991. 
17. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М. :  Книга,  1989. Т. 1–3.

СПБ., 1893.  
18. Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков):  Около 10 000 слов  /Э. Благова, Р. М.

Цейтлин, С. Геродес и др.   ; [под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой].  М. : Русский язык,
1994. 844 с.

19. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.,1964. 1973. Т. 1–4. 
20. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка. К. : Рад. шк., 1970.  598 с..
21. Черных П. Я.  Историко-этимологический  словарь  современного  русского  языка.   3-е  изд.,

стереотип. М. : Русский язык, 1999. Том 1 : А – Пантомима.  1999. 623 с.
22. Черных П. Я.  Историко-этимологический  словарь  современного  русского  языка  /
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12. Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков): Около 10 000 слов [Електронний ресурс]  
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13. Українська  мова.  Енциклопедія  [Електронний  ресурс].  К.,  2000.  URL :
http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm

14. Царалунга І. Б. Використання мультимедійних технологій у викладанні старослов’янської мови.
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15. http://trypillia.narod.ru/articles/k1.htm
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17. ml htt://otherreferats.allbest.ru/languages/00083834_0.html
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