
 
 

 



 

 
 



Анотація 

Процес вивчення дисципліни «Історія мови (у т. ч. Історія української літературної 

мови)» охоплює матеріал із розвитку української мови від найдавнішого періоду фіксації 

писемно-літературної мови з другої половини ІХ – ХІ ст. до наших днів. Забезпечено 

теоретичні знання і практичні уміння про основні процеси виникнення і формування 

української літературної мови з урахуванням історичних та соціальних процесів, уявлення 

про закономірності та основні тенденції її розвитку, удосконалення й збагачення, 

вироблення її структурно�функціональних стилів, фонетичних, граматичних, лексичних і 

правописних норм, без яких неможливе наукове розуміння основних категорій і форм 

сучасної української мови та споріднених із нею мов. Подано матеріал, який допоможе 

опрацювати, глибоко засвоїти та практично закріпити найскладніші мовні процеси, 

створюючи необхідну вихідну лінгвістичну базу, найважливішим компонентом якої є 

свідчення про особливості пам’яток на різних етапах розвитку української літературної 

мови, отримані в процесі порівняльно-історичних досліджень. Забезпечено наукове 

висвітлення фактів і явищ рідної мови, що дозволяє вчителю-словеснику орієнтуватися в 

провідних тенденціях, проблемних питаннях розвитку української літературної мови в 

діахронічному та синхронічному аспектах.  

Ключові слова: давньоукраїнська мова, літературно-писемна мова, нова українська 

літературна мова, проблема походження української мови, періодизація історії української 

літературної мови, проста церковна мова, «руська» мова, словʼяноруська мова, 

староукраїнська мова.  

Summary 

The process of studying the discipline «The History of language (including the History of 

the Ukrainian literary language)» covers material on the development of the Ukrainian language 

from the earliest period of fixation of the written and literary language from the second half of 

the IX - XI centuries to these days. The theoretical knowledge and practical skills about the main 

processes of origin and formation of the Ukrainian literary language taking into account 

historical and social processes, ideas about patterns and main tendencies of its development, 

improvement and enrichment, development of its structural and functional styles, phonetic, 

grammatical, lexical and spelling norms are provided, without which to understand scientifically 

the main categories and forms of the modern Ukrainian language and related languages to it is 

impossible. Submitted material will help to study, deeply learn and practically learn the most 

complex language processes, creating the necessary outbound linguistic basis, the most 

important component of which is evidence of features of the monuments at different stages of 

development of the Ukrainian literary language obtained in comparative historical research. 

Scientific coverage of facts and phenomena of the native language is provided, which allows the 

language and literature teacher to be guided in the leading tendencies, problematic issues of the 

development of the Ukrainian literary language in both diachronic and synchronic aspects.    

Key words: Old Ukrainian language, literary language, the new Ukrainian literary 

language, the problem of origin of 205 the Ukrainian literary language, the problem of origin of 

the Ukrainian language, the periodization of history of the Ukrainian literary language, the 

«simple» church language, the language of Old Rus, the Slavic Rus language, the Old Ukrainian 

language. 
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Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні 

заняття, 60 год. – самостійна робота (33% ~ 67%). 



2.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: дати знання про основні процеси виникнення і формування 

української літературної мови, уявлення про закономірності та основні тенденції її 

розвитку, удосконалення  й збагачення, вироблення її структурно-функціональних стилів, 

фонетичних, граматичних, лексичних і правописних норм для забезпечення фахової 

підготовки вчителя-словесника. 

Завдання курсу: визначити місце дисципліни в системі підготовки студентів-

філологів, її узагальнений характер та  практичне значення; з’ясувати провідні тенденції в 

розвитку української літературної мови від ІХ ст.  до наших днів; простежити, як на 

різних історичних етапах змінювалося поняття «літературна мова»; охарактеризувати 

етапи формування українського правопису; проаналізувати основні лексикографічні 

джерела в різні періоди історії української літературної мови [далі ІУЛМ]; активізувати 

знання про функціональні стилі української мови та жанри літератури; завершити 

загальний філологічний розвиток студентів, показати історичну перспективу розвитку 

системи української мови в її зв’язку з іншими слов’янськими та індоєвропейськими 

мовами. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Методологія наукових досліджень», 

«Старословянсьа мова», «Загальне  мовознавство»,  «Історична граматика української  

мови», «Сучасна українська літературна мова». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х 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. Давня українська літературна мова (кінець ІХ– середина ХІІІ ст.)        

     Тема 1. Вступ. Предмет курсу, його зв’язок із іншими науковими дисциплінами. 

Поняття  літературної мови та її норм.   Періодизація історії української літературної 

мови. Питання походження української мови.  Найголовніші наукові праці для вивчення 

ІУЛМ.    

      Тема 2. Літературно-писемна мова Київської Русі (кінець ІХ– середина ХІІІ ст.). 

Основні проблемні питання у вивченні літературно-писемної мови цього періоду.      

Функції літературно-писемної мови на Русі. Гіпотези вчених щодо основи цієї мови. 

Лінгвістичні оцінки щодо мовної ситуації в державі. Джерела свідчень про 

дохристиянське походження письма. 

Жанрово-стилістичне багатство літератури цього періоду: мовні особливості  

перекладних пам’яток, мова оригінальної руської літератури, мовна майстерність «Слова 

о полку Ігоревім». Співвідношення книжних і народнорозмовних елементів у «Слові о 

полку Ігоревім». 

Кредит 2. Давня українська літературна мова (ХІV–ХVІІІ ст.)        

      Тема 3. Літературно-писемна мова ХІV – початку ХVІІ ст.  Суспільно-історичні умови 

розвитку літературної мови та культурні справи після розпаду Київської  Русі. Україна під 

владою Литви та Польщі.  Літературна «руська» мова в Литовській державі. Сфери 

вживання «руської» мови та мови слов’яноруської. Мова українських грамот ХІV – ХVІ 

століть. Нове піднесення української книжності та літературної мови в Україні  періоду 

ХVІ – першої половини ХVІІ   століть. 

Тема 4. Розквіт та занепад давньоукраїнської літературної мови з середини ХVІІ до 

кінця ХVІІІ ст.  Проблеми в оцінці наслідків приєднання України до Росії. Соціально-

культурні й освітні справи в Україні.  Києво-Могилянська академія – найважливіший 

осередок освіти, давньої української мови та літератури. Стилістична строкатість 



літературної мови цього періоду. Мова релігійно-моралізаторської літератури, історико-

мемуарної прози. Мовні особливості  козацьких літописів. Мова художньої літератури та 

публіцистики. Бароко та його значення в розвитку виразових засобів української мови. 

Наукова література.    

Занепад давньоукраїнської літературної мови з ІІ половини ХVІІІ ст. Специфічні 

умови й суперечливий характер розвитку літературної мови у другій половині ХVІІІ ст. 

Відображення теорії “трьох штилів” М. В. Ломоносова в творчості І. Некрашевича, 

Г. Сковороди. Причини занепаду давньоукраїнської літературної мови з ІІ половини ХVІІІ 

ст.. 

Кредит 3. Розвиток  нової української літературної мови до сучасного етапу 

         Тема 5. Формування нової української літературної мови ( кінець ХVІІІ – середина 

ХІХ ст.). Народномовна основа творів І. П. Котляревського. Особливості розвитку 

літературної мови в Західній Україні. Розвиток української літературної мови від 

Котляревського до Шевченка: спроби створення «серйозного» стилю у творах 

П. П. Гулака-Артемовського, Є. П. Гребінки, Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, перші спроби 

української публіцистики, мовні засоби поетів-романтиків.  Розвиток філологічної думки 

у І пол. ХІХ ст. («Граматика малоросійського наречия» О. Павловського). Основні 

лексикографічні праці. Т. Г. Шевченко – основоположник сучасного типу української 

літературної мови. 

         Тема 6. Розвиток нової української літературної мови  (друга половина ХІХ ст. — 

початок ХХ ст.) Основні проблеми та національні утиски в розвитку літературної мови 

цього періоду. Питання граматичної та лексикографічної нормалізації української  

літературної мови.  Стилістична строкатість пам’яток : наукова та науково-популярна 

мова, відображення розвитку української  літературної мови в художній літературі. Роль 

І. Франка, Л. Українки та ін.. в історії української літературної мови. 

Тема 7.  Розвиток нової української літературної мови (з 10 рр. ХХ ст. до наших 

днів). Загальна характеристика умов розвитку української  літературної мови в цей  

період.  Українська літературна мова в умовах УРСР  («Розстріляне Відродження») у 20–

30-х роках. Спроби нормалізації української літературної мови: перші наукові праці; 

унормування українського правопису;  розвиток лексикографії. 

 Стан україністики під час Великої Вітчизняної війни та наступного періоду ( 40–50 

рр. та 60–70 рр.). Жанрово-стилістична різноманітність  творчості письменників цього 

періоду  (О. Гончара. Л. Костенко, Д. Павличка, В. Симоненка, І. Драча, В. Стуса та ін.).    

Епохальні зміни в розвитку  літературної мови за період здійснення державної 

самостійності України. Зв’язок української літературної мови  з літературними мовами 

інших слов’янських народів у різні періоди. Проблема періодизації української 

літературної мови в підрадянський період. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

 

усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб ср 

1 2 3 4 5 6 

Кредит 1. Вступ. Давня українська літературна мова (кінець ІХ– середина ХІІІ ст.)    

Тема 1. Вступ. 16  2  14 

Тема 2. Літературно-писемна мова Київської Русі 

(кінець ІХ– середина ХІІІ ст.). 

14 2 2  10 

 30 2 4  24 

Кредит 2. Давня українська літературна мова (ХІV–ХVІІІ ст.)    

Тема 3. Літературно-писемна мова ХІV - початку ХVІІ ст.   12 2 2  8 



Тема 4. Розквіт  та  занепад давньоукраїнської 

літературної мови з середини ХVІІ до сер. ХVІІІ ст. КР №1 

18 2 6  10 

 30 4 8  18 

Кредит 3. Розвиток  нової української літературної мови до сучасного етапу 

Тема 5. Формування нової української літературної мови 

(кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.) 

9 1 2  6 

Тема 6. Розвиток нової української літературної мови  

(друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.). 

9 1 2  6 

Тема 7. Розвиток нової української літературної мови (з 10 

рр. XX ст. до наших днів).    КР №2 

12 2 4  6 

 30 4 8  18 

Разом: 90 10 20  60 

 

4. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Вступ. Давня українська літературна мова (кінець ІХ– середина ХІІІ ст.)    

1 Тема 1. Вступ  

2 Тема 2. Літературно-писемна мова Київської Русі (ІХ – середина 

ХІІІ ст.) та її жанрово-стилістичне багатство. 

Кредит 2. Давня українська літературна мова (ХІV–ХVІІІ ст.)    

2 Тема 3. Літературно-писемна мова української народності ХІV – 

початку ХVІІ ст. 

2 

3 Тема 4. Розквіт  та  занепад давньоукраїнської літературної мови з 

середини ХVІІ до сер. ХVІІІ ст. 

2 

Кредит 3. Розвиток  нової української літературної мови до сучасного етапу 

4 Тема 5. Формування нової української літературної мови  

(кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.). 

2 

 

Тема 6. Розвиток нової української літературної мови  (друга 

половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.). 

5 Тема 7. Розвиток нової української літературної мови  (з 10 рр. 

XX ст. до наших днів). 

2 

 Усього: 10 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Вступ. Давня українська літературна мова (кінець ІХ– середина ХІІІ ст.)    

1 Тема 1. Вступ 2 

2 Тема 2. Літературно-писемна мова Київської Русі (ІХ – середина 

ХІІІ ст.) та її жанрово-стилістичне багатство. 

2 

Кредит 2. Давня українська літературна мова (ХІV–ХVІІІ ст.)    

3 Тема 3. Літературно-писемна мова української народності ХІV – 

початку ХVІІ ст. 

2 

4-6 Тема 4. Розквіт  та  занепад давньоукраїнської літературної мови з 

середини ХVІІ до сер. ХVІІІ ст. КР №1 

6 

Кредит 3. Розвиток  нової української літературної мови до сучасного етапу 

7 Тема 5. Формування нової української літературної мови  

(кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.). 

2 

8 Тема 6. Розвиток нової української літературної мови  (друга 

половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.). 

2 



9-10 Тема 7. Розвиток нової української літературної мови  (з 10 рр. 

XX ст. до наших днів). КР №2 

2 

 Усього: 20 

6. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Вступ. Давня українська літературна мова (кінець ІХ– середина ХІІІ ст.)    

1 Тема 1. Підготовка  до лекцій та практичних занять; 

повідомлення та доповіді про найвизначніші пам’ятки вивченого 

періоду (модуль 1-  ІХ – середина ХVІ ст.). 

14 

2 Тема 2. Робота над текстом «Слова о полку Ігоревім» – мовно-

художній аналіз. 

10 

Кредит 2. Давня українська літературна мова (ХІV–ХVІІІ ст.)    

3 Тема 3. Скласти тези «Мова і стиль І. Вишенського». 8 

4 Тема 4. Конспектування першоджерел; підготовка до КР №1 10 

Кредит 3. Розвиток  нової української літературної мови до сучасного етапу 

5 Тема 5. Скласти тези відповіді на питання «Мова і стиль 

Т. Г. Шевченка». Виконання  вправ і завдань. Виписати з видання 

творів Т. Г. Шевченка приклади, що свідчать про аналогічність 

норм сучасної фонетики й граматики та Шевченківського 

слововжитку, а також  приклади їх невідповідності. 

6 

6 Тема 6. Законспектувати одну зі статей про граматику  

О. Павловського. Виконання  вправ і завдань. 

6 

7 Тема 7. Підготовка рефератів  «Жанрово-стилістична 

різноманітність творчості письменників періоду XX ст. і до наших 

днів» Підготовка до КР №2 

6 

 Усього: 60 

 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання  

Жанрово-стилістична різноманітність творчості письменників періоду з XІX ст. і 

до наших днів 

Етапи роботи над індивідуальною роботою (реферат, есе, наукова доповідь, презентація):  

    1) підготовчий (вибір теми, ознайомлення  з літературою);  

    2) дослідницький (складання плану роботи, аналіз літератури);  

    3) логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, редагування, остаточне   оформлення 

роботи);  

     4) оціночний (представлення роботи за 10 днів до виставлення підсумкової оцінки 

викладачу для оцінки; отримання допуску до контрольної роботи. 

       План наукового дослідження студентів ДФН включає : вступ, 2-3 питання основної 

частини, висновки, список використаної літератури.  

       У вступі визначається актуальність теми, мета і задачі даної роботи; характеризується  

використана література.  

       В основній частині формулюються 2-3 питання плану, які повинні розкрити зміст 

проблеми, історію становлення і сучасний стандартний стан проблеми. Кожне питання 

повинно закінчуватися чітко сформульованими висновками.  

       У висновках треба узагальнити результати дослідження. Важливо, щоб вони мали 

особистісний характер.  

       Список використаних джерел повинен включати не тільки підручники і посібники, але 

й монографії та наукові статті / не менше 5–7 позицій/. Бібліографія повинна бути 



оформлена з дотриманням сучасних вимог.  При цитуванні обов'язково вказати джерело і 

сторінку, на якій поміщено цитату.  

        Обсяг роботи 10–15 сторінок друкованого тексту А-4. шрифт – 14TimesNewRoman, 

інтервал 1,5. Поля 20-20-20-10. 

 

Тематика доповідей (орієнтовно):  
 Мова творів «Русалки Дністрової». 

 Мова українських народних дум.  
 Роль О. Павловського в становленні української літературної мови.  

 Роль Т. Г. Шевченка в становленні української літературної мови. 

 Роль М. Куліша в становленні української літературної мови. 
 Роль діячів театру «корифеїв» у становленні української літературної мови кінця ХІХ – 

поч.. ХХ ст.. .  

 Роль Л. Українки в розвитку української літературної мови.  

 Роль І. Франка в розвитку української літературної мови. 
 Роль М. Коцюбинського в розвитку української літературної мови.      

  Роль Б. Грінченка в розвитку української літературної мови.  

 Роль В. Винниченка в розвитку української літературної мови.  
 А. Ю. Кримський – дослідник проблем української мови. 

 Внесок Олени Курило в розвиток сучасної української літературної    

мови. 
 Роль І. І. Огієнка в дослідженні української літературної мови. 

 Роль О. Гончара в розвитку української літературної мови.  

 Роль Уласа Самчука в розвитку української літературної мови.  

 Роль  «шістдесятництва»  в розвитку української літературної мови XX ст. » (на вибір – 
мова Л. Костенко, Д. Павличка, В. Симоненка, І. Драча, В. Стуса). 

 Роль Г. Півторака в дослідженні української літературної мови.  

 Український правопис у контексті розвитку нації.  
 Правописні дискусії в незалежній Україні.  

 Сучасна правописна ситуація у мас-медіа. 

 Український правопис» видання 1990 року і його вплив на хід мовно-правописних 

суперечок.   
 Становлення української літературної мови на початку XX ст. (на     

         матеріалі   періодичних видань). 

                – є можливість студентам обрати самостійну тему для індивідуального 

дослідження, попередньо узгодивши її з викладачем.  

 

2) Підготувати презентацію:  

o «Пересопницьке Євангеліє – національна святиня українського народу»; 

o «Українські грамоти ХV ст.»; 

o «Грамоти ХІV ст.»; 

o Козацькі літописи, їх мова. 

– тема за власним вибором. 

     8.  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 



  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Кількість балів у кінці  семестру повинна складати від 150 до 300 балів  (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Оцінка «відмінно» (5 балів) 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 

при характеристиці подій, процесів, пам’яток різних періодів, мовотворчості окремих 

письменників. 

Оцінка «добре» (4 бали) виставляється, якщо студент у достатній мірі оперує 

навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти, формулює та обґрунтовує нескладні 

висновки; може дати порівняльну характеристику мовних і літературних 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.   

Оцінка «задовільно» (3 бали)  виставляється тоді, коли студент володіє навчальним 

матеріалом на репродуктивному рівні, поверхово і фрагментарно або володіє частиною 

навчального матеріалу, вміє застосовувати знання у стандартних ситуаціях, та порушує 

послідовність і логічність викладу думок. 

Оцінка «задовільно» (2 бали) виставляється тоді, коли студент володіє навчальним 

матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, його 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: 

– Структура роботи: стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту, 

чіткий порядок викладу інформації. 

– Орфоепічна та орфографічна грамотність. 

– Оптимальний добір графічних зображень (схеми, таблиці, діаграми, тощо). 

– Відповідність змісту презентації тощо їх назві. 

При оцінюванні  контрольної роботи враховується обсяг і правильність виконаних 

завдань: 

а) оцінка «відмінно» ставиться за правильне виконання всіх завдань; 

б) оцінка «добре» ставиться за виконання 75 % усіх завдань; 

в) оцінка «задовільно» ставиться, якщо правильно виконано більше 50% 

запропонованих завдань; 

г) оцінка «незадовільно» ставиться, якщо завдань виконано менше від 50 %. 

Ці оцінки трансформуються в рейтингові бали у такий спосіб: 

“5” – 18-20 балів; 

“4” – 15-17 бали; 

“3” – 10-14 балів; 

“2” – 1-9 балів 

Поточне оцінювання та самостійна робота  КР №1 Екзамен Накопичувальні 

бали/ Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

50 

120/40 

 

300/100 

40 40 40 40 30 30 30 



9. Засоби оцінювання   

Засобами оцінювання 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. 

10. Методи навчання 

Методи: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні (спостереження над мовним 

матеріалом), проблемного викладу (порівняльний аналіз), частково-пошукові та 

дослідницькі; словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, 

демонстрація), практичні (повідомлення, реферати, робота з підручником та 

додатковими джерелами, вправи). 

 

12. Рекомендована література 

Базова  

1. Бабич Н. Д.  Історія української літературної мови [Текст] : практичний курс : 

Навч.посібник / Мін. освіти України;   Ред. М. П. Парцей, худож. Р. Різник.  Львів : Світ, 

1993.  376 с.  

2. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства [Текст] : історія вивчення 

української мови: Навчальний посібник для студ. пед. ін-тів спец.02.19.00 «Українська мова 

і література».  К. : Вища школа, 1991. 231 с. 

3. Блик О. П. Історія української літературної мови. Практичні заняття [Текст] : 

навчальний посібник. К. : Вища школа, 1987. 207 с. : іл. . 
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