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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Історія української мови 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 7/ 210 

Курс І, ІІ, ІІІ 

Семестр 2, 4, 3, 5 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 

Змістовий модуль 1. Старослов’янська мова 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 52 

Змістовий модуль 2. Історична граматика української мови 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 52 

Змістовий модуль 3. Українська діалектологія 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 52 

Змістовий модуль 4. Історія української літературної мови 

Обсяг кредитів 1 1 

Обсяг годин, в тому числі: 30 30 

Аудиторні 14 4 

Модульний контроль 2 - 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота 14 26 

Форма семестрового контролю залік 
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Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Старослов’янська мова 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс І 

Семестр 2 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

Аудиторні 28 10 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 50 

Форма семестрового контролю залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – ввести студентів у теоретичне коло історико-лінгвістичне коло 

проблем, надати їм необхідні знання з історії першої писемної і літературної мови усіх 

слов’ян. “Старослов’янська мова” – перша навчальна дисципліна серед  історико-

лінгвістичних, що вивчають філологи. Її засвоєння сприяє розумінню найважливіших 

фонетичних процесів та особливостей формування граматичної системи слов’янських мов. Це 

теоретичний фундамент усіх інших історико-мовознавчих дисциплін, оскільки ознайомлює з 

основами порівняльно-історичного мовознавства та особливостями його методу дослідження 

мови, розвиває вміння осмислено підходити до мовних явищ і дає лінгвістичні поняття, 

необхідні для вивчення будь-якої лінгвістичної дисципліни. 

Завдання курсу такі: 

а) засвоєння студентами основних теоретичних положень, понять і термінів 

порівняльно-історичного мовознавства; 

б) ознайомлення з особливостями становлення і розвитку кириличного письма; 

в) вироблення навичок не лише читання, а й лінгвістичного аналізу стародавнього 

тексту, застосування теоретичних знань на практиці; 

г) розуміння причинно-наслідкових зв’язків у фонетичних процесах споріднених мов; 

ґ) прищеплення студентам навичок самостійної роботи, зокрема роботи з фаховою 

літературою; 

д) розвиток мислення студентів, орієнтація на свідоме засвоєння мовного та 

теоретичного матеріалу. 

 

Під час лекційних і практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 

самостійної роботи студенти, майбутні бакалаври за спеціалізацією «Українська мова та 

література», освітньою програмою «Українська мова і література» набувають таких 

компетентностей: 

Науково-дослідницька компетенція (загальна компетенція) - здатність виконувати 

навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 

Володіння науково-дослідними методами відповідного фахового спрямування. Уміння 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми, добирати аргументи, ухвалювати рішення. 

Обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації. Критична 

обізнаність та інтелектуальна чесність. Здатність нестандартно виконувати типові й 

неординарні завдання. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 Самоосвітня компетенція (загальна компетенція) - здатність до самостійної 

пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку. Спрямованість на розкриття 

особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного 

лідерства та успіху. 

Філологічна (вільне володіння базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної філології) (фахова компетенція) - теоретико-

методологічна та категоріальна обізнаність у загальнонаукових та спеціальних методах та 

дослідницьких підходах розуміння естетико-практичної значущості філологічного знання; 

володіння ключовими поняттями мовознавства, літературознавства та фольклористики, 

теоріями і методами філологічного аналізу, особливостями розвитку філологічної думки у 

певну історичну епоху та у сучасному контексті розвитку гуманітаристики. 

Лінгвістична (глибокі знання та розуміння в галузі лінгвістики) (фахова 

компетенція) - здатність аналізувати лінгвістичні явища з погляду фундаментальних 

філологічних принципів і знань, а також на основі відповідних загальнонаукових методів. 

Знання природи і сутності мови, походження й закономірностей розвитку мов, особливостей 

структури мови, класифікації мов світу, шляхів і методів вивчення мовного матеріалу. Знання 

системи сучасної української літературної мови, еволюції її граматичної будови. 
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Лінгвальна (фахова компетенція) - досконале володіння українською мовою в її 

літературній формі, розуміння діалектного різноманіття української національної мови, вміння 

використовувати засоби мови відповідно до специфіки комунікативної ситуації та контексту. 

Здатність аналізувати просторові та соціальні різновиди мови, засади мовної політики. 

Комунікативна професійно-орієнтована (фахова компетенція) - здатність 

застосовувати в професійній діяльності нормативні засоби мови в усному та писемному 

мовленні з урахуванням змістового наповнення, соціально-демографічних особливостей 

співрозмовника, специфіки ситуації спілкування та контексту; здатність вільно й ефективно 

використовувати мову(и), що вивчається(ються), для розв’язання комунікативних завдань. 

Репрезентаційна (фахова компетенція) - здатність презентувати результати 

навчальної та дослідницької діяльності у галузі філології на місцевому, національному та 

міжнародному рівні. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

Після опанування дисципліни «Старослов’янська мова» студенти повинні мати такі 

програмні результати навчання: 

- володіти основними методами філологічного (лінгвістичного і 

літературознавчого) аналізу в синхронії та діахронії, користуючись системою основних понять 

і термінів мовознавства; 
- вільно володіти базовим професійним категоріально-поняттєвим та 

дослідницьким апаратом сучасної філологічної науки. Уміння пояснювати професійно з 

історичних позицій явища і факти української мови та літератури; 
- фахово формувати й аргументувати власні теоретичні і практичні судження, 

професійні позиції; 
- виявляти здатність формувати судження про значення і наслідки своєї 

професійної діяльності з урахуванням соціальних, професійних і етичних позицій. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання  

 

 

№ 

 

Тема 

Кількість годин 

 

Лекції 

 

Практ. 

заняття 

 

Самост. 

робота 

 

Контр. 

робота 

 

 Модуль І.  Слов’яни, слов’янська писемність, старослов’янська мова   

Т1. Етногенез слов’ян. Слов’янська галузь 

мов 

1 - 4 - 

 

Т.2 Поняття про старослов’янську мову. Її 

значення для слов’янського та 

українського мовознавства 

1 2  2 

 

 

- 

 

Т.3. Виникнення і розвиток слов’янської 

писемності 

2  2  2  - 

Всього за модулем І. 4 4 8 - 

Модуль ІІ. Система і структура старослов’янської мови 

Т4. Фонетична система старослов’янської 

мови. Система вокалізму 

- 2 2  

 

 

2 
Т.5. Фонетична система старослов’янської 

мови. Система консонантизму 

-  2 2 

Т6. Фонетична система старослов’янської 

мови у порівняльно-історичному 

висвітленні 

-  2 4 

Т7. Іменник старослов’янської мови 2  2 2 - 

Т.8. Займенник 1  1 2 - 

Т.9. Прикметник 1   1 2 - 

Т.10. Дієслово 2   2 2 - 

Т.11. Особливості синтаксичної організації 

старослов’янської мови 

- 2 2  - 

Т.12. Узагальнення мовної системи 

старослов’янської мови 

  - 2 2 

Всього за модулем ІІ 6  14 20 2 

Разом з курсу 60 год. 10 18 28 4 
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Тематичний план для заочної форми навчання  

 

 

№ 

 

Тема 

Кількість годин 

 

Лекції 

 

Практ. 

заняття 

 

Самост. 

робота 

 

Контр. 

робота 

 

 Модуль І.  Слов’яни, слов’янська писемність, старослов’янська мова   

Т1. Етногенез слов’ян. Слов’янська галузь 

мов 

 

 

 

2  

- 4 - 

 

Т.2 Поняття про старослов’янську мову. Її 

значення для слов’янського та 

українського мовознавства 

-  4 

 

 

- 

 

Т.3. Виникнення і розвиток слов’янської 

писемності 

-  4  - 

Всього за модулем І. 2 - 12 - 

Модуль ІІ. Система і структура старослов’янської мови 

Т4. Фонетична система старослов’янської 

мови. Система вокалізму 

-  

 

2 

4  

 

 

2 
Т.5. Фонетична система старослов’янської 

мови. Система консонантизму 

-  4 

Т6. Фонетична система старослов’янської 

мови у порівняльно-історичному 

висвітленні 

-  - 

 

6 

Т7. Іменник старослов’янської мови -   

2 

 

4 - 

Т.8. Займенник -  4 - 

Т.9. Прикметник -  4 - 

Т.10. Дієслово -   2 4 - 

Т.11. Особливості синтаксичної організації 

старослов’янської мови 

- - 4 - 

Т.12. Узагальнення мовної системи 

старослов’янської мови 

  - 4 - 

Всього за модулем ІІ -  6 38 2 

Разом з курсу 60 год. 2 6 50 2 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль І 

 Слов’яни, слов’янська писемність, старослов’янська мова 

 

Тема 1. Етногенез слов’ян. Слов’янська галузь мов 

Етнонім «слов’яни». Етнічна близькість слов’янських народів. Прабатьківщина 

слов’ян. 

Слов’янська галузь мов. 

Поняття «спорiднені мови». Критерії спорідненості. 

Сучасний поділ слов’янських мов на підгрупи.  

 

Тема 2. Поняття про старослов’янську мову. Її значення для слов’янського та 

українського мовознавства 

Місце старослов’янської мови серед слов’янських мов. Діалектна основа 

старослов’янської мови. Ізводи та редакції.  

Поняття про праслов’янську мову, її зв’язок зі старослов’янською 

Джерела вивчення старослов’янської мови. 

Важливість вивчення старослов’янської мови. 

 

Тема 3. Виникнення і розвиток старослов’янської писемності 

Діяльність братів Кирила та Мефодія зі створення слов’янських азбук: доморавський 

період;мораво-паннонський період; болгаро-македонський період. Це час діяльності учнів 

Кирила та Мефодія. 

Порівняльна характеристика слов’янських азбук Палеографічні особливості давнього 

письма. 

Числове значення букв кирилиці. 

Пам’ятки старослов’янської писемності глаголицею та кирилицею. 

 

Модуль ІІ 

 Система і структура старослов’янської мови 

 

Тема 4. Фонетична система старослов’янської мови. Система вокалізму 

Загальна характеристика голосних фонем старослов’янської мови. 

Зредуковані голосні [ъ] та [ь] у старослов’янській мові IX ст. 

Позиції зредукованих.  

Доля зредукованих голосних наприкінці X – в XI ст. Відображення результатів цих 

змін у писемних пам’ятках 

Носові голосні, їх походження та функціонування в старослов’янській мові. 

Відповідники голосних в укр. мові. О.Х.Востоков про походження та значення носових 

голосних. 

 

Тема 5. Фонетична система старослов’янської мови. Система консонантизму 
Класифікація старослов’янських приголосних за участю голосу й шуму, за місцем і 

способом творення. 

Класифікація старослов’янських приголосних за твердістю-м’якістю 

Складотворчі [р] і [л], їх походження та функціонування у старослов’янській мові. 

Доля складотворних приголосних у сучасних слов’янських мовах. 

Шиплячі приголосні, особливості вимови. 
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Тема 6. Фонетична система старослов’янської мови у порівняльно-історичному 

висвітленні 

Основні фонетичні закони розвитку праслов’янської системи голосних: закон 

висхідної звучності (відкритого складу; закон звукового сингармонізму; закон переходу 

кількісних відмінностей у якісні.  

Зміни в групах приголосних у праслов’янській мові у зв’язку із дією закону відкритого 

складу. 

Перша палаталізація задньоязикових та її наслідки. 

Друга палаталізація задньоязикових, її умови та наслідки. 

Третя палаталізація задньоязикових, її умови та наслідки. 

 Зміни губних і сонорних у сполученні з *j. 

Зміни приголосних *d, *t, *z, *s, *r, *l, *n у сполученні з *j. 

Причини й результати змін сполук *ort, *olt, *tort, *tolt, *tert, *telt. 

 

Тема 7. Іменник старослов’янської мови 

Граматичні категорії роду, числа та відмінка 

Поняття про стару основу іменників. Поділ іменників на відміни за старою основою: 1. 

*-ā, (*-jā). 2. *-ŏ, (jŏ). 3. *-ŭ.  4. *-ĭ. 5. *-ū. 6.  *-en, *-es, *-et, *-(t)er. Відмінювання іменників 

старослов’янської мови. 

 

Тема 8. Займенник 

Особові займенники в старослов’янській мові, їх склад і відмінювання. 

Зворотний займенник: специфіка форм. 

Предметно-особовий займенник, його значення й уживання. 

Вказівні займенники в старослов’янській мові. 

 

Тема 9. Прикметник 

Поняття про прикметник. Походження прикметника як частини мови. 

Творення повних прикметників у старослов’янській мові, їх відмінювання і 

функціонування 

Відмінювання і функціонування коротких прикметників. Давність форм, їх іменні 

основи: прикметники чол. та сер. родів змінюються за зразком  іменників  *-ŏ, *jŏ-основ, а 

прикметники ж. роду – за зразком *-ā, *-jā-основ. 

 

Тема 10. Дієслово 

Класи дієслів, принципи поділу на класи. Дієвідмінювання в теперішньому (простому 

майбутньому) часі в однині дієслів I-IV класів. V клас атематичних дієслів (склад і 

дієвідмінювання у теперішньому часі). 
Поняття про абсолютні та відносні часи дієслова.  

Абсолютні це ті, в яких момент дії співвідноситься з моментом мовлення: теперішній 

час, майбутній простий, майбутній I, аорист. Зразок дієвідмінювання в абсолютному часі. 

Відносні це ті, в яких момент дії співвідноситься з моментом іншої дії, або 

співвідноситься з моментом мовлення не прямо, а опосередковано: імперфект, перфект, 

плюсквамперфект, майбутній ІІ. 

Способи дієслів у старослов’янській мові. Дійсний спосіб. Дієвідмінювання дієслова в 

одному з часів. 

Умовний та наказовий способи. 

Дієвідмінювання дієслів у теперішньому часі. Зв’язок дієвідмінювання і класу 

дієслова. 

Форми майбутнього часу в старослов’янській мові. 

Аорист, його значення й різновиди. Простий аорист, його утворення й уживання. 

Імперфект, його утворення й уживання. 

Перфект, його утворення й уживання. 

Умовний спосіб, його утворення й уживання. 
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Наказовий спосіб дієслова. Форми та особливості утворення.  

Іменні форми дієслова.  Серед них виділяють невідмінювані форми (інфінітив, супін), 

відмінювані (дієприкметник) та скам’яніла дієприкметникова форма (дієприслівник).  

Дієприкметники в старослов’янській мові, особливості їх творення й відмінювання. 

Поєднував категорії дієслова і прикметника. Має 3 категорії дієслова і 4 категорії 

прикметника. За категоріями стану та часу дієприкметники діляться на 4 типи: 1. Активні 

теперішнього часу. 2. Активні минулого часу. 3. Пасивні теперішнього часу  4. Пасивні 

минулого часу.  

 

Тема 11. Особливості синтаксичної організації старослов’янської мови 

             Головні і другорядні члени речення, способи їх вираження. 

Правила узгодження підмета і присудка  

Синтаксичні особливості використання відмінків. Давальний самостійний - зворот був 

смисловою єдністю і входив до складу простого речення як граматично не залежний 

відокремлений зворот, поєднаний з реченням сурядним зв’язком. Він складався з 2 частин: 

дієприкметника та узгодженого з ним іменника чи займенника у формі давального відмінка.  

 

 
6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 

М
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о
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к
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Відвідування лекцій 1 5 5 

Відвідування практичних занять 1 9 9 

Робота на практичному занятті 10 9 90 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 14 70 

Виконання модульної роботи 25 2 50 

Разом - 224 

Максимальна кількість балів: 224 

Розрахунок коефіцієнта: 224/100=2,2 

 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Самостійна робота студентів передбачає планове виконання ними наступних завдань: 

написання конспекту; письмова творча робота на певну тему; створення презентації навчального 

матеріалу (одноосібно).  

 
Модуль 1. Слов’яни, слов’янська писемність, старослов’янська мова 

 

Законспектувати  у зошит для лекційних і практичних занять або підготувати 

резентацію за науковим виданням: 

Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – К.: Києво-Могилянська 

академія, 2001. – 47 с. 
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Модуль 2. Система і структура старослов’янської мови 

Вокалізм 
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Консонантизм 
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1. З’ясуйте суть закону відкритого складу та тенденції до наростання 

звучності у складі. 

2. З якої мови старослов’янська успадкувала закон відкритого складу. 

3. Прокоментуйте таблицю 2 

 
 

Система словозміни старослов’янської мови та її формування 

Іменник 

1. Скількома грамемами у староcлов’янській мові представлена категорія роду іменника? 

Назвіть логічні та формальні критерії родової диференціації іменників. Які з 

формальних ознак можуть уважатись основними показниками належності іменників до 

певного роду? Для відповіді використайте нижчеподані іменники. 
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Карта самостійної роботи студента 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін 

виконання 

(тижні) 

Модуль І. Словяни, словянська писемність, старослов’янська мова 

Тема 1. Етногенез слов’ян. 

Слов’янська галузь мов. 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(4 год.) 

5*2 ІІ – ІІІ  

Тема 2. Поняття про 

старослов’янську мову. Її значення 

для слов’янського та українського 

мовознавства 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(2 год.) 

5 ІV 

Тема 3. Виникнення і розвиток 

слов'янської писемності. 

 

 

 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

презентація, конспект, залік 

(2 год.) 

5 

 

 

 

 

V 

 Разом: 20 балів 

Модуль ІІ. Система і структура старослов’янської мови 

Тема 4. Фонетична система 

старослов’янської мови. Система 

вокалізму. 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(2 год.) 

5 VII - VIII 

Тема 5. Фонетична система 

старослов’янської мови. Система 

консонантизму. 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(2 год.) 

5 VIII - IX 

Тема 6. Фонетична система 

старослов’янської мови у 

порівняльно-історичному 

висвітленні. 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(4 год.) 

5*2 IX - X 

Тема 7. Іменник старослов’янської 

мови. 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(2 год.) 

5 ХІ - ХІІ 

Тема 8. Займенник. 

Тема 9. Прикметник. 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(4 год.) 

5*2 ХІІІ - ХIV 

Тема 10. Дієслово Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(2 год.) 

5 ХІІІ - ХIV 

Тема 11. Особливості 

синтаксичної організації 

старослов’янської мови. 

Тема 12. Узагальнення мовної 

системи старослов’янської мови. 

Практичне заняття, модульний 

контроль, підсумкове тестування, 

залік 

(4 год.) 

5*2 XV 

 Разом: 50 балів 

РАЗОМ: 28  години                                                        70 балів 
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6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Форма проведення: письмова  

Максимальна кількість балів: 25 балів 

Критерії оцінювання: модульна контрольна робота включає 25 тестових запитань, правильне 

виконання яких оцінюється у 1 бал. 

 

6.4 Форми проведення семестрового контролю (залік)  

Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Старослов’янська мова» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Поняття про старослов’янську мову. Значення її вивчення для слов’янського та 

українського мовознавства. 

2. Слов’янська галузь мов. Найдавніші відомості про слов’ян.  

3. Виникнення і розвиток старослов’янської писемності. 

4. Дві слов’янські азбуки. Палеографічні та правописні особливості старослов’янського 

письма 

5. Звукове значення букв кирилиці. 

6. Числове значення букв кирилиці. Діакритичні знаки. 

7. Питання про народну основу старослов’янської мови.   

8. Джерела для вивчення старослов’янської мови. Кириличні пам’ятки.   

9. Джерела для вивчення старослов’янської мови. Глаголичні пам’ятки.   

10. З історії вивчення старослов’янської мови. 

11. Періодизація історії та особливості вивчення фонетичної системи старослов’янської мови. 

12. Система голосних фонем старослов’янської мови; їх класифікація. 

13. Голосні повного творення старослов’янської мови; їх позиційні зміни. 

14. Голосні фонеми старослов’янської мови на початку слова. 

15. Сполучуваність голосних фонем старослов’янської мови з приголосними. Суміжність 

двох голосних фонем. 

16. Зредуковані ъ, ь. Процес їх занепаду. Відбиття у старослов’янських пам’ятках. 

17. Занепад старослов’янських слабких зредукованих ъ, ь у Х – ХІ ст. Перехід сильних ъ, ь в 

о, е. 

18. Зредуковані и, ы старослов’янської мови. 

19. Зміни напружених зредукованих и, ы старослов’янської мови в Х – ХІ ст. 

20. Звукові зміни старослов’янської мови Х –ХІ ст., пов’язані з занепадом редукованих ъ, ь. 

21. Звукові зміни старослов’янської мови Х – ХІ ст., не пов’язані з занепадом ъ, ь. 

22. Процес деназалізації носових о, е у старослов’янській мові Х – ХІ ст. 

23. Фонетична структура складу у старослов’янській мові. 

24. Склад приголосних фонем старослов’янської мови. 

25. Система приголосних фонем старослов’янської мови; їх класифікація за місцем і способом 

творення, за участю голосу і шуму.   

26. Система приголосних фонем старослов’янської мови; їх класифікація за твердістю – 

м’якістю. 

27. Складотворчі приголосні старослов’янської мови. 

28. Дисиміляція і спрощення груп приголосних. 

29. Зміни приголосних у кінці слів. Протетичні приголосні. 

30. Вихідна фонологічна система індоєвропейського і початкового праслов’янського періодів.   

31. Розвиток праслов’янського вокалізму. Голосні монофтонгічного походження.   

32. Розвиток праслов’янського вокалізму. Голосні дифтонгічного походження.   

33. Найдавніші чергування голосних старослов’янської мови. 

34. Зміни праслов’янських сполук приголосних з *j. 

35. Перше перехідне пом’якшення задньоязикових приголосних. 
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36. Закон відкритого складу у праслов’янській мові. Деякі наслідки його дії. 

37. Походження носових голосних праслов’янської і старослов’янської мов. 

38. Доля дифтонгічних сполук праслов’янських голосних із плавними р, л на початку слів.   

39. Доля дифтонгічних сполук праслов’янських голосних із плавними р, л в середині слів.   

40. Доля праслов’янських сполук  плавних приголосних р, л з редукованими ъ, ь. 

41. Друге і третє перехідні пом’якшення задньоязикових приголосних. 

42. Відношення старослов’янського консонантизму до праслов’янського та 

індоєвропейського. 

43. Лексико-граматичні розряди слів (частини мови) у старослов’янській мові. 

44. Словотвір іменників старослов’янської мови. 

45. Граматичні категорії іменників старослов’янської мови (роду, числа, відмінка). 

46. Відмінювання іменників старослов’янської мови з основами на *-ā, *-jā. 

47. Відмінювання іменників старослов’янської мови з основами на *-ŏ, *-jŏ. 

48. Відмінювання іменників старослов’янської мови з основами на *-ǔ. 
49. Відмінювання іменників старослов’янської мови з основами на *-ĭ. 
50. Відмінювання іменників старослов’янської мови з основами на *-ū. 

51. Відмінювання іменників старослов’янської мови з основами на приголосний. 

52. Розряди займенників старослов’янської мови. Відмінювання особових і зворотного 

займенників. 

53. Відмінювання неособових займенників старослов’янської мови. 

54. Прикметники старослов’янської мови, їх розряди. Словотвір прикметників. 

55. Ступені порівняння прикметників старослов’янської мови. 

56. Кількісні числівники старослов’янської мови; їх творення та відмінювання. 

57. Порядкові, збірні і дробові числівники старослов’янської мови. 

58. Дієслова старослов’янської мови, їх особові й неособові форми, основи та класи. 

59. Відмінювання дієслів дійсного способу теперішнього часу у старослов’янській мові. 

60. Відмінювання дієслів дійсного способу майбутнього часу у старослов’янській мові. 

61. Відмінювання дієслів дійсного способу минулого часу у старослов’янській мові. Аорист. 

62. Відмінювання дієслів дійсного способу минулого часу у старослов’янській мові. 

Імперфект. 

63. Відмінювання дієслів дійсного способу минулого часу. Складені форми (перфект, 

плюсквамперфект). 

64. Наказовий та умовний способи дієслів старослов’янської мови. 

65. Активні і пасивні дієприкметники старослов’янської мови; їх творення та відмінювання. 

66. Відмінювання повних дієприкметників старослов’янської мови. 
67. Прислівники старослов’янської мови; їх розряди за значенням. Особливості творення. 
68. Службові слова старослов’янської мови. 

69. Головні члени речення у старослов’янській мові. Способи їх вираження, особливості 

узгодження. 

70. Синтаксичні особливості відмінків у старослов’янській мові. Давальний самостійний. 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – К.: Академія, 2002. 

2. Леута О.І. Старослов’янська мова. – К.: Вища школа, 2001.  

3. Майборода А.В. Коломієць Л І. Старослов'янська мова: Збірник вправ і 

завдань.- К., 1992. 

4. Станівський М.Ф. Старослов’янська мова. – К.: Вища школа, 1983. 

5. Юсип-Якимович Ю. В., Шимко О. В. Старослов'янська мова. Модульний курс. 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009. 

 

Додаткова література: 
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1. Коломієць Б.Т. Типологічні риси української літературної мови на фоні інших 

слов’янських // Мовознавство. – 1992. - №4. – С. 3 – 10. 

2. Кочерган М.П. Гілки слов’янських мов. Порівняльна характеристика //Відродження. 

- 1994. - №8. - С. 56-59. 

 

Словники: 

1. Етимологічний словник української мови у 7 томах. Т. 1- 6 / за ред. 

О.С. Мельничука. – К. Наукова думка, 1982 – 2012. 

2. Старославянский словарь (по рукописям Х-ХІ веков) / Под ред. Р. Цейтлин, Р. 

Вечерки и Э. Благовой. – М., 1994. 

3. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский лексический 

фонд) / Под ред. О. Н. Трубачева. – М., 1974-2002.  

 

Інтернет-джерела: 

 

http://litopys.org.ua 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/e-library/ukrajinska-mova 

http://www.ulif.org.ua 

https://uk.worldwidedictionary.org 
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