




 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
Навчальна дисципліна “Порівняльна граматика слов’янських мов” призначена для того, 
щоби познайомити студентів з теоретичними надбаннями лінгвістичної науки з тотожною 
назвою та навчити їх застосовувати отримані знання на практиці: для встановлення 
особливостей, властивих лише окремим слов’янським мовам; особливостей, властивих 
підгрупі, до якої належить окрема слов’янська мова; особливостей, властивих слов’янській 
групі мов індоєвропейської сім’ї загалом. У такий спосіб курс забезпечує правильне 
розуміння майбутніми філологами-славістами генетичних стосунків слов’янських мов з 
іншими індоєвропейськими та стосунків з неіндоєвропейськими мовами світу та дозволяє 
усвідомити явища кожної слов’янської мови в глибокій історичній перспективі. 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва) Нормативна 
 Напрям підготовки 

035 Філологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 Спеціальність (професійне 
спрямування): 

035 03 слов’янські мови та 
літератури (переклад 

включно) 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

8-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи 
студента – 1,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
Бакалавр 

28 год.  год. 

Практичні, семінарські 

28 год.  год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

34 год.  год. 
Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: 
екзамен 

 



 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни “Порівняльна граматика слов’янських мов” полягає в 

тому, щоби розширити знання студентів в області слов’янського мовознавства, навчити 
працювати з фактичним мовним матеріалом як на основі спостережень за живими процесами 
та явищами, так і на основі застосування до мовних процесів та явищ порівняльно-
історичного методу дослідження. 

Для досягнення мети навчальної дисципліни “Порівняльна граматика слов’янських 
мов” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання: 
1. Розширити знання студентів про сучасні слов’янські літературні мови, слов’янські 
літературні мікромови відомостями про регіональні слов’янські мови та койне; 
2. Розширити знання студентів про генетичну класифікацію мов світу та місце слов’янських 
мов серед інших мов індоєвропейської мовної сім’ї відомостями про мертві групи, мертві 
підгрупи та мертві мови індоєвропейської мовної сім’ї; 
3. Подати відомості про праслов’янський лексичний фонд та спільні риси в лексиці сучасних 
слов’янських мов; 
4. Подати відомості про фонетичні явища та закономірності, які простежуються від раннього 
періоду існування праслов’янської мови і до періоду існування окремих слов’янських мов; 
5. Подати відомості про морфологічні явища та закономірності, які простежуються від 
раннього періоду існування праслов’янської мови і до періоду існування окремих 
слов’янських мов; 

В результаті вивчення курсу студент повинен 
знати: 

термінологічний апарат порівняльної граматики слов’янських мов; 
специфіку порівняльно-історичного методу мовознавства; 
характеристику слов’янських мов, їх місце в класифікації світових мов; 
специфіку праслов’янських фонетических процесів; 
специфіку праслов’янських морфологічних процесів; 
фонетичні і морфологічні явища, котрі належать до загальних рис слов’янської мовної групи 
в їх історичній перспективі; 
правила запису праслов’янських форм; 
графічне оформлення сучасних слов’янських мов; 
вміти: 

використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, зокрема у 
професійному спілкуванні; 
ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 
організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 
збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення та 
використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 
професійної діяльності та/або навчання; 
пояснювати значення термінів порівняльної граматики слов’янських мов; 
характеризувати слов’янські мови згідно з генетичною класифікацією мов світу; 
використовувати прийоми порівняльно-історичного методу при аналізі окремих мовних 
фактів; 
відтворювати праслов’янські форми; 
виконувати зіставний лінгвістичний аналіз фактів слов’янських мов; 
виконувати порівняльний лінгвістичний аналіз фактів слов’янських мов. 
 
 



 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

VІІІ семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Порівняльно-історична граматика слов’янських мов як наукова та навчальна 
дисципліна [1, с. 3–5, с. 13–15]. 

Тема 2. Сучасні слов’янські мови (національні, міноритарні, регіональні). Мертві 
слов’янські мови. Східнослов’янські, західнослов’янські та південнослов’янські мови. Поділ 
слов’янських мов на групи (східна, західна, південна). Перехідні слов’янські говори. 
Слов’янські койне [1, с. 7–13; 11, с. 76–448, с. 476–624]. 

Тема 3. Слов’янські мови в складі індоєвропейської мовної сім’ї. Праіндоєвропейська 
мова. Праслов’янська мова. Початкова фонетична система праслов’янської мови, 
успадкована з індоєвропейської [1, с. 16–33; 2, с. 16–21]. 

Тема 4. Консолідація складу в праслов’янській мові: тенденція до висхідної звучності 
елементів складу та тенденція складового сингармонізму. Закон відкритого складу [1, с. 33–
40; 2, с. 21–24]. 

Тема 5. Фонетичні ізоглоси та їх подальша еволюція: зміна праслов’янських 
задньоязикових приголосних внаслідок трьох палаталізацій, зміни в групах приголосних [1, 
с. 43–45, с. 65–69; 2, с. 30]. 

Тема 6. Фонетичні ізоглоси та їх подальша еволюція: зміна праслов’янських 
приголосних під впливом наступного *j [1, с. 42–43; 2, с. 30]. 

Тема 7. Фонетичні ізоглоси та їх подальша еволюція: доля ранньопраслов’янських 
дифтонгів та сполучень голосних з носовими приголосними [1, с. 58–61; 2, с. 31–74]. 

Тема 8. Фонетичні ізоглоси та їх подальша еволюція: зміна праслов’янських *ort, *olt; 
*tort, *tolt, *tert, *telt [1, с. 62 –64; 2, с. 31–74]. 

Тема 9. Фонетичні ізоглоси та їх подальша еволюція: зміна праслов’янських *ъr, *ъl, 
*ьr, *ьl [1, с. 64–65; 2, с. 31–74]. 

Тема 10. Морфонолічний статус акцентної системи праслов’янської мови [11, с. 24–25; 
2, с. 31–74]. 

Тема 11. Морфологія праслов’янської мови: флективно-синтетичний тип з елементами 
аналітизму. Система відмінювання іменників [1, с. 263–271]. 

Тема 12. Морфологія праслов’янської мови: флективно-синтетичний тип з елементами 
аналітизму. Система відмінювання займенників та прикметників та [1, с. 279–285, с. 288–
292]. 

Тема 13. Морфологія праслов’янської мови: флективно-синтетичний тип з елементами 
аналітизму. Система дієвідмінювання [1, с. 310–323]. 

Тема 14. Праслов’янська лексика [1, с. 500–534]. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
VIIІ семестр 

 
Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 
л п Лаб інд ср л П лаб інд С

р 
1 2 3 4 5 6 7       

Модуль 1 

Тема 1. 2,5 2    0,5       
Тема 2. 2,5 2    0,5       



 

Тема 3. 2,5 2    0,5       
Тема 4.  2,5 2    0,5       
Тема 5. 2,5 2    0,5       
Тема 6. 2,5 2    0,5       
Тема 7. 2,5 2    0,5       
Тема 8. 2,5 2    0,5       
Тема 9. 2,5 2    0,5       
Тема 10. 2,5 2    0,5       
Тема 11. 2,5 2    0,5       
Тема 12. 2,5 2    0,5       
Тема 13. 2,5 2    0,5       
Тема 14. 2,5 2    0,5       
Разом – модуль 1 35 28    7       

Усього годин 
35 28    7       

 
 

5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

VIIІ семестр 
1. Праслов’янська мова. Старослов’янська мова. 

Церковнослов’янська мова [11, с. 36–74]. 
2 

2. Сучасні слов’янські літературні мови та мікромови [11, с. 625–
631]. 

2 

3. Ранній період розвитку системи приголосних праслов’янської 
мови [1, с. 33–41]. 

2 

4. Ранній період розвитку системи голосних праслов’янської мови 
[1, с. 33–41]. 

2 

5. Результати трьох палаталізацій праслов’янських задньоязикових 
приголосних, результати змін в групах приголосних та їх 
продовження і завершення в окремих слов’янських мовах [2, с. 
28–74]. 

2 

6. Результати змін праслов’янських приголосних під впливом 
наступного *j та їх продовження і завершення в окремих 
слов’янських мовах [2, с. 28–74]. 

2 

7. Результати змін ранньопраслов’янських дифтонгів і сполучень 
голосних з носовими приголосними та їх продовження і 
завершення в окремих слов’янських мовах [2, с. 28–74]. 

2 

8. Результати змін *ort, *olt; *tort, *tolt, *tert, *telt у 
пізньопраслов’янській мові. Їх продовження і завершення в 
окремих слов’янських мовах [2, с. 28–74]. 

2 

9. Результати змін *ъr, *ъl, *ьr, *ьl у пізньопраслов’янській мові. Їх 
продовження і завершення в окремих слов’янських мовах [2, с. 
28–74]. 

2 

10. Доля праслов’янської просодичної системи в окремих 
слов’янських мовах [11, с. 28–29]. 

2 

11. Зміни відмінювання іменників в окремих слов’янських мовах. 2 



 

Втрата відмінювання іменників у болгарській і македонській мові 
[1, с. 271–279]. 

12. Зміни відмінювання займенників в окремих слов’янських мовах. 
Втрата відмінювання займенників у болгарській і македонській 
мові. Зміни відмінювання прикметників в окремих слов’янських 
мовах. Втрата відмінювання прикметників у болгарській і 
македонській мові. [1, с. 286–288, с. 292–298]. 

2 

13. Зміни праслов’янської системи дієвідмінювання в окремих 
слов’янських мовах [1, с. 323–334]. 

2 

14. Спільні риси в лексиці сучасних слов’янських мов [1, с. 539–556]. 2 
 Разом: 28 

 
6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

VIIІ семестр 
1. Праслов’янська мова. Старослов’янська мова. 

Церковнослов’янська мова [11, с. 36–74]. 
1 

2. Сучасні слов’янські літературні мови та мікромови [11, с. 625–
631]. 

2 

3. Ранній період розвитку системи приголосних праслов’янської 
мови [1, с. 33–41]. 

2 

4. Ранній період розвитку системи голосних праслов’янської мови 
[1, с. 33–41]. 

2 

5. Результати трьох палаталізацій праслов’янських задньоязикових 
приголосних, результати змін в групах приголосних та їх 
продовження і завершення в окремих слов’янських мовах [2, с. 
28–74]. 

2 

6. Результати змін праслов’янських приголосних під впливом 
наступного *j та їх продовження і завершення в окремих 
слов’янських мовах [2, с. 28–74]. 

2 

7. Результати змін ранньопраслов’янських дифтонгів і сполучень 
голосних з носовими приголосними та їх продовження і 
завершення в окремих слов’янських мовах [2, с. 28–74]. 

2 

8. Результати змін *ort, *olt; *tort, *tolt, *tert, *telt у 
пізньопраслов’янській мові. Їх продовження і завершення в 
окремих слов’янських мовах [2, с. 28–74]. 

2 

9. Результати змін *ъr, *ъl, *ьr, *ьl у пізньопраслов’янській мові. Їх 
продовження і завершення в окремих слов’янських мовах [2, с. 
28–74]. 

2 

10. Доля праслов’янської просодичної системи в окремих 
слов’янських мовах [11, с. 28–29]. 

2 

11. Зміни відмінювання іменників в окремих слов’янських мовах. 
Втрата відмінювання іменників у болгарській і македонській мові 
[1, с. 271–279]. 

2 

12. Зміни відмінювання займенників в окремих слов’янських мовах. 
Втрата відмінювання займенників у болгарській і македонській 
мові. Зміни відмінювання прикметників в окремих слов’янських 
мовах. Втрата відмінювання прикметників у болгарській і 
македонській мові. [1, с. 286–288, с. 292–298]. 

2 



 

13. Зміни праслов’янської системи дієвідмінювання в окремих 
слов’янських мовах [1, с. 323–334]. 

2 

14. Спільні риси в лексиці сучасних слов’янських мов [1, с. 539–556]. 2 
 Разом: 27 

 

7. Методи навчання 
 
Словесні (лекції у формі пояснень, розповідей та бесід); наочні (застосування ілюстрацій та 
демонстрацій, що відповідають темі лекційних та практичних занять); практичні 
(застосування набутих знань у розв’язанні практичних завдань). 
 

8. Методи контролю 
 

Поточно-тематичний (оцінювання відповідей студентів під час кожного практичного 
заняття); підсумковий (письмово-усне опитування у з усіх тем, передбачених програмою 
курсу). 

 
 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Розподіл балів, які отримують студенти (для екзамену) 

 
Бали, отримані на практичних заняттях Бали, отримані на екзамені Сума 

VIIІ семестр 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 100 
 
Максимальний бал набирають студенти, які опрацьовують у процесі підготовки до 
практичних занять запропоновані методичні та рекомендовані джерела з теми, критично 
аналізують викладений у них матеріал, вичерпно висвітлюють теоретичні питання, 
аргументують теоретичні положення прикладами, дають відповіді на додаткові питання, 
застосовують теоретичні знання на практиці, а саме: вміють висвітлити історію формування 
праслов’янської мови, фонетичні та морфологічні процеси, які в ній відбувалися та 
розповісти про їх продовження і завершення в окремих слов’янських мовах. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка в балах Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку 

90–100 А 5 відмінно  
 

зараховано 
81–89 B 4 

 
дуже добре 

71–80 C добре 
61–70 D 3 Задовільно 
51–60 Е Достатньо 
21–50 FX 2 Незадовільно не зараховано 
0–20 F 2 незадовільно  

(без права перездачі) 
не зараховано  

(без права 
перездачі) 
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31. Máchek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. – Praha, 1957. 
 

12. Інформаційні ресурси 
 
Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні 
ресурси, у тому числі Internet джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають. 


