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Інформація 

про курс  

  

Курс «Історична граматика болгарської мови» студенти слов’янського відділення 

філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка (спеціалізація 035.032 слов’янські мови та літератури (переклад включно), 

перша – болгарська) вивчають протягом третього семестру. Курс складається з 

лекційних та практичних занять.   

Коротка 

анотація курсу  

    Для підготовки кваліфікованих філологів-славістів особливо важливим є цикл 

історико-лінгвістичних дисциплін, які викладаються послідовно протягом 1, 2 та 4 

курсів. Розпочинається вказаний цикл курсом старослов’янської мови, 

продовжується вивченням історичної граматики мови спеціалізації та завершується 

курсом порівняльної граматики слов’янських мов. Центральною ланкою у цьому 

ланцюгу дисциплін є курс історичної граматики, який передбачає активне 

застосування набутих у процесі вивчення старослов’янської мови теоретичних знань 

та практичних навичок порівняльно-історичного аналізу  мовних явищ і закладає 

теоретично-практичне підґрунтя для подальшого успішного засвоєння студентами 

курсу порівняльної граматики слов’янських мов. Вивчення навчальної дисципліни 

передбачає ознайомлення з історією формування звукової, морфологічної,  

синтаксичної будови болгарської мови та її лексичного складу. Зміни, яких зазнавала 

болгарська мова на різних етапах свого розвитку, аналізуються на тлі культурно-

історичних змін у житті болгарського народу.                           



Мета та цілі 

курсу  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з  історією 

розвитку звукової системи, граматичної будови, словникового складу 

болгарської мови від часу її виокремлення з праслов’янської мови. 

Завдання навчальної дисципліни  

– поглиблення і розширення лінгвістичної підготовки студентів-

болгаристів, удосконалення практичних навичок порівняльно-

історичного аналізу мовних явищ. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- основні джерела для вивчення болгарської мовної історії;  

- місце болгарської мови серед інших слов’янських мов;  

- існуючі періодизації історії болгарської мови;  

- діалектний поділ болгарської мовної території; 

- основні процеси, які відбувалися на різних мовних рівнях в ході  

історичного розвитку, в результаті яких постала сучасна болгарська мова 

(еволюція фонетичної та морфологічної системи, еволюція синтаксичної 

структури, генетична характеристика лексичного складу); 

вміти:  
- працювати з науковою літературою; 

- застосовувати прийоми порівняльно-історичного методу при аналізі 

мовних фактів; 

- аналізувати відображені в писемних пам’ятках мовні зміни; 

- застосовувати дані історії мови для пояснення фактів, закономірностей 

та тенденцій  розвитку болгарської мови на сучасному етапі; 

- порівнювати окремі процеси та явища, що  відбувалися в історії 

розвитку болгарської мови, з подібними явищами в історії мов інших 

слов’янських народів (передусім української), визначати спільне та 

відмінне у цих процесах; 

-  використовувати отримані знання у самостійній дослідницькій роботі 

(написанні курсових та кваліфікаційних робіт, наукових студентських 

робіт). 
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Тривалість 

курсу  

     3-й семестр 

Обсяг курсу  Загальний обсяг годин: 90, у т.ч.  16 лекційних години, 16 практичних годин, 58 

годин самостійної роботи, 3 кредити.   

Ключові слова Болгарська мова, історична граматика, історична фонетика, історична морфологія, 

історичний синтаксис, історія лексики 

Формат курсу Очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

3-й семестр –  письмовий іспит 

Пререквізити Старослов’янська мова, Вступ до слов’янської філології 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використову-

ватися під час 

викладання 

курсу 

Бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, вправи, інформаційно-

ілюстративний метод, метод проблемного викладу, метод спостереження, метод 

аналізу, частково-пошуковий метод.  

 

Необхідне 

обладнання 

Комп’ютер, проектор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий контроль передбачений у формі письмового іспиту. Оцінювання 

проводиться за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 100, з яких 50 

балів – за поточну успішність, 50 балів  – за виконання іспитової письмової роботи.  

Бали за поточну успішність нараховуються так (подано максимальну кількість балів, 

яку може набрати студент): 1. Усне опитування 1 за темами занять змістового модуля 

1 – 5 балів. 2. Усне опитування 2 за темами занять змістового модуля 2 – 5 балів. 3. 

Виступ/презентація на тему, винесену на самостійне опрацювання – 15 балів. 4. 

Письмовий тест за темами змістового модуля 1 і змістового модуля 2 – 25 балів. 

Питання до 

іспиту 

1.Історична граматика як наукова і навчальна дисципліна, її предмет і завдання. 

Основні джерела до вивчення історії болгарської мови. Становлення 

болгарської мови. Місце болгарської мови серед інших слов’янських мов. 

2. Періодизація історії болгарської мови.  

3. Старослов’янська/староболгарська мова – перша книжно-літературна мова 

слов’ян. Відбиття фонетичних процесів дописемного періоду у звуковій 

системі староболгарської мови. 

4. Розвиток системи голосних, відбиття звукових змін у пам’ятках. 

5. Розвиток системи приголосних, відбиття звукових змін у пам’ятках. 

Новоболгарська фонетична система як результат фонетичних змін 

середньоболгарської доби. 

 

 



6. Система відмінювання змінюваних частин мови у староболгарській мові 

ІХ-ХІ ст. Система відмінювання іменників за даними пам’яток 

середньоболгарського періоду. Вияви аналітизму у мові канонічних і 

неканонічних текстів. Відмінювання іменників у мові дамаскинів. 

7. Формування casus generalis. Огляд теорій про час і причини втрати 

відмінювання.  

8. Залишки відмінкових форм іменників у сучасній болгарській мові. Клична 

форма, її сучасний стан та прогностична характеристика.  

9. Трансформації у семантиці двоїни і виникнення форм для лічби в іменників 

чоловічого роду. 

10.  Поява постпозитивного артикля. Огляд точок зору про час і причини 

появи артикля і формування категорії означеності. Артикль у болгарських 

діалектах. Історія дієслівної системи. Система часових форм у 

староболгарській мові та її розвиток.            

11. Генетична характеристика лексичного складу болгарської мови. Шляхи і 

способи лексичних запозичень. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

*СХЕМА КУРСУ 

Тиждень 

навчального 

семестру/год. 

 

Тема Форма 

заняття 

          Література завдан

ня 

Термі

н 

викон

ання 

Змістовий 

модуль 1 

 

2 тиждень, 

06.09.21 

2 год. 

Історична 

граматика як 

наукова і 

навчальна 

дисципліна, її 

предмет і 

завдання. 

Основні 

джерела до 

вивчення історії 

болгарської 

мови. 

Становлення 

болгарської 

мови. Місце 

болгарської 

мови серед 

інших 

слов’янських 

мов. 

 

 

лекція 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

 

  

09.09.21 

2 год. 

Вступні 

відомості до 

курсу. 

Прак- 

тичне 

заняття 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

 

  

4 тиждень 

20.09.21 

2 год. 

Періодизація 

історії 

болгарської мови. 

 

  Л 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

  

https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/


Поширення 

писемності на 

болгарських 

землях. 

Старослов’янська/ 

староболгарська 

мова – перша 

книжно-

літературна 

мова слов’ян.  

 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення старослов’янської 

мови. – Львів, 2018. 
 

 

23.09.21 

2 год. 

Праслов’янська 

звукова система у 

її стосунку до 

праіндоєвропейсь

кої. Тенденції 

розвитку 

праслов’янської 

звукової системи. 

Старослов’янська/

староболгарська 

мова – перша 

книжно-

літературна мова 

слов’ян.  

 

 

П 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення старослов’янської 

мови. – Львів, 2018. 
 

 

Підго- 

товка 

до 

викон

ання 

тесто-

вих 

зав-

дань 

Практ

ичне 

занят

тя 

 

07.10.

21 

6 тиждень 

04.10.21 

2 год. 

Розвиток системи 

голосних, 

відбиття звукових 

змін у пам’ятках. 

 

 

 

Л 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

 

  

07.10.21 

2 год. 

Розвиток системи 

голосних, 

відбиття звукових 

змін у пам’ятках. 

Читання, аналіз 

текстів, 

виконання 

тестових завдань 

 

 

П 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

  

8 тиждень 

18.10.21, 

2 год. 

Розвиток системи 

приголосних, 

відбиття звукових 

змін у пам’ятках. 

Новоболгарська 

фонетична 

система як 

результат 

фонетичних змін 

середньоболгарсь

кої доби. 

 

 

 

Л 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

  

21.10.21 

2 год. 

Розвиток системи 

приголосних. 

Читання, аналіз 

текстів. 

 

 

 П 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

  

https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/


Змістовий 

модуль 2 

10 тиждень 

01.11.21 

2 год. 

 

 

Система 

відмінювання 

змінюваних 

частин мови у 

староболгарській 

мові ІХ-ХІ ст. 

Система 

відмінювання 

іменників за 

даними пам’яток 

середньоболгарсь

кого періоду. 

Вияви аналітизму 

у мові канонічних 

і неканонічних 

текстів. 

Відмінювання 

іменників у мові 

дамаскинів. 

 

 

 Л 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

Допов

іді/пре

зентац

ії з 

перелі

ку 

тем, 

винесе

них на 

самост

ійне 

опрац

юванн

я 

Практ

ичне 

занят

тя 

04.11.21 

2 год. 

Зміни у системі 

відмінювання 

змінюваних 

частин мови. 

Система 

відмінювання 

іменників за 

даними пам’яток 

середньоболгарсь

кого періоду. 

Вияви аналітизму. 

Доповіді/презента

ції   

 

 

 

 П 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

  

12 тиждень 

15.11.21 

2 год. 

Формування casus 

generalis. Огляд 

теорій про час і 

причини втрати 

відмінювання. 

Залишки 

відмінкових форм 

іменників у 

сучасній 

болгарській мові. 

Клична форма, її 

сучасний стан та 

прогностична 

характеристика. 

Трансформації у 

семантиці двоїни і 

виникнення форм 

для лічби в 

іменників 

чоловічого роду. 

 

  

  Л 

Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

Допов

іді/пре

зентац

ії з 

перелі

ку 

тем, 

винесе

них на 

самост

ійне 

опрац

юванн

я 

Практ

ичне 

занят

тя 

18.11.21 

2 год. 

Огляд теорій про 

час і причини 

втрати 

відмінювання. 

Залишки 

відмінкових форм 

іменників у 

сучасній 

болгарській мові. 

Клична форма, її 

сучасний стан та 

   П Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

  

https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/


прогностична 

характеристика. 

Доповіді/презента

ції 

 

14 тиждень 

29.11.21 

2 год. 

Поява 

постпозитивного 

артикля. Огляд 

точок зору про 

час і причини 

появи артикля і 

формування 

категорії 

означеності. 

Артикль у 

болгарських 

діалектах. Історія 

дієслівної 

системи. Система 

часових форм у 

староболгарській 

мові та її 

розвиток.            

  Л Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

Допов

іді/пре

зентац

ії з 

перелі

ку 

тем, 

винесе

них на 

самост

ійне 

опрац

юванн

я 

Практ

ичне 

занят

тя 

02.12.21 

2 год. 

Огляд точок зору 

про час і причини 

появи артикля і 

формування 

категорії 

означеності.  

Історія дієслівної 

системи. Система 

часових форм у 

староболгарській 

мові та її 

розвиток.   

Доповіді/презента

ції          

   П Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

  

16 тиждень 

13.12.21 

2 год. 

Генетична 

характеристика 

лексичного 

складу 

болгарської мови. 

Шляхи і способи 

лексичних 

запозичень. 

 

   Л Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

 

Допов

іді/пре

зентац

ії з 

перелі

ку 

тем, 

винесе

них на 

самост

ійне 

опрац

юванн

я 

Практ

ичне 

занят

тя 

16.12.21 

2 год.  

Діалектний поділ 

болгарської 

мовної території. 

Інтерактивна 

карта сучасних 

болгарських 

діалектів. 

Доповіді/презента

ції 

   П Мирчев К. Историческа граматика на 

българския език. – София, 1978. :  

https://www.twirpx.com/file/2052409/ 

Харалампиев И. Историческа 

граматика на българския език.– 

Велико Търново, 2001. 

Матеріали до вивчення 

старослов’янської мови. – Львів, 2018. 

Карта на диалектната делитба на 

българския език [Електронний ресурс] 

Режим доступу: 

http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/ 

  

https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
https://www.twirpx.com/file/2052409/
http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/


 

 

 

Теми, які студенти опрацьовують самостійно і готують короткі доповіді/презентації (теми – за 

вибором) (15 балів): 

1.Основні етапи вивчення історії болгарської мови в Болгарії та за її межами. 

2.Історія окремих частин мови. Іменні прикметники. Втрата родової диференціації у формах 

множини. Історія ступенів порівняння. Занепад відмінювання прикметників. 

3.Історія займенників. 

4.Історія дієслівної системи. Історія форм теперішнього часу. Особові форми тематичних 

дієслів. Оформлення А-дієвідміни. 

5.Історія форм минулих часів. Історія форм майбутнього часу. 

6.Способи дієслова. Форми умовного і наказового способів. Формування переповідних форм. 

Інфінітив, супін та їх історія. Історія дієприкметників. 

7.Загальна характеристика синтаксичної будови староболгарської мови у порівнянні з 

сучасною болгарською. Зміни, пов’язані з розвитком аналітизму. Особливості порядку слів, 

пов’язаних із вживанням енклітик. 

8. Шляхи і способи лексичних запозичень. Спільнослов’янський лексичний фонд. 

Праболгарські лексеми. Лексичні запозичення з грецької мови. Румунсько-болгарські лексичні 

зв’язки. Турцизми в болгарській мові. Російський лексичний вплив у різні історичні періоди.  

Інтернаціональна лексика. Боротьба за чистоту болгарської мови. Боротьба з грецизмами і 

турцизмами у період болгарського Відродження. Діяльність І. Богорова, О. Теодорова-Балана 

та ін. 

 

 

                                  



 


