
М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Філологічний факультет
Кафедра української мови імені проф. Івана Ковалика

АТВЕРДЖУЮ”

огічного факультету 

КРОХМАЛЬНИЙ

0 ” серпня 2022 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Українська літературна мова XX ст.: стан і статус

освітній рівень 
галузь знань

спеціальність

другий (магістерський)
03 Гуманітарні науки 

(шифр і назва галузі знань) 
035 Філологія

(шифр і назва спеціальності)

освітня програма Українська мова і література

Факультет філологічний

2022 -  2023 навчальний рік



Робоча програма навчальної дисципліни Українська літературна мова XX ст. 
стан і статус для здобувачів освіти спеціальності 035 Філологія

(назва навчальної дисципліни)

Розробник: Добосевич У.Б., доцент, кандидат філологічних наук

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні катедри української мови 

імені проф. Івана Ковалика

Протокол

Завідувач

від “ 29 ’’серпня 2022 року № 1

катедри (Купчинська 3.0.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«29» серпня 2022 р.

Робочу програму ухвалила Вчена рада філологічного факультету 

Протокол від “ЗО ” серпня 2022 року № 1

“30”серпня 2022 року Г олова (Крохмальний Р.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)



 

         

        

        

  

  

  

  

  

Фор

ма 

навч

ання 

               

     Курс  

                  

  Семестр 

  

  

  

  

  

Загал

ьний  

    об

сяг 

    (го

д.) 

  

  

  

Всь

ого  

ауд

ит. 

(го

д.) 

  

у тому числі 

(год.): 

  

Са

мос

-  

тій

на 

роб

ота 

(го

д.) 

Контрольні 

 (модульні) 

роботи  

(шт.) 

Розрах

унково

-

графіч

ні 

роботи  

(шт) 

Курсові 

 проекти 

(роботи)

,  (шт.)  

  

  

  

За

лік  

(се

м.) 

  

  

  

  

  

Екз

аме

н  

(сем

.) 

  

  

  

Ле

кці

ї   

  

Лабор

аторні 

П

ра

к 

ти

чн

і 

 

Ден

на 

3 5   32       2  

                          

Заоч

на 

              

 

            

 

Мета та завдання навчальної дисципліни   

Предметом є вивчення загальних процесів  розвитку української літературної мови ХХ ст. 

       Основними завданнями курсу є: 

- виділити етапи формування української літературної мови у межах ХХ ст. відповідно до 

історичних тат суспільно-політичних умов; 

- охарактеризувати основні тенденції у межах кожного часового зрізу; 

 - окреслити шляхи вироблення лексичного і стильового фондів мови, граматичних і 

правописних норм; 

- визначити місце видатних письменників, учених, церковних, політичних і культурних 

діячів у літературному мовотворенні.           

       У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

       знати: 

 предмет, завдання, значення та основні поняття курсу  історії української літературної 

мови,   

 періодизацію історії української літературної мови, основні етапи її становлення, 

 загальні тенденції формування літературно-писемної мови у межах кожного з періодів  

 історію становлення українського правопису 

 стан та перспективи дослідження історії української літературної мови 

 



Програма навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Перше десятиліття ХХ ст.. у процесах творення української літературної мови. 

Українська інтелігенція в обороні прав  рідної мови. Припинення дії Емського указу після 

революції 1905р. (2) 

Тема 2. Активізація просвітницько-культурного руху українців. Мовні дискусії 1905 – 1907 

та 1912 – 1913 рр. та їх роль у становленні української літературної мови. Вироблення 

критеріїв унормування літературної мови (2)  

Тема 3. Розширення сфер уживання української мови та зростання її престижу в добу 

Визвольних Змагань 1919 – 1920 рр. (2) 

Тема 4. Становище української мови de jure і de fakto у перші роки радянської влади (1920 – 

1923 рр.) (2) 

Тема 5. Мотиви та засоби українізації 1925 – 1932 рр., наслідки українізації у процесі 

творення наукового, офіційно-ділового, публіцистичного стилів української мови (4) 

Тема 6. Українська літературна мова у середині ХХ ст. 1933 – 1941 рр. в історії української 

літературної мови. Політика деукраїнізації. Початки т.зв. “марксистської філології” та її 

руйнівний вплив на внутрішні закони розвитку української мови (2) 

Тема 7. Умови функціонування української мови у 40 – на початку 50-х років. Освітня 

реформа 1958р. і суспільний статус української мови (2) 

Тема 8. Українська літературна мова у другій половині ХХ ст. Друга половина 50 – 60-ті рр. 

під гаслом “Захистімо українську мову!”. Проблеми української мови в контексті 

десталінізації суспільства. Мовно-літературно-політична діяльність шістдесятників (2)  

Тема 9. Росіянізація як головний напрям радянської ідеології та мовної політики 70 – першої 

половини 80-х років (2) 

Тема 10. Основні тенденції розвитку української мови 90-х років (2) 

Тема 11. Сучасний стан та проблеми українського літературного мовотворення, динаміка 

граматичних та лексичних норм. Літературна норма і усні форми функціонування 

української мов (2).  

Тема 12. Актуальні питання сучасного українського мовознавства. Правописні проблеми. 

Проєкт нового правопису 1999 р. та його обговорення(4).  

Тема 13. Проєкт правопису 2018р., аналіз його особливостей (2). 

 Тема 14. Українська мова в діаспорі. Проблема збереження самобутності української мови 

при взаємодії з іншими мовами. Особливості наукового стилю. Публіцистика і художня 

література українською мовою.  Стан і перспективи розвитку українського мовознавства в 

діаспорі (2).   
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