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Силабус курсу “Історія арабської мови” 

2022-2023 навчального року 

 

 

Назва курсу: “Історія арабської мови” 

 

Адреса викладання курсу: м. Львів, вул. Університетська, 1 

 

Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна: філологічний факультет, кафедра 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича 

 

Галузь знань, шифр та назва спеціальності: 03 Гуманітарні науки, 035 філологія, 

035.060 східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська 

 

Викладачі курсу: Мацкевич Андрій Романович, к. філол. н., доцент кафедри сходознавства 

імені професора Ярослава Дашкевича 

 

Контактна інформація викладачів: andrii.matskevych@lnu.edu.ua, 

http://philology.lnu.edu.ua/employee/matskevych-andrij 

 

Консультації по курсу відбуваються: в день проведення лекційних занять (за попередньою 

домовленістю) 

 

Сторінка курсу:  

 

Інформація про курс: курс створено, щоб надати студентам базові знання, необхідні для 

розуміння основних етапів історії арабської мови, її місця серед мов світу, та оволодіння 

відповідним категоріальним апаратом. 

 

Коротка анотація курсу: дисципліна “Історія арабської мови” – це обов’язкова дисципліна зі 

спеціальності 035.060 “східні мови та літератури (переклад включно), перша – арабська” для 

студентів IV курсу східної філології освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що 

викладається в першому семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі курсу: мета курсу – ознайомити студентів з основними етапами розвитку 

арабської мови, її генеалогічними та типологічними особливостями; ціль – сформувати в 

студентів-сходознавців базові компетенції для опанування порівняльно-історичним та 

зіставно-типологічним методами. 

 

Література для вивчення дисципліни:  

Базова: 

Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics / General Editor: Kees Versteegh. – Leiden ; 

Boston : Brill, 2006 – 2009. – 3206 p. (4-Volume Set) 

Al-Jallad A. A Manual of the Historical Grammar of Arabic [Electronic resource] / Ahmad Al-Jallad. 

– Access mode : 

https://www.academia.edu/38100372/Al_Jallad_A_Manual_of_the_Historical_Grammar_of_Arabi

c 

Al-Sharkawi M. History and development of the Arabic language : from pre-Islamic times to the age 

of conquests / Muhammad al-Sharkawi. – London ; New York : Routledge, 2017. –  274 p. 

Al-Sharkawi M.  The Ecology of Arabic : a study of arabicization / Muhammad al-Sharkawi. – 

Leiden ; Boston : Brill, 2010. –  276 p. – (Studies in Semitic languages and linguistics; 60) 
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Goldziher I. On the history of grammar among the Arabs / Ignaz Goldziher ; translated and edited by 

Kinga Dévényi, Tamás Iványi. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Co., 1994. 

– 173 p. 

Lipinski E. Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar / Edward Lipinski. – Leuven : 

Peeters, 1997. – 756 p. 

Versteegh K. The Arabic Language / Kees Versteegh. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 

2014. – 2d ed. – 416 p. 

 

Додаткова: 

Encyclopædia of Islam / Edited by P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and 

W.P. Heinrichs et al. – 2nd Edition., 12 vols. with indexes and etc. – Leiden: E. J. Brill, 1960 – 2005. 

Hourani A. A history of the Arab peoples / Albert Hourani ; with a new afterword by Malise Ruthven. 

– Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2002. – 565 p. 

Mackintosh-Smith T. Arabs : a 3,000-year history of peoples, tribes and empires / Tim Mackintosh-

Smith. – New Haven : Yale University Press, [2019]. – 681 p. 

Semitic languages : an international handbook / edited by Stefan Weninger ; in collaboration with 

Geoffrey Khan, Michael P. Streck, Janet C. E.Watson. – Berlin ; Boston : De Gruyter Mouton, 2012. 

– 1327 p. – (Handbooks of linguistics and communication science; 36) 

The Oxford handbook of Arabic linguistics / Edited by Jonathan Owens. – 2nd ed. – Oxford ; New 

York : Oxford University Press, 2013. – 596 p. 

Wright W. A Grammar of the Arabic Language (two volumes in one) / William Wright. – 3rd ed. 

(reprint). – New York : Cosimo Classics, 2011. – 317 p. + 450 p. 

 

Тривалість курсу: 30 год. 

 

Обсяг курсу: 90 годин, з яких 14 годин для лекцій, 14 годин для практичних занять та 62 

години для самостійної роботи 

 

Очікувані результати навчання: після завершення цього курсу студент буде: 

- Знати: основні історичні етапи розвитку арабської мови, її генеалогічні та типологічні 

риси. 

- Вміти: застосовувати базові прийоми порівняльно-історичного та зіставно-

типологічного методів для аналізу арабської мови. 

 

Ключові слова: історія мови, порівняльно-історичне мовознавство, зіставно-типологічне 

мовознавство 

 

Формат курсу: очний, проведення лекцій та практичних занять для кращого розуміння тем 

 

Теми: 

Схема курсу 

№ 

з/п 

Назва теми Форма 

заняття 

 лекція جذور اللغة العربية  .1

 лекція موقع اللغة العربية بين لغات العالم .2

 лекція نمو اللغة العربية الفصحى  .3

 лекція الخط العربي وأنواعه .4

 практичне مشكلة الخط العربي .5

заняття 

 практичне النظام اللغوي العربي .6

заняття 

 лекція األصوات في اللغة العربية .7



 практичне االشتقاق .8

заняття 

 практичне البناء واإلعراب .9

заняття 

 практичне عالمات الترقيم .10

заняття 

 

Підсумковий контроль, форма: залік в кінці семестру, комбінована (усно-письмова) форма 

 

Пререквізити: для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі “Вступу до 

загального мовознавства”, “Арабської мови”, “Історії арабської літератури” 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу: 

лекція, практичне заняття, дискусія, контрольна робота 

 

Необхідне обладнання: вивчення курсу не потребує використання обладнання 

 

Критерії оцінювання: оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

таким чином:  

• участь в дискусії: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів (впродовж 

семестру): 50; 

• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів: 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100. 

 

Питання до заліку: згідно з темами занять 

 

Опитування: анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу 

 

 


