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Силабус з навчальної дисципліни  

“Історія перської мови” 

 
що викладається в межах ОПП «Перська мова та література» першого 

рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 035 Філологія 

спеціалізації 035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), 

перша – перська  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2022 

 

 



 

Силабус курсу “Історія перської мови” 

2022-2023 навчального року 

 

 

 

Назва курсу Історія перської мови 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                        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 035.067 східні мови та 

літератури (переклад включно), перша – перська  

 

Викладачі курсу Стельмах Марта Юріївна, к. філол. н., доцент кафедри 

сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича 

Контактна 

інформація 

викладачів 

marta.stelmakh@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу відбуваються 

в день проведення практичних 

Сторінка курсу http://philology.lnu.edu.ua/course  

Інформація про 

курс 

 

Курс “Історія перської мови” є важливим складовим елементом у 

підготовці фахівців з перської мови і літератури. Курс присвячений 

вивченню розвитку перської мови, починаючи з давньоперських 

наскельних написів до встановлення норм класичної перської мови. 
 

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Історія перської мови» – це нормативна дисципліна зі 

спеціальності 035.067 східні мови та літератури (переклад включно), 

перша – перська для студентів І курсу освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр», що викладається у першому семестрі в обсязі 3,5 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ЕСТS). 

Мета та цілі курсу Метою курсу є засвоєння теоретичних відомостей про історію 

перської мови, вироблення навичок читання і перекладу текстів 

давньоперською, середньоперською і класичною перською мовою. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Стельмах М.Ю. Історія перської мови : підручник / М. 

Ю.Стельмах. – Львів, 2013. 

Ancient Scripts: Old Persian. – Access mode : 

//http://www.ancientscripts.com/oldpersian.html 

Kent R. Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon / Roland G. Kent. – New 

Haven : American Oriental Society, 1953. 

Lazard G. The Poetics of Middle Persian / Gilbert Lazard – Access 

mode :  http://www.iranicaonline.org/articles/poetry-iv-poetics-of-middle-

persian 

mailto:.marta.stelmakh@lnu.edu.ua
http://philology.lnu.edu.ua/course/istoriya-arabskoji-movy-2
http://www.iranica.com/articles/poetry-iv-poetics-of-middle-persian
http://www.iranicaonline.org/articles/poetry-iv-poetics-of-middle-persian
http://www.iranicaonline.org/articles/poetry-iv-poetics-of-middle-persian


Sims-Williams N. Iranian languages / Nicolas Sims-Williams // 

Encyclopedia Iranica. – vol. 7. – Costa Mesa : Mazda, 1996. – P. 238–245. 

Skjærvø, Prods Oktor. An Introduction to Old Persian/ Prods. 

OctorSkjærvø; revised and expanded 2nd version.– Cambridge: Harvard, 2005 

// http://www.fas.harvard.edu/~iranian/OldPersian/opcomplete.pdf 

 كتب دوينت و مطالعه سازمان تهران: -- .[٢ ويرايش] -- ابولقاسمى. محسن/  فارسى زبان تاريخ

 .ص ٣٢٠ -- .١٣٨٠ ٬سمت() دانشگاھها انسانى علوم

 بكت تدوين و مطالعه سازمان تهران: -- .ابولقاسمى محسن/  فارسى زبان تاريخى دستور

   ص ۵٢۴ -- .٨۷١٣ ٬سمت() دانشگاھها  انسانى  علوم

Тривалість курсу Семестр (1) 

 

Обсяг курсу 105 годин, з них лекції – 16 годин, практичних занять – 16 годин, 

самостійна робота – 73 години. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен знати: 

- головні фонетичні, лексичні та граматичні особливості 

перської мови в історичному аспекті; 

- основні історичні події, що вплинули на розвиток перської 

мови та основні писемні пам’ятки перської мови. 

Після завершення цього курсу студент повинен вміти: 

- читати і перекладати тексти кожного періоду, 

- пояснювати граматичні явища давньоперської, 

середньоперської і класичної перської у зіставленні з сучасною. 
Ключові слова Історичні умови розвитку мови, історична фонетика, історична 

граматика 
 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з перської 

мови і літератури  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

пояснювально-ілюстративний метод (лекція, пояснення, бесіда), 

демонстрування з використанням технічних засобів, методи 

стимулювання і мотивації навчання, частково-пошуковий метод, 

дослідницький метод, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук, проектор  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: модульний контроль 

– 30 балів, практичні заняття – 50 балів, індивідуальне завдання – 20 

балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

студенти відвідають усі зайняття курсу. 



Питання до заліку Предмет не передбачає іспиту, бали нараховуються на основі 

активності на лекціях, індивідуальних завдань (самостійної роботи), 

модульних контрольних робіт 

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

завершенню курсу. 

 

Схема курсу 

 

№ Тема, короткі тези Форма 

заняття 

Завдання 

1 Генетична характеристика перської мови. 

Індоєропейська мовна сім’я і порівняльно-

історичне мовознавство. Генетична 

спорідненість іранських мов. Виділення 

перської мови з іранських мов. 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Риси іранських 

мов, 8 год 

2 ДАВНЬОПЕРСЬКА МОВА. Географічна і 

часова локалізація давньоперської мови. 

Давньоперські писемні пам’ятки. Давньоперське 

клинописне письмо. Граматика давньоперської 

мови. 

Лекція, 4 год. 

Практичне 

заняття, 4 год. 

Читання 

текстів, 12 год. 

3 СЕРЕДНЬОПЕРСЬКА МОВА Географічна і 

часова локалізація середньоперської мови. 

Середньоперські писемні пам’ятки. 

Середньоперське письмо. Граматика 

середньоперської мови. 

Лекція, 4 год. 

Практичне 

заняття, 4 год. 

Читання 

текстів, 12 год. 

4 КЛАСИЧНА ПЕРСЬКА МОВА Географічна і 

просторова локалізація класичної перської мови. 

Пам’ятки класичної перської мови. Граматика 

середньоперської мови. 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год.. 

Читання 

текстів, 9 год. 

5 Діахронічна фонетика перської мови. 

Історична еволюція голосних перської мови. 

Історична еволюція приголосних перської 

мови.Склад та супрасегментні одиниці перської 

мови 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Задачі з 

реконструкції, 

16 год 

6 Діахронічна морфологія і синтаксис перської 

мови. Історична еволюція іменних категорій 

перської мови. Історична еволюція дієслівних 

категорій перської мови. Історична еволюція 

словосполучення. Історична еволюція простого 

речення перської мови. 

Лекція, 2 год. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Задачі з 

реконструкції, 

16 год 

 


