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1. Слов’янська філологія в контексті гуманітарних 

наук 
 

Т рзрсдлі уЯфнбнї оігвнснбйз бцзсдкю-ркнбдрмзйЯ бЯекзбд лірхд 

жЯилЯђ хзйк ірснпзйн-кімвбірсзцмзф гзрхзокім.  

«Брсто гн ркнб’юмрыйнї уікнкнвії» – хд одпчЯ гзрхзокімЯ хзйкт, юйЯ 

рбнїл жлірснл жЯаджодцтђ онгЯкычд бзбцдммю рсЯпнркнб'юмрыйнї лнбз, 

ірснпії тйпЯїмрыйнї лнбз, жірсЯбмнї впЯлЯсзйз ркнб’юмрыйзф лнб, бнгмнцЯр 

лірсзсы і жмЯцмзи йткыстпнкнвіцмзи йнлонмдмс. 

Опнодгдбсзцмзи йтпр жмЯинлзсы ж бзмзймдммюл ркнб'юмрыйнї 

озрдлмнрсі, тсбнпдммюл ркнб'юмрыйзф лнб, їф акзжыйірсэ і йкЯрзуійЯхіђэ, 

ЯйстЯкымзлз опнакдлЯлз ртцЯрмнї ркЯбірсзйз, внстђ гн аікыч вкзанйнвн 

бзбцдммю нгміђї іж ркнб'юмрыйзф лнб і йткыстпз бігонбігмнї йпЯїмз.  

Рдпдг внкнбмзф жЯбгЯмы йтпрт – бзфнбЯммю лнбмнї снкдпЯмсмнрсі 

мнрію мЯхінмЯкымнї гтфнбмнрсі, чЯмтбЯкымзйЯ пігмнї сЯ імчзф лнб. СЯйзи 

оігфіг ронмтйЯђ вкзачд бзбцЯсз озсЯммю, юйі рснртэсырю нрнакзбнрсди 

рбіснвкюгт, ірснпії, йткыстпз, фЯпЯйсдпт, лдмсЯкісдст тйпЯїмхіб сЯ імчзф 

ркнб'юмрыйзф мЯпнгіб.  
 

1.1. «Вступ до слов’янської філології» 
в системі фахової підготовки вчителя 

 

Т мЯтйнбзи наів впдхыйд ркнбн philologia, юйд нжмЯцЯђ «кэанб гн 

ркнбЯ», «гнркігедммю гЯбміф озрдлмзф сбнпіб», аткн ббдгдмд жЯрмнбмзйнл 

мілдхыйнї йкЯрзцмнї уікнкнвії Упігпіфнл Џбвтрснл Бнкыунл (1759–1824) т 

гптвіи онкнбзмі XVIII рснкіссю. Опдглдснл уікнкнвії мЯтйнбдхы мЯжзбЯб 

ртйтомірсы бігнлнрсди і онбігнлкдмы, юйі жмЯинлкюсы ж гіюммюлз і гнкюлз, 

онкісзцмзл, мЯтйнбзл і гнлЯчміл рсЯмнбзшдл впдйіб і пзлкюм, їф 

йткыстпнэ, лнбЯлз, лзрсдхсбнл і мЯтйЯлз, жбзцЯюлз, пдківіюлз, 

мЯхінмЯкымзл фЯпЯйсдпнл і напЯжнл гтлнй.  

РтцЯрмд онмюссю «уікнкнвію» біггждпйЯкэђ йікыйЯ жмЯцдмы. Пнріирыйзи 

тцдмзи Рдпвіи Џбдпзмхдб гнрсЯсмын одпдйнмкзбн рфЯпЯйсдпзжтбЯб 

філологічний простір юй роібгптемірсы втлЯмісЯпмзф гзрхзокім – 

кімвбірсзцмнї, кісдпЯстпнжмЯбцнї, ірснпзцмнї сЯ імчзф, шн бзбцЯэсы ірснпіэ і 

ртсмірсы гтфнбмнї йткыстпз кэгрсбЯ цдпдж лнбмзи і рсзкірсзцмзи ЯмЯкіж 

озрдлмзф сдйрсіб. Гнркігмзй тйЯжтбЯб, шн «уікнкнвію базпЯђ т рбіи йптвнжіп 
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брэ чзпзмт і вкзазмт кэгрыйнвн атссю, мЯрЯлодпдг атссю гтфнбмнвн, 

гнонлЯвЯђ жпнжтлісз імчт кэгзмт (імчт йткыстпт, імчт донфт)». ЏйЯгдлій 

Глзспн КзфЯцнб тйЯжтбЯб: «Уікнкнвію... бзлЯвЯђ вкзанйзф жмЯмы мд сікыйз ж 

ірснпії лнб, Я и жмЯмы пдЯкіи сіђї цз імчнї донфз, дрсдсзцмзф тюбкдмы опн 

рбіи цЯр сншн». 

Т  роібгптемнрсі уікнкнвіцмзф мЯтй жмЯфнгюсырю мовознавство, 

літературознавство, риторика, джерелознавство (ірснпзйн-уікнкнвіцмЯ 

мЯтйЯ опн гедпдкЯ озрдлмнрсі), текстологія (мЯтйЯ опн жб'южмі озрдлмі 

сдйрсз гЯбмынї кісдпЯстпз), палеографія (ірснпзйн-уікнкнвіцмЯ мЯтйЯ опн 

жнбмічміи бзвкюг і озрылн рсЯпнгЯбміф птйнозріб ж лдснэ їф опЯбзкымнвн 

опнцзсЯммю сЯ брсЯмнбкдммю цЯрт и лірхю мЯозрЯммю), епіграфіка (ірснпзйн-

уікнкнвіцмЯ мЯтйЯ опн мЯозрз, бзпіжыакдмі мЯ сбдпгзф лЯсдпіЯкЯф).  

НоЯмтбЯсз трд хд аЯвЯсрсбн і сзл рЯлзл пнжчзпзсз бкЯрмт лнбмт 

йЯпсзмт рбіст лЯђ уікнкнв. УікнкнвіцмЯ опнудрію гіирмн аЯвЯснвпЯммЯ. СЯйзи 

уЯфібдхы ртлішЯђ б рнаі пзрз кімвбірсЯ, йпзсзйЯ, ірснпзйЯ, жмЯбхю лнпЯкі, 

йткыстпз, аЯвЯсынф втлЯмісЯпмзф, Я мЯ рынвнгмі і опзпнгмзцзф мЯтй, снасн 

брд, шн лнед жмЯгназсзрю гкю ж'юртбЯммю ртсі одбмнвн сдйрст. Т жб’южйт ж хзл 

Г. Винокур мЯжзбЯб уікнкнвіэ «рктеанэ пнжтліммю кэгзмз», «лзрсдхсбнл 

цзсЯсз сдйрсз», Я уікнкнвЯ – «лЯирспнл, шн бнкнгіђ хзл лзрсдхсбнл».  

РйкЯгнбнэ уікнкнвії ђ слов’янознавство Яан славістика (т 

аікнптрыйіи – славiстiка, анквЯпрыйіи, лЯйдгнмрыйіи, пнріирыйіи лнбЯф – 

славистика, б ктезхыйзф – slаwistika, т онљрыйіи – slawistyka, т 

ркнбЯхыйіи, ркнбдмрыйіи і цдрыйіи лнбЯф – slavistika).  
 

Славістика – це сукупність наукових дисциплін про мови, 

літератури, фольклор, історію, матеріальну та духовну культуру 

слов’янських народів.  

 
 

Т ркЯбірсзхі бзгікюэсы йікыйЯ пнжгікіб: лінгвістична славістика, 

літературознавча славістика, слов'янська фольклористика, археологічна 

славістика, історична славістика сЯ ім. Рынвнгмі пнжбзбЯђсырю 

йнмспЯрсзбмЯ ркЯбірсзйЯ. Йнемзи іж пнжгікіб сде юбкюђ рнанэ одбмт 

мЯтйнбт вЯктжы.  

РкЯбірсзйЯ жЯпнгетђсырю б ФVІ – мЯ онцЯсйт ФVII рс., йнкз 

ж’юбкюэсырю цдрыйі, онкырыйі, ркнбдмрыйі, фнпбЯсрыйі впЯлЯсзйз. 
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Онрстонбн т жб’южйт ж унплтбЯммюл ркнб’юмрыйзф мЯхіи сЯ оігмдрдммюл 

мЯхінмЯкымн-бзжбнкымнвн птфт жЯфігмзф і оібгдммзф ркнб’юм 

ркнб’юмнжмЯбрсбн спЯмрунплтђсырю б тед бзжмЯцдмі мЯтйнбі мЯопюлйз, 

жнйпдлЯ ркнб’юмрыйт уікнкнвіэ. 
 

Слов’янська філологія – це розділ філології, що вивчаѓ історію й 

функціонування слов’янських мов, їх діалектне членування, а також 

міфологію, усну народну творчість давніх слов’ян, матеріальну і духовну 

культуру, історію, літературу, мистецтво слов’янських народів шляхом 

мовного і стилістичного аналізу писемних текстів.  

 

Т онкі жнпт ркнб'юмрыйнї уікнкнвії одпдатбЯэсы ркнб’юмрыйі мЯпнгз сЯ 

їф лнбз, опЯркнб’юмз сЯ їф лнбЯ і йткыстпЯ, ірснпію рсЯмнбкдммю мЯтйз.  

Одпчзлз мнріюлз хіђї вЯктжі уікнкнвіцмзф жмЯмы гнркігмзйз 

мЯжзбЯэсы Ябснпіб ркнб'юмрыйнї Яжатйз ЙзпзкЯ і Лдунгію (ІФ рс.), 

кіснозрхю МдрснпЯ (ФІ рс.). РсЯмнбкдммю е мЯтйз пнжонцЯкнрю, юй рбігцЯсы 

гнйтлдмсз, ж ФІФ рс. 

Предметом курсу ђ бзбцдммю гтфнбмнї і лЯсдпіЯкымнї йткыстпз 

ркнб’юм, опдгрсЯбкдмзи т озрдлмзф сдйрсЯф, Я летою і завданням: 

 жЯктцзсз гн оіжмЯммю рбіст ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб і лнб ж 

тпЯфтбЯммюл їфмынї вдмдсзцмнї ронпігмдмнрсі;  

 нжмЯинлзсз ж гзрйтріимзлз озсЯммюлз опн сдпзснпіэ і цЯр 

унплтбЯммю мЯигЯбмічзф ркнб’юм сЯ їф онгЯкычд пнжрдкдммю, ж 

фЯпЯйсдпмзлз пзрЯлз лЯсдпіЯкымнї і гтфнбмнї йткыстпз ркнб’юм, гдюйзлз 

кдйрзйн-упЯжднкнвіцмзлз, унмдсзйн-лнпункнвіцмзлз нрнакзбнрсюлз 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз; 

 онвкзазсз жмЯммю опн ірснпіэ бзмзймдммю ркнб’юмрыйнї 

озрдлмнрсі і гіюкымірсы одпчнбцзсдкіб, пнжчзпзсз тюбкдммю опн 

ркнб’юмрыйт озрдлмірсы, мЯигЯбмічт озрдлмн-кісдпЯстпмт лнбт ркнб’юм – 

рсЯпнркнб’юмрыйт лнбт;  

 пнжвкюмтсз жЯвЯкымі сднпдсзцмі озсЯммю, шн рснртэсырю 

бзжмЯцмзф бісцзжмюмзф і жЯптаіемзф ркЯбірсіб; 

 оігвнстбЯсз гн ропзимюссю мЯрстомзф ірснпзйн-кімвбірсзцмзф 

гзрхзокім (рсЯпнркнб'юмрыйнї лнбз, ірснпії тйпЯїмрыйнї лнбз), ірснпії 

жЯптаіемнї кісдпЯстпз, аікыч вкзанйнвн ноЯмтбЯммю нгміђї іж ркнб'юмрыйзф 

лнб і бзйнпзрсЯммю мЯатсзф жмЯмы т одгЯвнвіцміи гіюкымнрсі. 
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НоЯмтбЯммю йтпрт гЯђ лнекзбірсы т «гіЯкнжі йткыстп» оіжмЯбЯсз 

тйпЯїмрыйзи мЯпнг, инвн лнбт, спЯгзхії, унплтбЯсзрю юй культуромовній 

особистості.  
 

Культуромовна особистість – особистість, яка глибоко шануѓ 

українську мову і маѓ фундаментальні знання мови та літератури, 

збагачені знаннями традицій національного виховання, вважаѓ їх часткою 

свого світогляду і світосприйняття, характеризуѓться розвиненим 

мисленням, інтелектом, мовленнѓвою пам’яттю, мовним чуттям.  
 

Вдмдсзцмт нрмнбт тйпЯїмрыйнї лнбмнї нрназрснрсі рйкЯгЯэсы 

тйпЯїмрыйі мЯхінмЯкымн-йткыстпмі спЯгзхії, лнбмЯ рбігнлірсы і 

рЯлнрбігнлірсы, рнхіЯкымі, рнхінкімвбірсзцмі, орзфнкнвіцмі фЯпЯйсдпзрсзйз 

лнбмнвн йнкдйсзбт, мЯхінмЯкымзи фЯпЯйсдп.  

МЯ хынлт оігґптмсі лнбдхы мЯатбЯђ: 

– мовних і лінгвістичних компетенцій, снасн онвкзакэђ жмЯммю опн 

лнбт юй аЯвЯснутмйхінмЯкымт жмЯйнбт рзрсдлт і ртроікымд юбзшд, 

пнжтліммю нрмнбмзф опнхдріб, шн бігатбЯэсырю б лнбі, пнжчзпдммю 

уікнкнвіцмнвн йптвнжнпт;  

– лінгвокультурознавчої компетенції цдпдж пнжбзснй хікірмнвн 

тюбкдммю опн лнбт юй мЯхінмЯкымн-йткыстпмзи удмнлдм, пнжтліммю 

мЯхінмЯкымнї рбнђпігмнрсі тйпЯїмрыйнї, ркнб'юмрыйнї лнбмнї йЯпсзмз рбіст, 

жмЯммю йнмрсЯмс тйпЯїмрыйнї, ркнб'юмрыйнї мЯхінмЯкымнї йткыстпз, 

йнмхдостЯкымзф кімвбнйткыстпдл, бзфнбЯммю онбЯвз гн ркнб'юмрыйзф 

дсмнріб, їфміф лнб, жбзцЯїб, спЯгзхіи, йткыстпз, ірснпії; 

– лінгвокраїнознавчої компетенції; ропзимюссю лнбз нпзвімЯкымзф 

сдйрсіб йткыстпнжмЯбцнвн фЯпЯйсдпт онвкзакэђ кімвбірсзцмі і йпЯїмнжмЯбці 

жмЯммю, гнжбнкюђ йпЯшд жпнжтлісз родхзуійт і рбнђпігмірсы імчнї 

ркнб'юмрыйнї лнбз сЯ йткыстпз;  

– дослідницької компетенції чкюфнл тгнрйнмЯкдммю тлімы і 

мЯбзцнй рЯлнрсіимнї уікнкнвіцмнї пнансз ж мЯтйнбн-мЯбцЯкымзл сдйрснл, 

бзйнпзрсЯммю рзрсдлЯсзцмзф ірснпзйн-йткыстпмзф йнлдмсЯпіб, 

піжмнлЯмісмзф гедпдк мЯтйнбнї, гнбігйнбнї імунплЯхії ж кімвбірсзйз, 

жнйпдлЯ дкдйспнммзф. 

Ркнб’юмрыйЯ уікнкнвію онрктвнбтђсырю жЯвЯкымнмЯтйнбзлз і 

цЯрсйнбзлз лдснгЯлз.  
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Метод – це узагальнена сукупність теоретичних установок, 

прийомів, методик дослідження мови та окремі прийоми, методики, 

операції для визначення конкретних теоретичних установок. 
 

Ж-онліе жЯвЯкымнмЯтйнбзф лдснгіб бЯпсн бйЯжЯсз мЯ сЯйі, жнйпдлЯ, юй 

ЯмЯкіж, рзмсдж, гдгтйхію, імгтйхію. 

Гнркігедммю вдмдсзцмзф жб’южйіб ліе лнбЯлз ђ лнекзбзл кзчд опз 

жЯрснртбЯммі порівняльно-історичного методу. Хд бЯекзбзи жЯріа 

ірснпзцмнвн бзбцдммю піжмзф рснпім рсптйстпз ронпігмдмзф лнб, нрнакзбн 

унмдсзйз, лнпункнвії і кдйрзйз. ЖЯ гнонлнвнэ онпібмюкымн-ірснпзцмнвн 

лдснгт лнемЯ жгнатсз гЯмі опн рсЯм нйпдлзф дкдлдмсіб гнркігетбЯмзф 

лнб т піжмі ірснпзцмі одпінгз.  

Гкю ЯмЯкіжт лнбмзф юбзш бзйнпзрснбтэсы сЯйне нозрнбзи, 

рсптйстпмн-рдлЯмсзцмзи, рдлЯмсзйн-рсзкірсзцмзи лдснгз, йнлонмдмсмзи, 

рсЯсзрсзцмзи ЯмЯкіж. 

Б описовому методі бзгікюэсы сЯйі дсЯоз: бзгікдммю нгзмзхы ЯмЯкіжт 

(унмдл, лнпудл, кдйрдл), йкЯрзуійЯхію и імсдпопдсЯхію бзгікдмзф нгзмзхы. 

Компонентний аналіз – хд рзрсдлЯ опзинліб кімвбірсзцмнвн 

бзбцдммю жмЯцдммю ркіб, ртсы юйнвн онкювЯђ т пнжшдокдммі жмЯцдммю ркнбЯ 

мЯ рйкЯгнбі йнлонмдмсз-рдлз. Лдснг гнхікымзи гкю ЯмЯкіжт кдйрзйн-

рдлЯмсзцмзф впто (мЯжбз нгювт, атгібдкымЯ кдйрзйЯ, лдсдпднкнвіцмЯ 

кдйрзйЯ сншн). 

Зіставний метод – хд ртйтомірсы опзинліб гнркігедммю и  

нозрт лнбз цдпдж її рзрсдлмд онпібмюммю ж імчнэ лнбнэ ж лдснэ 

бзюбкдммю її родхзуійз. 

Статистичний метод гЯђ лнекзбірсы бзбцЯсз лЯрнбі юбзшЯ б 

кімвбірсзхі. 

Метод лінгвістичної географії бзйнпзрснбтэсы т пнансЯф ж 

гіЯкдйснкнвії, жЯ инвн гнонлнвнэ бзцЯэсы опнрснпнбд пнжлішдммю  

одбмзф дкдлдмсіб лнбз (мЯопзйкЯг, сбЯпзммзхыйнї кдйрзйз мЯ сдпзснпії 

Рфігмнвн Онкіррю). 

Йтпр «Брсто гн ркнб’юмрыйнї уікнкнвії» сірмн онб'южЯмзи ж сЯйзлз 

гзрхзокімЯлз, юй «РсЯпнркнб’юмрыйЯ лнбЯ», «ІрснпзцмЯ впЯлЯсзйЯ тйпЯїмрыйнї 

лнбз», «Ірснпію тйпЯїмрыйнї кісдпЯстпмнї лнбз». Йтпр рсЯпнркнб’юмрыйнї лнбз 

опнгнбетђ ірснпзйн-кімвбірсзцмзи хзйк опдглдсіб і рктезсы мднафігмнэ 
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аЯжнэ гкю бзбцдммю ірснпії тйпЯїмрыйнї лнбз сЯ ртцЯрмзф ркнб’юмрыйзф лнб. Т 

опнхдрі ноЯмтбЯммю йтпрт одпчнцдпвнбЯ тбЯвЯ опзгікюђсырю пнжбзсйт сЯйзф 

опнудріимзф мЯбзцнй, юй ірснпзйн-кімвбірсзцмд йнлдмстбЯммю сдйрст; 

нбнкнгіммю опЯбзкЯлз цзсЯммю і одпдйкЯгт рсЯпнркнб’юмрыйзф сдйрсіб; 

онпібмюкымзи ЯмЯкіж лнбз піжмзф рсЯпнркнб’юмрыйзф оЯл’юснй; бзжмЯцдммю 

рсЯпнркнб’юміжліб б тйпЯїмрыйіи лнбі.  

ІрснпзцмЯ впЯлЯсзйЯ онюрмэђ атгнбт гЯбмынптрыйнї лнбз, лнбмі 

рзстЯхії піжмзф ірснпзцмзф одпінгіб, натлнбкдмірсы пнжбзсйт, рзрсдлз 

мнпл хіђї лнбз, рсптйстпт і фЯпЯйсдп безбЯммю.  

Ірснпію тйпЯїмрыйнї лнбз – хд мЯтйЯ, шн бзбцЯђ онфнгедммю, 

рсЯмнбкдммю, нрмнбмі сдмгдмхії ірснпзцмнвн пнжбзсйт тйпЯїмрыйнї лнбз.  

«Брсто гн ркнб’юмрыйнї уікнкнвії» бжЯђлнонб’южЯмзи сЯйне ж йтпрЯлз 

«ТрмЯ мЯпнгмЯ сбнпцірсы», «Ірснпію тйпЯїмрыйнї кісдпЯстпз», «Ірснпію 

жЯптаіемнї кісдпЯстпз», опз ноЯмтбЯммі юйзф гнхікымі оЯпЯкдкі сбнпіб 

тйпЯїмрыйнї сЯ імчзф ркнб’юмрыйзф кісдпЯстп. Пнжчзпдммэ, онвкзакдммэ 

жмЯмы т вЯктжі йткыстпз ркнб'юмрыйзф мЯпнгіб ропзюэсы йтпрз «Уікнрнуію», 

«Йткыстпнкнвію», «ДсмнвпЯуію», «МЯпнгнжмЯбрсбн», «Дсмнорзфнкнвію», гд 

мЯ лЯсдпіЯкі піжмнлЯмісмнї мЯтйнбн-мЯбцЯкымнї, гнбігйнбнї, фтгнемынї 

кісдпЯстпз чкюфнл ЯмЯкіжт сдйрсіб, нвкюгт бігднжЯозріб, лнгдкэбЯммю 

івпнбзф рзстЯхіи пнжвкюгЯэсырю озсЯммю бжЯђлнбокзбт йткыстп, роікымзф 

сЯ бігліммзф пзр т онатсі, пдлдркЯф, пнгзммзф, йЯкдмгЯпмзф жбзцЯюф і 

напюгЯф тйпЯїмхіб, онкюйіб, лЯйдгнмхіб, анквЯп, аікнптріб, цдфіб, пнріюм, 

ркнбЯйіб, рдпаіб, ркнбдміб, фнпбЯсіб, ктезцЯм.  

Нйпдлі озсЯммю іж ркнб'юмрыйнї уікнкнвії лЯэсы опнгнбедммю т 

родхйтпрЯф ж дсзлнкнвії тйпЯїмрыйнї лнбз, дсмнкімвбірсзйз, 

кімвбнйткыстпнкнвії.  

Гдюйі ж озсЯмы бЯекзбі і б йтпрі лдснгзйз бзйкЯгЯммю тйпЯїмрыйнї 

лнбз. Хд, жнйпдлЯ, онб’южЯмд ж сзл, шн т рсЯпчзф чйнкі, опнуікымзф 

уікнкнвіцмзф йкЯрЯф опнонмтэсырю сЯйі сдлз і озсЯммю:  

– тйпЯїмрыйЯ лнбЯ юй нгмЯ ж імгнђбпнодирыйзф лнб; тйпЯїмрыйЯ лнбЯ 

б йнкі ркнб′юмрыйзф лнб; 

– тйпЯїмрыйЯ лнбЯ б «гіЯкнжі йткыстп»; бігнапЯедммю б ртцЯрміи 

тйпЯїмрыйіи лнбі йткыстпз імчзф мЯпнгіб.  

ЖаЯвЯцдммю тцміб жмЯммюлз опн ркнб'юмрыйзи рбіс, ліункнвіэ, 
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ункыйкнп ркнб'юм, ркнб'юмрыйі лнбз, ркнб'юмрыйі кісдпЯстпз, бігнлнрсі опн 

мЯтйнбхіб-ркЯбірсіб опз бзбцдммі унмдсзйз, кдйрзйнкнвії, упЯжднкнвії 

тйпЯїмрыйнї лнбз, трмнї мЯпнгмнї сбнпцнрсі, сбнпіб тйпЯїмрыйзф і 

жЯптаіемзф озрылдммзйіб ропзюђ унплтбЯммэ кімвбнйткыстпнжмЯбцнї 

йнлодсдмхії лнбмнї нрназрснрсі. 
 

Лінгвокультурознавча компетенція – це сукупність знань  

про лінгвокультуреми і вмінь адекватно їх використовувати в  

навчально-виховному процесі: проводити асоціативні зв'язки між 

предметами і явищами у слов'янській (неслов'янській) та українській 

традиціях; коментувати етнокультурологічне використання мовних 

одиниць різних рівнів (фонетико-орфоепічних, лексико-фразеологічних, 

морфеміко-словотворчих, граматичних) у фольклорних та художніх 

текстах і дискурсах; будувати стратегію і тактику міжкультурного 

спілкування відповідно до національної психології.  
 

Бзбцдммю ркнб’юмрыйнї уікнкнвії гЯђ лнекзбірсы рзрсдлЯсзжтбЯсз 

жмЯммю опн ркнб’юм, ртцЯрмі ркнб’юмрыйі лнбз, їф гіЯкдйсмд цкдмтбЯммю, Я 

сЯйне ліункнвіэ, трмт мЯпнгмт сбнпцірсы гЯбміф ркнб’юм, лЯсдпіЯкымт і 

гтфнбмт йткыстпт, ірснпіэ, кісдпЯстпт, лзрсдхсбн ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб 

чкюфнл лнбмнвн і рсзкірсзцмнвн ЯмЯкіжт озрдлмзф сдйрсіб.  
 

1.2. Слов'янські народи в сучасному світі 
 

Слов’яни – хд мЯиаікычЯ б Єбпноі вптоЯ кэгди. Ркнб’юмз жЯилЯэсы 

сдпзснпіэ біг ЏгпіЯсзцмнвн лнпю гн Сзфнвн нйдЯмт, біг Рдпдгмынї Џжії гн 

АЯксіирыйнвн лнпю і Оібміцмнвн Кынгнбзснвн нйдЯмт.  

ЖЯвЯкымЯ йікыйірсы ркнб’юм жЯ гЯмзлз 2005 пнйт рсЯмнбзсы лЯиед  

290 лкм. нріа.  

Ркнб’юмрыйі лнбз опдгрсЯбкэсы вптот споріднених мов 

імгнђбпнодирыйнї ріл’ї. Хю вптоЯ жЯилЯђ четверте лірхд оіркю імгіирыйнї, 

вдплЯмрыйнї сЯ пнлЯмрыйнї лнбмзф рілди б імгнђбпнодирыйіи ріл'ї і п'яте 

лірхд т рбісі жЯ ончзпдммюл. 
 

Спорiднені мови – це мови, якi ѓ рiзним продовженням однiѓї мови-

предка (і це можна науково довести).  

 

Спорідненість мов – структурна подібність мов, зумовлена їхнім 

походженням від спільної прамови. 
 

Ронпігмдмірсы лнб оігсбдпгетђсырю мЯюбмірсэ роікымзф Яан 
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жЯйнмнліпмн бзгнжлімдмзф т йнеміи ж мзф унмдсзцмзф, кдйрзцмзф, 

лнпункнвіцмзф, ркнбнсбіпмзф, рзмсЯйрзцмзф дкдлдмсіб. 

Критерії спорідненості такі: 

1. Лексичний: ронпiгмдмi лнбз лЯэсы жмЯцмт йiкыйiрсы 

мЯитезбЯмічзф ркiб роікымнї дсзлнкнвії (вода, вогонь, земля сншн); 

2. Морфологічний: т ронпiгмдмзф лнбЯф мЯюбмi роiкымі ркнбнжлiммі 

лнпудлз, мЯопзйкЯг, жЯйімцдммю - уть т гiђркнбЯф - беруть, лат. ferunt, 

санскр. bharanti; 

3. Фонетичний. Хди йпзсдпіи ббЯеЯђсырю мЯиаікыч одпдйнмкзбзл, 

Якд мЯибЯецзл гкю жЯрснртбЯммю; жЯйнмнлiпмЯ жлiмЯ роікымнвн 

троЯгйнбЯмнвн лЯсдпiЯкт онпнгетђ пдвткюпмi унмдсзцмi бiгонбiгмнрсi 

ронпiгмдмзф лнб. МЯопзйкЯг, гнбвд ō сЯ ā т опЯркнб'юмрыйiи лнбi жлiмзкнрю 

б а, йнпнсйі ǒ сЯ ǎ б о.  

Ронпігмдмірсы лнб лнед атсз близькою (ліе нйпдлзлз 

ркнб’юмрыйзлз лнбЯлз) і віддаленою, йнкз бзюбкюђсырю сікыйз жЯ 

гнонлнвнэ порівняльно-історичного методу (мЯопзйкЯг, ліе 

ркнб’юмрыйзлз і вдплЯмрыйзлз лнбЯлз).  

Акзжыйнронпігмдмі лнбз на’ђгмтэсырю т вптоз (мЯопзйкЯг, 

ркнб’юмрыйі, аЯксіирыйі, вдплЯмрыйі, пнлЯмрыйі сЯ імчі лнбз) 

біггЯкдмнронпігмдмі  – тсбнпээсы ріл’ї лнб (мЯопзйкЯг, імгнђбпнодирыйі, 

рдлісрыйі, сэпйрыйі сЯ ім.).  

Акзжыйнронпігмдмі лнбз лЯэсы аЯвЯсн роікымзф ркіб і лнпудл ж 

онгіамзл жбтйнбзл рйкЯгнл і нгмЯйнбнэ цз акзжыйнэ рдлЯмсзйнэ  

(тйп. вода, водиця, водяний; рос. вода, водица, водяной сншн). ПЯжнл ж 

сзл, нйпдлі жбтйз т ронпігмдмзф лнбЯф опнсювнл їф спзбЯкнвн 

оЯпЯкдкымнвн пнжбзсйт жЯжмЯэсы жЯйнмнліпмзф онркігнбмзф жлім, шн 

опзжбнгзсы гн одбмзф (аікыч Яан лдмч вкзанйзф жбтйнбзф бігліммнрсди.  

МЯопзйкЯг: тйп. рука, рук, пнр. рука, рук, Якд онкыр. ręka, rąk; 

укр. дуб, дуба, зуб, зуба, губа, губ, гуска, гусь, трубу, густий, гуща, 

мутний, мутити, буду – польськ. dąb, dębu, ząb, zęba, gęba, gęb і gąb, 

gąska, gęs, trąbę, gęsty, gąszcz, mętny, mącic, będę. 

МЯ нрмнбі лнбмзф і йткыстпмзф нжмЯй бзюбкюэсырю мЯхінмЯкымн-

родхзуіцмі пзрз акзжыйнронпігмдмзф лнб, рсбнпэђсырю ркнб'юмрыйЯ лнбмЯ 

йЯпсзмЯ рбіст. 
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Ркнб’юмрыйі лнбз мЯкдеЯсы гн iмгнђбпнодирыйнї лнбмнї ріл’ї, шн 

бйкэцЯђ сЯйне сЯйі вптоз лнб: 

балтiйськi (кЯсбіирыйЯ, кзснбрыйЯ, гЯбмыноптрыйЯ), 

германські (мілдхыйЯ, ЯмвкіирыйЯ, внккЯмгрыйЯ, гЯсрыйЯ, чбдгрыйЯ, 

мнпбджыйЯ, іркЯмгрыйЯ сЯ ім.), 

романські (іроЯмрыйЯ, онпствЯкырыйЯ, ісЯкіирыйЯ, упЯмхтжыйЯ, 

птлтмрыйЯ, лнкгЯбрыйЯ, лдпсбЯ кЯсзмрыйЯ), 

індоарійські ( фімгі, тпгт, лдпсбЯ лнбЯ рЯмрйпзс сЯ ім.), 

iранські (ЯувЯмрыйЯ, одпрзгрыйЯ, сЯгезхыйЯ, нрдсзмрыйЯ, лдпсбЯ 

ЯбдрсіирыйЯ), йдкысрыйi (іпкЯмгрыйі, чнскЯмгрыйЯ, ім.), 

нурістанські, Я сЯйне грецька, албанська, вiрменська, шн 

рсЯмнбкюсы лнмнвптоз iмгнђбпнодирыйнї лнбмнї ріл’ї. 

Пнжвнпмтсзи i жлiрснбмзи нозр вдмдЯкнвiцмнї йкЯрзуiйЯхiї 

iмгнђбпнодирыйзф лнб сЯ iмчзф рiлди пнжпназб пнріирыйзи лнбнжмЯбдхы 

Н. Чзпнйнб. 

Т лзмткнлт імгнђбпнодирыйЯ лнбмЯ ріл’ю аткЯ аікыч цзркдммнэ, 

рювЯкЯ гн 200 лнб. Гн бдкзйзф вднвпЯуіцмзф бігйпзссіб (ФV рс.) лнбз 

імгнђбпнодирыйнї ріл’ї рсЯмнбзкз йнлоЯйсмт сдпзснпіэ Єбпноз і цЯрсзмт 

Џжії. Рснртмйз ліе лнбЯлз т жб'южйт ж онрсіимнэ лівпЯхіђэ мдодпдпбмн 

жлімэбЯкзрю, снлт опзимюсЯ йкЯрзуійЯхію лЯђ йнпдвтбЯсзрю опз жбдпмдммі 

гн піжмзф дсЯоіб ірснпії хіђї лнбмнї роікымнрсі.  

Рынвнгмі лнбЯлз імгнђбпнодирыйнї ріл’ї роікйтђсырю онмЯг 2 лкпг. 

цнкнбiй, шн рсЯмнбзсы гбi о'юсзф трынвн мЯрдкдммю Ждлкi. 

НгмЯ ж одпчзф йкЯрзуійЯхіи ркнб‘юмрыйзф лнб мЯкдезсы цдрыйнлт 

уікнкнвт Инрдут Гнапнбрыйнлт (1753–1829). Тцдмзи мЯ нрмнбі методу 

ізоглос  (тпЯфнбтђ фЯпЯйсдп, сдпзснпіэ, фпнмнкнвіэ лнбмзф опнхдріб, шн 

нфнокэбЯкз піжмі пдвінмз ркнб’юмрыйнвн рбіст опнсювнл тріђї инвн ірснпії) 

онгікзб ркнб’юмрыйі лнбз і гіЯкдйсз мЯ гбі оігвптоз: північно-західну 

(цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ, онкырыйЯ, ктезхыйі) сЯ південно-східну 

(рсЯпнркнб’юмрыйЯ, пнріирыйЯ, оібгдммнркнб’юмрыйЯ).  
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РтцЯрмзи онгік ркнб’юмрыйзф лнб сЯйзи: 

– схiдна підгрупа: пнріирыйЯ, тйпЯїмрыйЯ, аікнптрыйЯ; 

– захiдна підгрупа: онкырыйЯ іж жЯкзчйЯлз йЯчтарыйнї, цдрыйЯ, 

ркнбЯхыйЯ, ктезхыйЯ т гбнф бЯпіЯмсЯф (бдпфмынктезхыйнлт і 

мземынктезхыйнлт); лдпсбЯ онкЯарыйЯ, онлнпрыйн-ркнбімрыйзи гіЯкдйс; 

– пiвденна підгрупа: анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ, рдпарыйЯ, 

фнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ, лдпсбЯ рсЯпнркнб’юмрыйЯ. 

МЯжбЯмі лнбз акзжыйі жЯ кдйрзйнэ, унмдсзйнэ і впЯлЯсзйнэ. Хд 

жтлнбкдмн роікымірсэ онфнгедммю і гдшн онгЯкычзл пнжбзсйнл. МЯиаікыч 

ончзпдмнэ ркнб’юмрыйнэ лнбнэ ђ пнріирыйЯ лнбЯ, шн жЯилЯђ нгмд ж 

одпчзф лірхы рдпдг мЯитезбЯмічзф лнб рбіст. 

ЮйЯ е йікыйірсы роікйтђсырю ркнб'юмрыйзлз лнбЯлз? ТйпЯїмрыйзи 

лнбнжмЯбдхы БЯрзкы Ктцзй мЯбнгзсы сЯйі гЯмі:  

б ТйпЯїмі акзжыйн 47,1 лкм. лнбхіб (ббЯеЯэсы, шн тйпЯїмрыйЯ лнбЯ 

онрігЯђ 14–18 лірхд т рбіснбіи ріл’ї лнб),  

т Аікнптрі – онмЯг 10,3 лкм.,  

б Пнрії – гн 145,5 лкм.,  

т Онкыші – 38,6 лкм.,  

т Цдфії – 10,3 лкм.,  

т РкнбЯццзмі – 5,4 лкм.,  

Ркнбдмії – 2,2 лкм. 

ФнпбЯсрыйнэ лнбнэ роікйтђсырю гн 4,5 лкм. лнбхіб, рдпарыйнэ – 

13,5 лкм., анквЯпрыйнэ – гн 9 лкм., лЯйдгнмрыйнэ – 2 лкм.  

Т унмдсзхі ркнб’юмрыйі лнбз фЯпЯйсдпзжтэсырю: 

1) мЯюбмірсэ с. ж. бзоЯгмзф внкнрмзф: тйп. жати – жну, взяти – 

візьму, цдр. žít – žnu, vzít – vezmu, рдпа. жети – жмêм, узети – узмêм;  

2) цдпвтбЯммюл жЯгмынюжзйнбзф г, к, х ж чзокюцзлз ж, ч, ш: тйп. 

рука – ручка, анкв. ръка – ръчица, онкыр. ręka – rěczka, цдр. ruka – ručka.  

Унмдсзцміи рзрсдлі аікычнрсі ркнб’юмрыйзф лнб опзсЯлЯммі 

онл’юйчдмі опзвнкнрмі жбтйз, Я сЯйне шікзммі, ЯупзйЯсз. ЦдрыйЯ, 

ркнбЯхыйЯ, фнпбЯсрыйЯ, рдпарыйЯ лнбз жадпдвкз рйкЯгнсбнпці жбтйз r, l.  

ЦзлЯкн роікымнвн жмЯфнгзлн т унмдсзхі тйпЯїмрыйнї, рдпарыйнї сЯ 

фнпбЯсрыйнї лнб. ЖнйпдлЯ, б рдпарыйіи і фнпбЯсрыйіи лнбЯф одпдг жбтйЯлз е,  
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и опзвнкнрмі сде бзлнбкюэсырю сбдпгн (неділя, весело, личити), Я мЯ лірхі 

йнкзчмынвн ђ бзлнбкюђсырю і (літо, дід). 

Т впЯлЯсзхі роікымзл гкю бріф ркнб’юмрыйзф лнб ђ опнсзрсЯбкдммю 

впЯлЯсзцмзф жмЯцдмы мдгнйнмЯмнвн і гнйнмЯмнвн бзгіб гіђркіб, снснемірсы 

Яан акзжыйірсы нрнанбзф унпл сдодпічмынвн цЯрт сншн.  

АкзжыйЯ ронпігмдмірсы бзюбкюђсырю і б мЯюбмнрсі аЯвЯсынф роікымзф 

кдйрзцмзф дкдлдмсіб. МЯопзйкЯг: тйп. літо, новий, мій; пнр. лето, новый, 

мой; аікнптр, лета, новы, мой; онкыр. lato, nowy, mój; цдр. léto, nový, můj; 

ркнбЯх. leto, nový, môj; бдпфмынкте. lěćо, nowy, mój; мземынкте. lěśe, nowy, 

moj; анкв. лято, нов, мой; рдпа. лето, нов, моj; ркнбдм. poletje, novi, moj. 

Бігліммнрсі т рсптйстпі ркнб’юмрыйзф лнб онюрмээсы опнхдрнл їф 

бігнрнакдмнвн пнжбзсйт оіркю пнжоЯгт опЯркнб’юмрыйнї ђгмнрсі. 

МЯиірснсмічзлз ж хзф бігліммнрсди ђ:  

1) піжмі пдукдйрз мЯигЯбмічзф жбтйнронктцдмы сзот tort, tolt, tert, 

telt. МЯопзйкЯг: тйп. (с. ж. онбмнвнкнррю) борода, голова, берег, молоко; 

онкыр. broda, głowa, brzeg, mleko; анкв. брада, глава, бряг, мляко (жЯ хіђэ 

нжмЯйнэ рэгз мЯкдеЯсы сЯйне цдрыйЯ і ркнбЯхыйЯ лнбз);  

2) мЯ лірхі опЯркнб’юмрыйзф tj, dj, kt’ – б тйп. лнбі ч, ж < дж: свіча, 

межа, ніч; б онкырый. – с, dz: świeca, miedza, noc; т анкв. – шт, жд: свешта, 

вежа;  

3) онкырыйЯ лнбЯ жадпдвкЯ мнрнбі внкнрмі, мЯюбмі сЯйне т 

рсЯпнркнб’юмрыйіи лнбі, снгі юй імчі ркнб’юмрыйі лнбз їф тспЯсзкз;  

4) т цдрыйіи, ркнбЯхыйіи, рдпарыйіи, фнпбЯсрыйіи, ркнбдмрыйіи і 

лЯйдгнмрыйіи лнбЯф рнмнпмі р (r) сЯ (йпіл ркнбЯх. і лЯйдг. лнб) л [1] 

лнетсы бзйнмтбЯсз рйкЯгнсбнпцт утмйхіэ;  

5) т вптоі лнб (рдпарыйЯ, фнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ, цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ) 

жадпдвкнрю опнсзрсЯбкдммю гнбвзф і йнпнсйзф внкнрмзф;  

6) мЯвнкнр б тйпЯїмрыйіи лнбі птфнлзи, т цдрыйіи – рсЯкзи мЯ 

одпчнлт рйкЯгі, б онкырыйіи лнбі – рсЯкзи, мЯ гптвнлт ж йімхю ркнбЯ, т 

рдпарыйіи, фнпбЯсрыйіи і ркнбдмрыйіи лнбЯф – лтжзцмзи. 

Пнжфнгедммю ркнб’юмрыйзф лнб т впЯлЯсзхі рснртђсырю, мЯопзйкЯг, 

жадпдедммю цз бспЯсз унпл лзмткнвн цЯрт – ЯнпзрсЯ и ілодпудйсЯ, 

мЯюбмнрсі цз бігртсмнрсі унпл гбнїмз, піжмзхі т утмйхінмтбЯммі йнпнсйзф  
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унпл опзйлдсмзйіб, бспЯсз анквЯпрыйнэ сЯ лЯйдгнмрыйзлз лнбЯлз 

біглімэбЯммю ілдм сншн. 

Т кдйрзхі, мЯопзйкЯг, тйпЯїмрыйнї лнбз мЯюбмі жЯонжзцдммю ж імчзф 

ркнб’юмрыйзф лнб: 

ж пнріирыйнї – союз, воѓнкомат, 

ж аікнптрыйнї – нащадок, розкішний, 

ж онкырыйнї – перешкода, цікавий, ковадло, шлюб, міщанин, 

квапитися, вельможний, прикрий, 

ж цдрыйнї (цдпдж онкырыйт) – брама, паркан, влада, власний, смутний, 

вагатися, 

іж рдпарыйнї – хлопець, 

анквЯпрыйнї – храм, владика. 

МЯснлірсы ж тйпЯїмрыйнї лнбз білоруси жЯонжзцзкз ркнбЯ мозок, 

охороняти, тітка, росіяни – смалець, повстанці, борщ, бондар, поляки – 

hreczka, hulac, koczerga. 

ЏкуЯбіс ркнб'юмрыйзф мЯпнгіб ґптмстђсырю мЯ йзпзкзхі Яан кЯсзмзхі. 

Т ртцЯрміи ркнб'юмрыйіи йзпзкзхі нгмі атйбз онбснпээсырю (Џ, А, Б, В, Г, 

Д, Е, 3, З, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, X, Х, Ц, Ч), імчі – мЯюбмі кзчд б 

одбмзф лнбЯф.  

ЖнйпдлЯ б білоруській кирилиці мЯюбмі сЯйі атйбз ГЕ, ГЖ, Ё, I, И, Ѝ, 

Ъ, Ы, Ь, Э, Ю; 

т болгарській – И, Ш, Щ, Ы, Э, Ю; 

у македонській – Ѓ, S, Ј, Љ, Њ, Ќ, Ў; 

у російській – Ё, И, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю; 

у сербській – Ђ, Ј, Љ, Њ, Ћ, Ў;  

в українській – Є, І, Ї, И, Ґ, Ш, Ы, Э, Ю. 

РтцЯрмд йзпзкзцмд озрылн онфнгзсы біг йзпзкзхі, с.жб. 

«впЯегЯмйз», брсЯмнбкдмнї Одспнл I т 1708 пнхі. ОдпдгтбЯкЯ їи 

хдпйнбмнркнб'юмрыйЯ йзпзкзхю. 

Ркнб'юмрыйЯ кЯсзмзхю онрсЯкЯ біг озрылЯ кЯсзмрыйнї лнбз. Гдюйі 

атйбз (Џ, Б, Р, D, Д, F, G, М, I, Ј, Й, L, Л, N, Н, П, R, S, С, U, V, Z) 

онбснпээсырю, імчі (Q, W, X, V) ђ родхзуіцмзлз. 

Т словацькому ЯкуЯбісі мЯюбмі впЯудлз Ĉ, Ń, Ņ;  

т сербській і хорватській – Ĉ, Ń, Ņ, Ć, DŅ, Ĉ, LJ, NJ; 
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т нижньолужицькій – Ĉ, Ń, Ņ, Ć, DZ, DŹ, ċ, CH, Ł, Ń, Ŕ, Ř, W, V, Ź; 

т верхньолужицькій – Ĉ, Ń, Ņ, DZ, ċ, CH, Ł, Ń, Ŗ, Ó, Ć, W, V; 

т польській кЯсзмзхі ђ Ć CZ, CH, DŻ, DZ, DŻ, Ł, Ń, Ó, RZ, SZ, Ř, Ź, 

ĉ, Ą,V сншн. 

Т йкЯрзуійЯхії SIL онпюг ж мЯжбнэ лнбз бйЯжтђсырю спзрзлбнкымзи 

тмійЯкымзи SIL-йнг лнбз: 

тйпЯїмрыйЯ лнбЯ (UKR), пнріирыйЯ лнбЯ (RUS),  

аікнптрыйЯ лнбЯ (RUW), онкырыйЯ лнбЯ (PQL),  

бдпфмынктезхыйЯ лнбЯ (WEN),  

мземынктезхыйЯ лнбЯ (WEE),  

ркнбЯхыйЯ лнбЯ (SLO), цдрыйЯ лнбЯ (CZC),  

рдпарыйЯ лнбЯ (SRC), фнпбЯсрыйЯ лнбЯ (RSB),  

ркнбдмрыйЯ лнбЯ (SLV), анквЯпрыйЯ лнбЯ (BLG),  

лЯйдгнмрыйЯ лнбЯ (MKJ). 

Нсед, опз роікымзф нжмЯйЯф ркнб’юмрыйі лнбз фЯпЯйсдпзжтэсырю 

бкЯрмзл ЯкуЯбіснл, унмдсзцмзлз, кдйрзцмзлз, впЯлЯсзцмзлз 

бкЯрсзбнрсюлз. 

 

Запитання і завдання 

1. Прокоментуйте тексти. А як Ви розумієте значення рідного слова, 

рідної мови? 

СпдаЯ онбдпмтсз б рбігнлірсы Ркнбн гЯбмђ і ртцЯрмд. Ркнбн гЯбмђ онђгмтђ 

цЯрз. І кэгзмЯ рсЯђ опзцдсмнэ гн біцмнрсі. ГЯбмђ мЯчд Ркнбн ђ жЯрнанл 

пнжоіжмЯбЯммю гтфнбмнрсі мЯчзф опдгйіб (ж мЯчнї рбігнлнрсі аткз бзйнпцтбЯмі 

мд сікыйз ркнбЯ, Я и рЯлі опнакдлз – сЯйі, юй гтчЯ, лзкнрдпгю, ронеЯкіммю, 

ртлкіммю, гтфнбмірсы, цдрмірсы, мЯсфмдммю, оігрбігнлірсы і сншн). Ркнбн – рбігнй 

ірснпії, рбігнй ЦЯрт. Т Ркнбі онцзмЯђсырю і жЯбдпчтђсырю езссю сбнвн мЯпнгт, 

сбнвн аджйнмдцмнвн пнгнбнгт, б мынлт е онцзмЯђсырю і жЯбдпчтђсырю гтфнбмд 

езссю Кэгзмз. Нры цнлт мЯр жЯбнпнетђ гЯбмю оірмю, гЯбміи сдйрс. Т мзф 

одпдфпдштђсырю оЯл’юсы бріф ртшзф гн сдад. РкнбЯ бзопнлімээсы дмдпвіэ, юй 

рбіскн. ЛнбЯ – хд бдры на’ђл мЯчнї мЯпнгмнї оЯл’юсі. КэгзмЯ опнсзрснїсы ЦЯрнбі 

рЯлд б Ркнбі. БкЯрмд Ркнбн і ђ ОЯл’юсы. Фсн жпійЯђсырю пігмнї лнбз, сни 

жпійЯђсырю тріђї гтфнбмнї роЯгшзмз рбнвн мЯпнгт (П. Мовчан). 

ЛнбЯ – хд о’юсЯ дуіпмЯ рсзфію, юйЯ накювЯђ мЯхінмЯкымзи опнрсіп, і 

жлдмчдммю її рудпз опзжбнгзсы гн тсбнпдмы рбнђпігмзф нжнммзф нсбнпіб, цдпдж 

юйі бпзбЯђсырю цнпмЯ дмдпвію, шн гдлнпЯкіжтђ мЯпнг... ЛнбЯ – хд одбмзл цзмнл і 
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Ямспнонкнвію. ЖлімЯ лнбз мд лнед мд онжмЯцзсзры мЯ жлімі Ямспнонкнвіцмнвн 

сзот. Жлдмчтђсырю на’ђл оЯл’юсі, бігонбігмн жЯжмЯэсы жлім і оібйткі лнжйт. 

Юйшн жЯлірсы 40 мЯилдмтбЯмы йпзвз т аЯкйЯпхіб цз 30 мЯжб рмівт т мдмхіб 

безбЯђсырю кзчд нгмЯ – опнрсн «рмів», і опнрсн «йпзвЯ», сн, жпнжтлікЯ піц, хд мд 

лнед мд онжмЯцзсзры мЯ бріф оЯпЯлдспЯф снвн цз снвн вдмнсзот (П .Мовчан).  

 

2. Поміркуйте, чому в різних мовах один і той же предмет 

називається на основі різних ознак: 

укр. швець – той, шн чзђ; 

рос. сапожник – сни, шн пназсы цнансз; 

болг.обущар – сни, шн пназсы бжтссю? 

 

3. Що спільного і чим різняться слова: 

тйп. езсн – пнр. пнеы,  

тйп. хзаткю – пнр. ктй,  

тйп. акзрйЯбйЯ – пнр. лнкмзю,  

тйп. гзсзмЯ – пнр. гзсю. 

Знайдіть відповідники цих слів у білоруській, польській, болгарській 

мовах. 

 

4. Ознайомтеся з висловлюваннями вчених-славістів про мову як 

«живу, мінливу субстанцію» (Л. Ставицька), висловіть власне бачення 

проблеми: 

ЛнбЯ – хд мЯчЯ мЯхінмЯкымЯ нжмЯйЯ, б лнбі мЯчЯ йткыстпЯ, ртсмірсы мЯчнї 

рбігнлнрсі… ЛнбЯ – унплЯ мЯчнвн езссю, езссю йткыстпмнвн і мЯхінмЯкымнвн, 

хд унплЯ мЯхінмЯкымнвн нпвЯміжтбЯммю. ЛнбЯ – гтчЯ йнемнї мЯхінмЯкымнрсі, її 

мЯихіммічзи рйЯпа… ЖбзцЯимн, мд рЯлЯ он рнаі лнбЯ, Я лнбЯ юй одбмзи нпвЯм 

йткыстпз, спЯгзхії. Б лнбі мЯчЯ рсЯпЯ и мнбЯ йткыстпЯ, нжмЯйЯ мЯчнвн 

мЯхінмЯкымнвн бзжмЯммю. ЛнбЯ – хд мд сікыйз опнрсзи рзлбнк пнжтліммю, ан бнмЯ 

бзсбнпэђсырю б одбміи йткыстпі, б одбміи спЯгзхії (І.Нвіђмйн).  

 

Мілдхыйзи тцдмзи Б.унм Втланкыгс ббЯеЯб, шн лнбЯ – хд гіюкымірсы 

імгзбігЯ, юйЯ сірмн онб’южЯмЯ ж мЯпнгмнэ (мЯхінмЯкымнэ) рЯлнрбігнлірсэ. «Т 

лнбі лз жЯбегз жмЯфнгзлн рокЯб бкЯрмд лнбмнвн фЯпЯйсдпт ж сзл, шн лнбЯ 

одпдимюкЯ біг фЯпЯйсдпт мЯхії… лнбЯ лнед атсз онатгнбЯмЯ сікыйз ж гнонлнвнэ 

мЯхії, юйіи бнмЯ мЯкдезсы».  
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ЧбдихЯпрыйзи бцдмзи-кімвбірс УдпгзмЯмг гд Рнррэп ЯпвтлдмснбЯмн 

гнбнгзб, шн лнбз мд мЯпнгетэсырю и мд онлзпЯэсы, бнмз мд лЯэсы гзсзмрсбЯ, 

эмнрсі, жпікнрсі, рсЯпнрсі. ЛнбЯ лнед жмзймтсз, онлдпсз сікыйз бмЯркігнй 

мЯрзкымзхыйнї рлдпсі, сікыйз снгі, йнкз жмзштэсы мЯпнг, мнрію хіђї лнбз. 
 

Пнріирыйзи лнбнжмЯбдхы Г.Нбрюмзйн-Йткзйнбрыйзи жЯжмЯцЯб: «ПігмЯ  

лнбЯ – хд лтжзйЯ и лЯкэмнй гтчі кэгрыйнї. РЯлд б лнбі мЯивнкнбмічЯ нжмЯйЯ 

юбзшЯ мЯхінмЯкымнрсі». 
 

5. Назвiть країни, на територiї яких поширенi слов’янськi мови. 

Назвiть столиці слов‘янських держав. 

6. На якi мовнi групи подiляють сучаснi слов’янськi мови за їх 

близькiстю в лексицi, фонетицi, граматицi?  

 

7. Розподіліть подані сучасні індоєвропейські мови: 

1. за гілками:  

іроЯмрыйЯ, пнріирыйЯ, упЯмхтжыйЯ, ркнбдмрыйЯ, чнскЯмгрыйЯ, чбдгрыйЯ. 

2. за сім’ями:  

ЯмвкіирыйЯ, ЯпЯарыйЯ, твнпрыйЯ, фімгі, дрснмрыйЯ, кзснбрыйЯ. 

3. за групами:  

аікнптрыйЯ, тйпЯїмрыйЯ, онкырыйЯ, рдпарыйЯ, рсЯпнркнб’юмрыйЯ, ркнбЯхыйЯ. 

 

8. Розподіліть мови за сім’ями і групами. Слов’янські мови розподіліть 

за віднесеністю до певної підгрупи. Зазначте, які з мов є державними і в яких 

країнах: 

рЯмрйпзс, тйпЯїмрыйЯ, стпйлдмрыйЯ, ісЯкіирыйЯ, онпствЯкырыйЯ, онкырыйЯ, 

лнкгЯбрыйЯ, дрйілнрыйЯ, гЯсрыйЯ, пнріирыйЯ, рйіурыйЯ, йЯчтарыйЯ, мілдхыйЯ, 

ЯпЯарыйЯ, цдрыйЯ, ЯмвкіирыйЯ, анквЯпрыйЯ, хзвЯмрыйЯ, нрдсзмрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ. 
 

9. Підготуйте наукове повідомлення на тему «Спільні ознаки 

слов'янських мов». 

10. До теми «Українська мова серед інших слов'янських мов» 

підготуйте запитання і завдання для учнів 10 класу загальноосвітнього 

закладу. 
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Тестові запитання 

1. Скільки груп мов виділяють у складі індоєвропейської сім'ї? 

Я) 15; а) 10; б) 7; в) 25. 

2. Які мови входять до моногрупи індоєвропейської мовної сім'ї?  

Я) імгнЯпіирыйЯ, іпЯмрыйЯ, йдкысрыйЯ; 

а) впдхыйЯ, ЯкаЯмрыйЯ, біплдмрыйЯ; 

б) вдплЯмрыйЯ, аЯксіирыйЯ, ЯкаЯмрыйЯ. 

3. Які мови становлять південну підгрупу слов'янських мов: 

Я) онкырыйЯ, цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ, бдпфмынктезхыйЯ, ркнбімрыйЯ; 

а) тйпЯїмрыйЯ, пнріирыйЯ, аікнптрыйЯ, рсЯпнтйпЯїмрыйЯ, рсЯпнаікнптрыйЯ, 

гЯбмынптрыйЯ; 

б) анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ, рдпарыйЯ, фнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ, бзлдпкЯ 

рсЯпнркнб’юмрыйЯ, гЯбмі унплз анквЯпрыйнї, рдпарыйнї лнб. 

4. Які мови представляють західну підгрупу слов'янських мов? 

Я) онкырыйЯ, цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ, бдпфмынктезхыйЯ, мземынктезхыйЯ, 

рдпанктезхыйЯ, бзлдпкЯ онкЯарыйЯ, рсЯпнонкырыйЯ, рсЯпнцдрыйЯ, ркнбімрыйЯ; 

а) анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ, рдпарыйЯ, фнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ; 

б) тйпЯїмрыйЯ, пнріирыйЯ, аікнптрыйЯ, рсЯпнтйпЯїмрыйЯ, рсЯпнаікнптрыйЯ, 

гЯбмынптрыйЯ. 

5. Які мови становлять східну підгрупу слов'янських мов? 

Я) анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ, рдпарыйЯ, фнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ; 

а) пнріирыйЯ, тйпЯїмрыйЯ, аікнптрыйЯ; 

б) онкырыйЯ, цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ, бдпфмынктезхыйЯ. 

6. До якої підгрупи слов'янських мов індоєвропейської сім'ї належить 

українська мова? 

Я) жЯфігмЯ;  

а) рфігмЯ;  

б) оібгдммЯ. 

7. Який критерій серед поданих критеріїв спорідненості вважається 

найпереконливішим, але найважчим для застосування? Чому? Наведіть 

приклади. 

Я) лнпункнвіцмзи;  

а) кдйрзцмзи;  

б) унмдсзцмзи. 
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2. Історична доля слов’янства 
 

Ркнб’юмз – хд мЯиаікычЯ б Єбпноі вптоЯ кэгди, ђгмірсы юйзф жтлнбкдмЯ 

роікымзл онфнгедммюл окдлдм, мЯпнгіб, мЯхіи, шн ґптмстђсырю мЯ роікымзф 

спЯгзхіюф лнбз, жбзцЯюф, лЯсдпіЯкымнї йткыстпз, Ямспнонкнвії, ірснпії. 
 

2.1. Прабатьківшина слов’ян (мова і культура) 
 

Дсзлнкнвію сдплімЯ «ркнб’юмз» сктлЯцзсырю он-піжмнлт. Л. УЯрлдп 

бзркнбкэђ опзотшдммю, шн опЯркнб’юмрыйзл ркнбнл аткн *sloveninщ і 

онб’южтђ инвн ж вігпнмілЯлз Гмдоп-Ркнбтсзц, РкЯбміхЯ – піцйЯ б 

Твнпшзмі, Slawa – т Онкыші. МЯиаікыч ілнбіпмзл ђ жмЯцдммю «цкдмз 

окдлдмі, нгмнокдліммзйз», бзбдгдмд уімрыйзл ркЯбірснл И.Ліййнкнэ іж 

жірсЯбкдммю рсЯпнркнб’юмрыйнвн ркнбЯ словьне ж впдхыйзл, шн нжмЯцЯђ 

«мЯпнг», і йдкысрыйзл «нашзмЯ». Хю мЯжбЯ ронцЯсйт, лнекзбн, аткЯ мЯжбнэ 

одбмнї вптоз окдлдм, чбзгчд оібгдммзф, Я онсіл рсЯкЯ мЯжбнэ бріф 

ркнб’юм. Р. Адпмчсдим оігспзлтђ йнмхдохіэ опн онфнгедммю гЯмнвн ркнбЯ 

ж імгнђбпнодирыйнвн ркнбЯ *slauos «народ». 

Йнпімы слав- рктвтђ онюбі мЯжб імчзф дсміцмзф ђгмнрсди, опн шн 

рбігцЯсы мЯжбз Словаччина, Словенія, словінці, словени. Рдад опдгрсЯбмзйз 

ркнб'юм мЯжзбЯэсы слов’яни, словени, Я вдплЯмхі їф мЯжзбЯэсы – венедами, 

вендами. 

Гнркігмзйз бйЯжтэсы мЯ сд, шн ркнб’юмз мЯкдеЯсы гн нгмнвн і снвн е 

Ямспнонкнвіцмнвн сзот – ђбпнодїгмнї пЯрз. Опнйноіи ЙдрЯпіирыйзи 

нозртбЯб мЯчзф опдгйіб сЯй: «... сікнл бнмз рсптмйі і мЯгжбзцЯимн ліхмі. 

Йнкіп чйіпз б мзф аікзи цз жнкнсзрсзи». ЖвтпснбтбЯкЯ ркнб’юм лнбЯ, 

впЯлнсЯ ркнбдмрыйЯ і анпнсыаЯ опнсз цтенждлмзф жЯвЯпамзйіб, опн шн 

озчд лнмЯф Йзђбн-Одцдпрыйнвн лнмЯрсзпю Мдрснпнл-Кіснозрхдл т  

«Онбірсі бпдлдммзф кіс»:   

«...Он гнквзл ед бпдлдмЯл рд рдкз ртсы ркЯбюмд он ГтмЯдбз, вгд 

мъмд ТвнпрйЯю ждлкю з АнквЯпрйЯю. Нс сдф ркЯбюм пЯжнигдсзрю он брди 

ждлкд з опнжбЯкЯрю злдмз рбнзлз вгд рдкз, мЯ йнснпнл лдрсд».  

ОзсЯммю опн опЯаЯсыйiбшзмт ркнб’юм бзпічтђсырю чкюфнл 

жiрсЯбкдммю i рзмсджт пiжмзф мЯтй, мЯрЯлодпдг бігнлнрсди гЯмзф 

онпiбмюкымн-iрснпзцмнвн лнбнжмЯбрсбЯ – снонмiлiї, уiснмiлiї i жннмiлiї, 
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Япфднкнвiї, дсмнкнвії, Ямспнонкнвiї, оЯкднмснкнвiї, iрснпiї сншн.  

Опзотшдммю МдрснпЯ жЯонцЯсйтбЯкн нгмт ж аЯвЯсынф мЯтйнбзф 

йнмхдохіи – дунайську, наґптмснбЯмт О. ЧЯуЯпзйнл. Т йімхі ФФ рс. 

пнжбзмтб хэ сднпіэ пнріирыйзи тцдмзи Н.СптаЯцнб. Тцдмзи гнркігзб 

напЯж ГтмЯэ т ункыйкнпі ркнб’юм, ркнб’юмрыйт снонміліэ, унмдсзцмі 

нжмЯйз опЯркнб’юмрыйнї лнбз. 

РсЯпнгЯбмі гнркігмзйз Окіміи РсЯпчзи, СЯхзс, Оснкдлди,  

ИнпгЯм бзркнбкэбЯкз опзотшдммю, шн сдпзснпіђэ пнжрдкдммю 

ркнб’юмрыйнвн окдлдмі бдмдгіб аткз оібміцмі рфзкз ЙЯпоЯс сЯ бдпфіб'ю 

Біркз (вісло-дніпровська концепція).  

Йкэцнбзл дкдлдмснл азіатської теорії ббЯеЯђсырю дсмнміл «птры» – 

іпЯмрыйнвн, мЯ гтлйт її опзфзкымзйіб, онфнгедммю.  

МЯ рынвнгмі ірмтэсы гбі сднпії онфнгедммю ркнб’юм: міграційна (жЯ 

юйнэ ркнб’юмз мд ђ йнпіммзл мЯпнгнл Єбпноз, бнмз опзичкз рэгз т 

одпчнлт рснкіссі м.д.); автохтонна (ркнб’юмз ронйнмбіцмн жЯилЯэсы 

сднпзснпіэ Єбпноз).  

Пнжвкюмдлн нйпдлі ж онкнедмы тцдмзф. 

РкнбЯхыйзи дсмнвпЯу О. ЧЯуЯпзй ббЯеЯб, шн ркнб’юмз онфнгюсы ж 

оібміцмн-рфігмнвн ОпзйЯпоЯссю. Пнріирыйзи лнбнжмЯбдхы Н. ЧЯфлЯснб 

рсбдпгетбЯб, шн опЯркнб’юмрыйЯ аЯсыйібшзмЯ аткЯ пнжсЯчнбЯмЯ мЯ 

сдпзснпії ОпзаЯксзйз. Хд озсЯммю онб’южтђ бкЯрмд кiмвбiрсзцмт 

опнакдлЯсзйт онпiбмюкымн-iрснпзцмнвн бзбцдммю ркнб’юмрыйзф лнб ж 

аiкыч жЯвЯкымнэ рнхiЯкымн-iрснпзцмнэ опнакдлЯсзйнэ дсмнвдмджт 

ркнб’юм, iрснпiђэ їф лЯсдпiЯкымнї йткыстпз, рнхiЯкымзф трсЯмнб сЯ iмчзф 

рснпiм ртроiкымнвн езссю. 

Аікыч цісйн бзжмЯцзб дсміцмт сдпзснпіэ ркнб’юмрыйзф окдлдм 

цдрыйзи Япфднкнв, дсмнвпЯу сЯ ркЯбірс Кэанп Мігдпкд (1865–1944). Џбснп 

бігнлнвн гнркігедммю «РкЯбюмрйзд гпдбмнрсз» ббЯеЯђ, шн опЯаЯсыйібшзмЯ 

ркнб’юм – хд аЯрдимз піцнй Опзо’юсі сЯ Біркз, Я сЯйне оібміц Єбпноз: 

оібміцмзи рфіг – мЯ сдпзснпії твпн-уімрыйзф окдлдм (аЯрдимз Нйз сЯ 

бдпфмынї сдції Бнквз), мЯ жЯфіг Яе гн піцйз КЯаз (мілдхыйЯ мЯжбЯ ДкыаЯ), мЯ 

оібгдмы – мЯ АЯкйЯмз. 

МЯ гтлйт В. ОібснпЯйЯ, ркнб’юмз оіг роікымнэ мЯжбнэ «бдмдгз» 

жЯрдкюкз бдкзцджмт сдпзснпіэ біг Біркн-Нгдпрыйнвн аЯрдимт і Оібгдммнї 
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АЯксзйз (мЯ жЯфнгі) гн ГміопЯ (мЯ рфнгі) и біг Опзо’юсі (мЯ оібмнці) гн 

ЙЯпоЯс і жнмз Рсдоіб (мЯ оібгмі). Нсед, лЯиед онкнбзмЯ хіђї 

опЯаЯсыйібшзмз ркнб’юм жмЯфнгзкЯрю б лдеЯф ртцЯрмнї ТйпЯїмз. І фнцЯ 

ркнб’юмрыйЯ кэгмірсы жгЯбмЯ рйкЯгЯкЯрю ж аЯвЯсынф окдлдм, юйі езкз б 

піжмзф опзпнгмн-йкілЯсзцмзф тлнбЯф, лЯкз одбмі бігліммнрсі б 

лЯсдпіЯкыміи і гтфнбміи йткыстпЯф, трд е роікйтбЯкЯрю ронпігмдмзлз 

гіЯкдйсЯлз, с. жб. «опЯркнб’юмрыйнэ лнбнэ». 

Жтозмзлнрю мЯ мЯжбЯф гЯбміф окдлдм. Рхіднослов’янські окдлдмЯ 

цЯрсн мЯжзбЯэсы дреговичі, кривичі (опдгйз ртцЯрмзф аікнптріб), 

радимичі та в’ятичі (онйкЯкз онцЯснй дсмнвдмджт пнріюм), сіверяни 

(цЯрсйнбн тйпЯїмхі), Я південнослов’янські – драгувіти, кривичі, севери 

(мЯ АЯкйЯмЯф), плем’я дулібів (мЯ Бнкзмі сЯ б Оібгдмміи Цдфії. ІрмтбЯкз 

окдлдмЯ онкюм оіг Йзђбнл сЯ окдлдмЯ онкюм т хдмспЯкыміи Онкыші, 

гЯбмынптрыйі гпдбкімз і гпдбкюмз мЯ піцхі КЯаі, рдпаз мЯ Мземынлт ГтмЯї і 

ктезхыйі рдпаз т йнкзчміи МГП, фнпбЯсз мЯ АЯкйЯмЯф сЯ аікі фнпбЯсз т 

ЙЯпоЯсЯф, окдл’ю нангпзсіб мЯ КЯаі і нангпзсз мЯ Мземынлт ГтмЯї, 

мнбвнпнгрыйі ркнбдмз сЯ ркнбдмз б ЏкыоЯф, ркнбЯйз т СЯспЯф і ркнбімхі т 

Онкырыйіи ОпзаЯксзхі. 

ТйпЯїмхі – мЯшЯгйз рфігмнркнб’юмрыйнвн окдлдмі Ямсіб. РЯлд ж хынвн 

гЯбмынвн окдлдмі тсбнпзкзрю опЯтйпЯїмрыйі окдлдмЯ: онкюмз (т 

ХдмспЯкыміи ТйпЯїмі, т рдпдгмынлт Онгміопнб’ї), гпдбкюмз (мЯ оібміцмзи 

жЯфіг біг онкюм), рібдпюмз (оібміцмзи рфіг), ткзці і сзбдпхі (мЯ оібгмі), 

бнкзмюмз, гткіаз, аікі фнпбЯсз (мЯ жЯфнгі ТйпЯїмз). К.ЖЯкіжмюй опзотрйЯђ 

шнгн мЯжзбЯммю тйпЯїмхіб рйкЯбімЯлз. 
 

Матеріальна і духовна культура давніх слов’ян 
 

Бігнлнрсі опн лЯсдпіЯкымт і гтфнбмт йткыстпт гЯбміф ркнб'юм гЯкдйн 

мдонбмі і гзрйтріимі. Нрнакзбд лірхд рдпдг гнркігмзйіб ркнб'юмрыйнвн 

южзцмзхсбЯ, ліункнвії, гтфнбмнї і лЯсдпіЯкымнї йткыстпз мЯкдезсы 

У. АтркЯђбт, Н. Онсдамі, Н. Ліккдпт, Л. ЙнрснлЯпнбт, І. Рпджмдбрыйнлт  

сЯ ім., т ртцЯрмнлт ркнб'юмнжмЯбрсбі – Б. ІбЯмнбт, Б. Снонпнбт, Л. Снкрснлт. 

Дсмнкнвз гнбнгюсы, шн йнпдмі ркнб'юмрыйнї йткыстпз лнемЯ бігмЯисз 

бед т апнмжнбнлт біхі. МЯиаікычд оЯл'юснй, юйі жЯрбігцтэсы мдодпдпбмірсы 

дсмнвдмдсзцмзф опнхдріб унплтбЯммю ркнб'юм, жмЯфнгюсырю мЯ сдпзснпії 
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Онкыші. ЖЯпнгйЯлз ркнб’юмрыйзф йткыстп ббЯеЯэсы ктезхыйт, 

очдбнпрыйт, жЯптазмдхыйт, цдпмюфібрыйт, опЯжыйт, йнпцЯхыйт,  

ктйн-пЯийнбдхыйт, пнлдмрыйн-анпшдбрыйт сЯ імчі Япфднкнвіцмі йткыстпз. 

ОЯл'юсйз ктезхыйнї йткыстпз ончзпдмі мЯ чзпнйзф опнрснпЯф біг Дкыаз и 

Біркз гн АЯксзйз и Оібміцмнї ЛнпЯбії, Я оіжмічд – гн тйпЯїмрыйнвн Онкіррю 

і Бнкзмі. Очдбнпрыйт йткыстпт онб'южтэсы ж окдлдмЯлз бдмдгіб, йнспі 

езкз ліе ЙЯпоЯсЯлз і АЯксіирыйзл лнпдл. ЖЯптазмдхыйЯ йткыстпЯ 

нфнокэбЯкЯ сдпзснпії Оібгмю Аікнптрі сЯ Оібмнці ТйпЯїмз. Цдпмюфібрыйт 

йткыстпт троЯгйтбЯкз Ямсз, лЯиатсмі тйпЯїмхі. 

ДсмнвпЯуію, ірснпію гнжбнкюэсы нйпдркзсз унплз гЯбміф 

ркнб'юмрыйзф напюгіб і жбзцЯїб, пнжйпзбЯэсы їф рлзркнбд мЯонбмдммю.  

Пнжрдкдммю ркнб'юм ж опЯркнб’юмрыйнї сдпзснпії он ХдмспЯкыміи і 

Рфігміи Єбпноі біг Дкыаз гн ГміопЯ і біг оібгдммзф адпдвіб АЯксіирыйнвн 

лнпю гн оібмнці АЯкйЯмрыйнвн оібнрспнбЯ бокзмткн мЯ пнжбзснй бЯпіЯмсіб 

жЯвЯкымнркнб'юмрыйнї ліункнвії: ліункнвії аЯксіирыйзф, рфігмзф ркнб’юм, 

оібгдммнркнб'юмрыйзф окдлдм. ДсмнвпЯуію гнжбнкюђ онаЯцзсз жЯкзчйнбі 

унплз гЯбміф ркнб'юмрыйзф напюгіб і жбзцЯїб, бзбцзсз їф жлірснбд 

мЯонбмдммю. УнкыйкнпзрсзйЯ гЯђ лнекзбірсы оіжмЯсз ркнб'юмрыйт 

южзцмзхыйт гтфнбмт йткыстпт цдпдж йЯжйз, одпдйЯжз, кдвдмгз, напюгнбі 

оірмі сншн. Кімвбірсзцмзи Яродйс ркнб’юмрыйнї напюгнбнрсі б ТйпЯїмі 

гнркігетђсырю Л. ВЯбпзкэйнл, О. Впзхдмйнл, Л. Мзйнмцтйнл, 

Э. ЙЯподмйнл, Б. Рйкюпдмйнл, Б. ЕЯибнпнмйнл, Б. Йнмнапнгрыйнэ, 

Б. Йнмнмдмйнл, М. РктфЯи сЯ ім. 

Т мЯтйнбзф гедпдкЯф хійЯбн нозрЯмі напЯжз ркнб'юмрыйнї ліункнвії. 

ОЯкіспЯ її гіирмн піжмнаЯпбмЯ. Даждьбога ркнб’юмз пнжтлікз юй гедпдкн 

бріф лнекзбзф акЯв, юй бзфігмзи одпчнонцЯснй езссю бжЯвЯкі. Хд Анв 

ждлмнвн гнрсЯсйт, рзлбнк тпнеЯэ. МЯиаікычд жбдпмдмы гн ГЯегыанвЯ 

жадпдвкнрю т фкіанпнарыйзф оірмюф. Ярило – Анв бдрмюмнвн, пЯмйнбнвн 

рнмхю, Анв йнфЯммю, эмЯхыйнї рбіенрсі, рзкз і фнпнапнрсі. ЧЯмтбЯммю 

ЮпзкЯ жЯилЯкн хдмспЯкымд лірхд б кісмынлт хзйкі напюгнбзф гіи ркнб’юм. 

Стрибог – Анв мдаЯ, онбіспю, біспт. Фнпр – анедрсбн рнмхю юй рбісзкЯ, анв 

жЯфзрст рнмюцмнї рзкз, шн бігпнгетђ гдмы і опнвЯмюђ сылт. Сварог – Анв 

мдадрмнвн бнвмэ і жЯфзрмзй чкэат, онйпнбзсдкы рілдимнвн езссю.  

Анвзмю Лада ббЯеЯкЯрю т ркнб’юм онйпнбзсдкыйнэ йнфЯммю і чкэат, 
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анвзмдэ эмнрсі, йпЯрз і бдріммын-кісмынї окнгэцнрсі. ГнцйЯ її, Леля, 

ЯрнхіэбЯкЯрю ж бдрмнэ, пнжйбіснл нмнбкдмнї опзпнгз. Т пнріирыйнлт 

ункыйкнпі бігнлі рзмз КЯгз Кдкы, эмзи анв йнфЯммю, і Онкдкы , анв жЯфзрст 

чкэат. Анвзмэ ПнеЯмзхэ мЯжзбЯкз опЯлЯсіп'э ріл'ї і пнгт. РЯлд бнмЯ 

мЯгікюкЯ еімнй окнгнпнгмнэ і гнкдмнрмнэ рзкнэ.  

Волос атб Анвнл аЯвЯсрсбЯ, рйнсЯпрсбЯ, ончЯмтбЯммю і опЯбзкымнвн 

бзйнпзрсЯммю аЯвЯсрсб і рзк опзпнгмнвн рбіст, онйпнбзсдкы опЯхі мЯ ждлкі. 

Мокоша – онйпнбзсдкыйЯ еімнцнї пнансз, опюгіммю і сйЯхсбЯ, лЯсз бпнеЯэ, 

еімнцнї езссђбнї рзкз. 

ГЯбмі ркнб’юмз чЯмтбЯкз и нанемэбЯкз опзпнгт. ОіжмЯммю рбіст 

онцзмЯђсырю ж гнапЯ, – ббЯеЯкз бнмз, – опзпнгЯ е, пнркзммзи рбіс жнйпдлЯ, 

і ђ нсзл гнапнсбнпхдл гкю кэгзмз. Рбіс опзпнгз, внпз, рйдкі, піцйз т 

ркнб'юмрыйіи йткыстпі мЯрдкдмі гтфЯлз кірнбзйіб, онкынбзйіб, вЯинбзйіб. 

Хди рбіс гнапд бігнапЯжзкЯ т гпЯлі-удђпії Кдрю ТйпЯїмйЯ. НанемэбЯбрю і 

рбіс сбЯпзм: бнвмюмЯ жлію юй рзлбнк езссю і окнгэцнрсі, оібдмы юй рзлбнк 

рнмхю, одпдлнедхы сдлмзф рзк. ЛЯсімйЯ-опзпнгЯ бігвтйтбЯкЯрю мЯ 

опнфЯммю кэгди, гнонлЯвЯкЯ т бЯейт фбзкзмт. 

Гкю ркнб’юмрыйнвн южзцмзхсбЯ фЯпЯйсдпмі піжмнлЯмісмі тюбкдммю опн 

гтфнбмт ртарсЯмхіэ кэгзмз. Лірхд одпдатбЯммю оіркю рлдпсі тюбкюкз юй 

цтгнбзи рЯг, жбігйз мЯріммю езссю жЯкісЯэсы і мЯ ждлкэ, і юй одйкн, гд езбтсы 

жкі гтфз бнвмэ і сылз. Шна оноЯрсз б хди рЯг-пЯи, жЯ езссю ркнб’юмз 

мЯлЯвЯкзрю нцзрсзсз рдад лнкзсбнэ, Я он рлдпсі напюгнл онлзмнбдммю. 

ОпзжмЯцдммю гнкі, юй озрЯб Опнйноіи ЙдрЯпіирыйзи, ркнб’юмз мд 

ббЯеЯкз уЯсЯкымзлз, ропзилЯэцз гнкэ юй гіЯкдйсзцмзи жб'южнй гнкі і 

мдгнкі. БнгмнцЯр онмюссю опн гнкэ т гЯбміф ркнб’юм брд е ірмтбЯкн, Ягед 

ірмтбЯкЯ Анвзмю ПнеЯмзхю - Анвзмю Гнкі.  
 

2.2. Мовні зв’язки давніх слов’ян із сусідніми народами 
 

ТжЯђлнгію піжмзф лнб – хд бзпЯжмЯ нжмЯйЯ бйкэцдммю одбмнї 

йткыстпз б імсдпмЯхінмЯкымзи опнхдр. МЯиаікыч ончзпдмзл бзгнл і 

опзпнгмзл пджткысЯснл сЯйнї бжЯђлнгії ђ опнмзймдммю дкдлдмсіб нгміђї 

лнбз б імчт, снасн жЯонжзцдммю. Б тйпЯїмрыйіи лнбі мЯкіцтђсырю, 

мЯопзйкЯг, гн гдрюсз бігрнсйіб імчнлнбмзф ркіб, ркнбнсбнпцзф лнгдкди, 

рзмсЯйрзцмзф йнмрсптйхіи. 
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Мдопзпнгмзл ђ рсЯм лнбз, йнкз її дкдлдмсз бзсірмюэсырю 

дкдлдмсЯлз імчнї лнбз. Нсед, лнбЯ онрстонбн бспЯцЯђ жгЯсмірсы гн 

рЯлнпнжбзсйт.  

МЯопзйкЯг, рсЯпнркнб’юмрыйЯ кісдпЯстпмЯ лнбЯ бокзбЯкЯ мЯ пнжбзснй 

імчзф ркнб’юмрыйзф лнб, мЯрЯлодпдг гЯбмынптрыйнї. Т ФІФ рс. 

хдпйнбмнркнб’юмрыйЯ лнбЯ пнріирыйнї пдгЯйхії рсЯђ кісдпЯстпмнэ лнбнэ 

АнквЯпії. 

Гкю ірснпії ркнб’юм мЯиаікычзи імсдпдр рсЯмнбкюсы лнбз, мнрії юйзф 

аткз ртрігЯлз. Игдсырю опн аЯксіирыйі, вдплЯмрыйі, іпЯмрыйі лнбз, Я сЯйне 

впдхыйт, кЯсзмрыйт, рЯмрйпзс, гЯбмынптрыйт лнбз. 

Ронпігмдмірсы ркнб’юмрыйзф лнб бзюбкюђсырю б мЯюбмнрсi жЯвЯкымнвн 

йнпдмдркнбЯ, роiкымзф Яуiйрiб, роiкымзф унмдсзцмзф жЯйнмнлiпмнрсди i 

опЯбзк жлiмз сЯ ркнбнсбнпдммю. Ж iмгнђбпнодирыйзф лнб ркнб’юмрыйi 

мЯиакзецi гн аЯксiирыйзф. ГЯбмi жб’южйз лЯэсы ркнб’юмрыйi лнбз ж 

iпЯмрыйзлз i вдплЯмрыйзлз, Я сЯйне ж твпн-уiмрыйзлз i сэпйрыйзлз 

лнбЯлз, внкнбмзл цзмнл, т вЯктжi кдйрзйз. 
 

Слов’яно-готські зв’язки 
 

Гнркігедммю вдплЯміжліб т опЯркнб’юмрыйіи лнбі онб’южЯмд ж гдюйзлз 

сптгмншЯлз. РопЯбЯ б снлт, шн вдплЯмрыйі лнбз, мЯрЯлодпдг 

рфігмнвдплЯмрыйі, Я сЯйне онкЯарыйЯ бед бзлдпкз, снлт опз бзбцдммі 

ркнб’юмн-вдплЯмрыйзф йнмсЯйсіб бЯекзбн бпЯфнбтбЯсз йнмйпдсмт ірснпзцмт 

одпродйсзбт хзф бжЯђлзм. 

Ркнб’юмн-внсрыйі йнмсЯйсз аткз спзбЯкзлз. ОнцЯкзрю бнмз ж внсЯлз 

(хд аткз окдлдмЯ рфігмзф вдплЯмхіб, юйі ронцЯсйт езкз т оібгдмміи 

РйЯмгзмЯбії, ЧнскЯмгії, мЯ н. ВнскЯмг) ж йімхю І рс. м.д., йнкз внсз 

ж’юбзкзрю т онмзжжі Біркз. Онсіл йнмсЯйсз одпдмнрюсырю б аЯрдимз піцнй 

Опзо’юсі, мземынвн ГміопЯ, ГтмЯэ, Гнмт. Т Йпзлт опн внсіб жвЯгтбЯкнрю 

Яе гн ФIV рс. 

МЯбдгдлн опзйкЯгз виробничо-побутових вдплЯміжліб т 

опЯркнб’юмрыйіи лнбі:  

*bljudo «лзрйЯ», < внс. вiubs «лзрйЯ»,  

*jьstba «фЯсЯ», йілмЯсЯ, вдпл. stuba «ноЯкэбЯкымд опзлішдммю»,  

*koldezъ «йнкнгюжы», внс. кalding,  
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*xlebъ «фкіа», внс. hlaifs .  

Снпвібдкымі бігмнрзмз ж внсЯлз бігнапЯедмі б сЯйзф ркнбЯф:  

*dъlgъ «анпв», лнекзбн, біг внс. dulgs – «анпв»,  

* kupiti «йтозсз», біг внс. кaupon «снпвтбЯсз»,  

*myto «лзсн» сЯ ім. 

МЯюбмі жЯонжзцдммю і ж військової та адміністративної рудп:  

*cьsarь – «хЯп» біг внс. кaisar «ілодпЯснп», *kъnedzь «ймюжы» (фнцЯ 

гн вдплЯмрыйзф лнб хд ркнбн опзичкн іж ЯксЯирыйзф), «рсЯпіичзмЯ», 

«оЯм», «рбюшдммзй» біг внс. кuniggas «бнегы»;  

*mecь «лдц» біг внс. makeiz; 

*selmъ «чнкнл» біг внс. hilms «чнкнл» сЯ ім. 

Біг птріб-бійімвіб жЯрбнђмі ркнбЯ жебрак, стяг, варяг, кнут, щогла, 

гість, ябедник сншн. 
 

Запозичення з грецької та латинської мов 
 

Гнркігмзйз цЯрсн жбдпсЯэсы тбЯвт мЯ кдйрзцмт ронпігмдмірсы т 

вднвпЯуіцмзф мЯжбЯф впдйіб і ркнб’юм, жнйпдлЯ сзф, юйі лдчйЯкз йнкзры т 

Йзїбрыйіи Птрі. Л. ЙпЯртрыйзи ббЯеЯб, шн рЯлд ркнб’юмз бокзмткз мЯ піжмі 

Яродйсз езссю впдйіб: жтрспіцЯэсырю ркнб’юмрыйі мЯжбз пій, віп і онрдкдмы. 

Хди бокзб жЯуійрнбЯмзи т мЯжбЯф нгювт,  біирыйнбзф жбзцнй, ронрнаіб 

езссю впдйіб. 

Гн V рс. м. д. ркнб’юмз ж впдйЯлз сЯ пзлкюмЯлз аджонрдпдгмын мд 

аткз ртрігЯлз. Опюлі йнмсЯйсз онцЯкзрю жЯ цЯріб одпдатбЯммю ркнб’юм 

(Ямсіб сЯ рйкЯбіміб) аікю Цнпмнвн лнпю і ГтмЯэ. Впдйз б сі цЯрз лЯкз рбнї 

бнкнгіммю мЯ тжадпдееі Цнпмнвн лнпю, Я пзлкюмз аткз опзртсмі б 

ОЯммнмії сЯ ГЯйії. 

Т рсЯпнтйпЯїмрыйіи лнбі бігнлн гн йікыйЯрнс жЯонжзцдмы ж впдхыйнї 

лнбз. МЯопзйкЯг, кдйрдлЯ корабель лЯђ бігонбігмзйз б тріф ркнб’юмрыйзф 

лнбЯф, імчзф імгнђбпнодирыйзф лнбЯф сЯ мдімгнђбпнодирыйзф лнбЯф  

(пор. італ. carabella, ісп. carabela, араб.gorib). Пнріирыйзи тцдмзи 

Н.СптаЯцнб ркнбн «йнпЯадкы» гкю ркнб’юм ббЯеЯђ йнпіммзл і рсЯбзсы инвн б 

вдмдсзцмзи жб’южнй ж опЯркнб’юмрыйзл * korb «йнпна», «йнпжзмЯ». 

Впдхыйзлз жЯ онфнгедммюл ббЯеЯэсы ркнбЯ *kadщ («ліпЯ ждпмЯ»), 

*ogurщkщ («нвіпнй»), Я сЯйне вишня, парус, диявол, кровать, миска, левада, 



27 

 

вапно, макітра та ін. ОдпдбЯемЯ аікычірсы їф мЯкдезсы гн рудпз пдківії, 

йткыстпз, мЯтйз, нрбісз: школа, бібліотека, метод, фізика, біологія, 

лексика, криза, діаспора, піп, ангел.  

Б тйпЯїмрыйіи лнбі жадпдедмі цзркдммі впдхыйі бкЯрмі мЯжбз: мЯжбз 

лірс Алушта, Ялта, Севастополь, ілдмЯ Микола, Петро, Андрій (мужній), 

Олександр (захисник людей), Оксана (гостинна), Ірина (спокій). 

Гн пдці, б гЯбмынвпдхыйіи уікнрнуії бзмзй і сдплім етимологія. Т 

мЯтйнбзи наів инвн жЯопнбЯгзкз рснїйз – опдгрсЯбмзйз уікнрнурыйнї 

впдхыйнї чйнкз (ІV рс. гн м. д. – ІІ рс. м. д.). 

Гкю впдхзжліб фЯпЯйсдпмі онцЯсйнбі внкнрмі а, е, і, опзвнкнрмзи ф, 

жбтйнронктцдммю кс, пс, ртуійрз -ік(а), -ад(а), -ид(а), -ід(а): архів, автор, 

економія, етика, ідея, фантазія, лексика, психіка, олімпіада, панахида, 

піраміда. 

Бокзбіб жЯжмЯкЯ і впдхыйЯ лнбЯ: б міи мЯпЯфнбтђсырю онмЯг 300 кдйрдл 

ркнб’юмрыйнвн онфнгедммю: градьць «лірсдцйн», «кір», «ктв». МЯ рынвнгмі т 

впдхыйіи лнбі лнемЯ жмЯисз ркнбЯ ЙЯміб, Спзоіккю, БЯрзкіб. ІлдмЯ РйЯйзйЯ 

(ШдйЯбзхю), Фнпдбзхю, Кзаігы, Џрйнкыг, Гзп жЯуійрнбЯмі т кдвдмгі опн 

онфнгедммю ЙзђбЯ, юйі сде бігнапЯеЯэсы рснртмйз ж впдхыйнэ лнбнэ. 

Латинізми онспЯозкз бмЯркігнй біирыйнбзф Яан снпвнбдкымзф йнмсЯйсіб, 

онцзмЯэцз ж V–VI рс. БЯекзбт пнкы т ркнб’юмн-пнлЯмрыйзф йнмсЯйсЯф 

опнсювнл бійіб бігівпЯбЯб гіЯлЯмснбзи чкюф, шн біб біг адпдвіб ЏгпіЯсзйз гн 

адпдвіб АЯксзйз, Я оіжмічд – снпвнбд лірсдцйн Бдмдхію, юйд б Рдпдгмынбіцці 

аткн мЯиаікычзл мдбікымзхыйзл пзмйнл мЯ ЏгпіЯсзцмнлт лнпі. 

ЦЯрсзмЯ кЯсзмрыйзф ркіб опзичкЯ бед оіркю пнжоЯгт опЯркнб’юмрыйнї 

лнбз: йнкюгЯ біг кЯс. calendae «рбюсн жзлнбнвн рнмхдрснюммю», йнмнокю біг 

лат. cannapis, одпдхы ж кЯс. piper, птрЯкію – біг кЯс. rozalia (свято роз), Я 

сЯйне ркнбЯ алібі, альма-матер, біс. 

Сдплімз, тсбнпдмі мЯ нрмнбі кЯсзмрыйнї лнбз, безбЯэсырю б піжмзф 

вЯктжюф мЯтйз, сдфмійз, онкісзйз, йткыстпз и лзрсдхсбЯ: студент, 

університет, факультет, декан, аудиторія, лекція, (нрбісмю кдйрзйЯ); 

літера, афікс (лнбнжмЯбці сдплімз); синус, квадрат, траѓкторія, 

коефіціѓнт плюс (лЯсдлЯсзцмі сдплімз); вірус, ангіна, аспірин (медзцмі 

сдплімз); адвокат, юрист, кримінальний (эпзгзцмі сдплімз); документ, 

резолюція, інструкція, секретар (ЯглімірспЯсзбмн-гікнбЯ кдйрзйЯ) сЯ ім.  



28 

 

Ж кЯсзмрыйнї лнбз б тйпЯїмрыйт ббіичкз і гдюйі ілдмЯ, мЯопзйкЯг: 

Валерій (жгнпнбзи), Віктор (одпдлнедхы), Віталій (езссђбзи). 

Гкю кЯсзміжліб фЯпЯйсдпмі опдуійрз гд-, дйр-, іл-, ім-, пд-, ртуійрз  

-Якым(зи), -Яс, -Яхі(ю), -дмс, -снп, -стп(Я), -тл, -тр: депресія, експозиція, 

імпонувати, реконструкція, універсальний, інформація, мінімум сЯ ім. 
 

Слов’яно-фінські, слов’яно-балтійські стосунки 
 

Лнекзбн, рдпдг одпчзф твпн-уімрыйзф окдлдм, ж юйзлз жтрспікзрю 

ркнб’юмз, жЯрдкюэцз мнбі ждлкі, аткз окдлдмЯ дрсіб, бнсіб, бдоріб, цтгы. 

ОнцзмЯэцз ж пЯммынвн рдпдгмынбіццю, хі окдлдмЯ одпдатбЯкз б онкісзцміи 

сЯ дйнмнліцміи жЯкдемнрсі біг Птрі. МЯтйнбхі жЯжмЯцЯэсы, шн пЯжнл ж руссю 

( ркнбн птры ронцЯсйт нжмЯцЯкн «кэгз птрыйнї мЯпнгмнрсі») цтгз бнэбЯкз 

опнсз бЯпювіб, апЯкз тцЯрсы т онфнгЯф НкдвЯ мЯ ЙнмрсЯмсзмнонкы. Т  

1030 п. ЮпнркЯб Лтгпзи атгтђ мЯ сдпзснпії цтгрыйзф окдлдм лірсн  

Эп’ђб (ртцЯрмд СЯпст). 

Ркнб’юмн-уімрыйі йнмсЯйсз онжмЯцзкзрю мЯ лнбі юй ркнб’юм, сЯй і 

мЯпнгіб твпн-уімрыйнї ріл’ї. ЖнйпдлЯ ркнб’юмрыйі кдйрдлз лнемЯ жмЯисз т 

лнбі уімрыйнї вптоз:  

фін. akkuno «біймн» (*okщno),  

lusikka «кнейЯ» (*lozщka),  

sirppi «рдпо» (*sыrpщ),  

tuska «аікы» (*tщska),  

cesas – пнр. цЯр.  

Твпн-уімрыйі жЯонжзцдммю рдпдг жЯвЯкымзф мЯжб мджмЯцмі, ончзпдмі 

одпдбЯемн б оібміцмзф внбнпЯф пнріирыйнї лнбз:  

мокса («одцімйЯ»), габук («рнйік»), суп (пнр. кдлічйЯ).  

Рдпдг бкЯрмзф мЯжб бзгікзлн Ільмень біг уім. Ilmajayvi «нждпн», 

Волга біг уім. valka «аікзи, юрмзи», Ока біг уім. Jokki « піцйЯ». 

Ж уімрыйнї спЯгзхіимнї йткыстпз пнріюмз жЯонжзцзкз оноткюпмі 

одкылдмі, кзцЯйз («кЯосз»), цнкнбіцт рнпнцйт - йнрнбнпнсйт, еімнцзи 

йнйнчмзй, пнріирыйт «аЯмэ», лЯспынчйт, йЯжйз опн «йнрнкЯонвн ЛзчйЯ». 

РЯлд уімрыйзл бокзбнл гнркігмзйз онюрмээсы сЯйі  

нрнакзбнрсі пнріирыйнї лнбз: мЯюбмірсы ЯйЯммю і пдгтйхії внкнрмзф б 

трмнлт лнбкдммі, онбснпэбЯмі ркнбЯ «птйз-мнвз», «рсдейз-гнпнейз», 

«мдегЯмн-мдвЯгЯмн» сншн. 
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Уімрыйі жЯонжзцдммю мЯюбмі і б тйпЯїмрыйіи лнбі: щука, сом, дуб, сани, 

сауна, хміль, рясний, чуб, чуприна, чекати, шукати, Київ, Сейм сншн. 

СпЯгзхіимзлз ртрігЯлз ркнб’юм мЯ оібміцмнлт рфнгі ж гЯбміф-гЯбдм 

аткз аЯксз (кЯсбіихі, кзснбхі, оптррз, юсбювз). Ж аЯксіирыйзлз окдлдмЯлз 

ркнб’юмз опнезкз роікымзи аЯксн-ркнб’юмрыйзи одпінг. Хд нпіђмснбмн  біг 

3000 гн 2500 пнйіб гн м.д. ЛнбЯл фЯпЯйсдпмд ірмтбЯммю шікзммзф 

опзвнкнрмзф мЯ лірхі імгнђбпнодирыйзф оЯкЯсЯкымзф, бзрнйзи пібдмы 

укдйсзбмнрсі рзрсдл біглімэбЯммю, нгмЯйнбі унплз тсбнпдммю 

жЯилдммзйнбзф опзйлдсмзйіб, Я сЯйне цзркдммі кдйрзцмі оЯпЯкдкі.  
 

Слов’яно-тюркські мовні контакти 
 

Тюркізми онцЯкз онспЯокюсз гн лнбз ркнб’юм ж йімхю IV рс. м. д., йнкз 

сэпйнлнбмі мЯпнгз, ронцЯсйт втммз, Я оіжмічд ЯбЯпз, атквЯпз ж’юбкюэсырю б 

хдмспЯкыміи сЯ оібгдммн-рфігміи Єбпноі. Сэпйрыйі бокзбз мЯ ркнб’юм 

онрзкээсырю т одпінг унплтбЯммю нйпдлзф ркнб’юмрыйзф мЯпнгмнрсди.  

СЯй, мЯрсто бнкжыйзф атквЯп мЯ гтмЯирыйзф ркнб’юм т VII рс. і 

жЯрмтбЯммю мЯ мземынлт ГтмЯї сэпйн-ркнб’юмрыйнї гдпеЯбз мЯ цнкі ж 

фЯмнл ЏроЯптфнл (683 п.) жЯкзчзкз аЯвЯсн ЯглімірспЯсзбмзф і рнхіЯкымзф 

сдпліміб, сзсткіб, жбЯмы, онрЯг. Рдпдг мЯжб бзгікзлн сЯйі: багатуръ 

«богатир, герой, військовий керівник», боляринъ «опдгрсЯбмзй рсЯпнї 

пнгнбнї жмЯсі», каганъ «ймюжы», «бнкнгЯп», біг сэпй. йЯтЯо, тьлмач 

«одпдйкЯгЯц», сань «жбЯммю», хань «ЯжіЯсрыйзи сзстк» біг сэпй. фЯм 

«ілодпЯснп», Я сЯйне корогва, тютюн, козак, лоша, буланий, карий, 

чумак, отара, чабан, кавун, казан. 

АтквЯпрыйЯ нпгЯ ЏроЯптфЯ оігйнпзкЯ рнэж рдлз ркнб’юмрыйзф 

окдлдм, Якд, одпдатбЯэцз мЯ мзецнлт рнхіЯкымн-йткыстпмнлт пібмі, гн 

йімхю ІФ рс., пнжцзмзкЯрю т ркнб’юмрыйнлт рдпдгнбзші, одпдимюкЯ лнбт, 

йткыстпт і жбзцЯї лірхдбзф ркнб’юм, рЯлЯ е опз хынлт одпдгЯкЯ їл рбнэ 

сэпйрыйт мЯжбт българь, жбігйз ртцЯрмі ркнбЯ болгарин і Болгарія. 

ЖмЯцмт йікыйірсы сэпйіжліб уійртэсы оЯл’юсйз гЯбмынптрыйнї 

озрдлмнрсі «Повість временних літ», Київський літопис, Галицько-

Волинський літопис, «Слово о полку Ігоревім». 

Давні тюркізми опдгрсЯбкдмі б сЯйзф кдйрзйн-рдлЯмсзцмзф вптоЯф: 

одяг та прикраси, тканина: бисерь «одпкЯ», кумачь «цдпбнмЯ 

сйЯмзмЯ», аЯчкзй, чЯпнбЯпз, чсЯмз, ЯскЯр, оЯпцЯ;  
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транспорт, військо: гарба «бзг бнжЯ», бунчукь «рзлбнк бзшнї бкЯгз 

т бзвкюгі йімрыйнвн фбнрсЯ», коругьвь чи хоруги «жмЯлдмн, рсюв» сэпй. - 

жмЯй, жмЯлдмн; чумак, отаман, джура, кіш, калита, люлька,  

торгівля, фінанси: базарь «юплЯпнй», сэпй. деньга «впнчі», товарь 

«снбЯп»;  

рослинний та тваринний світ та його продукти: кумись 

«одпдйзркд йназкюцд лнкнйн», лоша, лошадь «йімы», вЯпатж, Яїп.  

Бокзб ркнб’юмрыйзф лнб мЯ сэпйрыйі лнбз бзюбзбрю мЯиаікычд б 

рікырыйнвнронгЯпрыйіи сЯ атгібдкыміи кдйрзхі. Рдпдг жЯонжзцдмзф ркіб 

жмЯфнгзлн ркнбЯ овес, піч, смола, солома, віск, жито, смола 

МЯюбмірсы сэпйнлнбмнвн мЯрдкдммю – йпзлрыйзф сЯсЯп і йпзлцЯйіб 

(Йпзл), тптліб (ОпзЯжнб’ю), йЯпЯїліб (ВЯкзц),  

вЯвЯтжіб (НгдрыйЯ накЯрсы) т ртцЯрміи ТйпЯїмі ђ ончснбфнл гкю 

опнгнбедммю  тйпЯїмн-сэпйрыйзф йнмсЯйсіб.  
 

Iндоєвропейський шар праслов’янської лексики. 
Балто-слов’янський шар 

 

Рдпдг мЯтйнбхіб мдлЯђ нгмнрсЯимнї гтлйз шнгн бжЯђлнжб’южйіб 

ркнб’юмрыйзф сЯ аЯксіирыйзф лнб. Џ. Чкдифдп, Й. АптвлЯм, Н. ЧЯфлЯснб, 

С. Кдп-РокЯбзмрыйзи, Б.Вднпвіђб сЯ ім. онюрмээсы акзжыйірсы впто лнб 

мЯюбмірсэ аЯксн-ркнб’юмрыйнї опЯлнбз, юйЯ тсбнпзкЯрю оіркю пнжоЯгт 

імгнђбпнодирыйнї опЯлнбз. ОнюбЯ сЯйнї віонсджз онб’южЯмЯ ж сзл, шн т 

ркнб’юмрыйіи вікхі імгнђбпнодирыйнї ріл’ї лнб бзюбкдмн мднгмЯйнбзи 

рстоімы рсптйстпмнї акзжыйнрсі гн імчзф вікнй хіђї ріл’ї. ЖнйпдлЯ аткн 

онліцдмн, шн іж ртцЯрмзф імгнђбпнодирыйзф вікнй лнб гн ркнб’юмрыйнї 

мЯиакзецд брынвн аЯксіирыйЯ. 

МЯтйнбхі бігжмЯцЯэсы, шн опз пдйнмрсптйхії мЯбісы мЯигЯбмічзф 

опЯркнб’юмрыйнї сЯ опЯаЯксіирыйнї лнб онпюг ж мЯюбмнэ жмЯцмнэ 

роікымірсэ т мзф бзюбкдмі ірснсмі пнжаіемнрсі. Хд рбігцзсы, шн сіђї 

ђгмнрсі лнбмзф юбзш, юйЯ аткЯ мднафігмЯ гкю ірмтбЯммю нйпдлнї 

рЯлнрсіимнї лнбз, мд аткн, нсед, мд аткн і рЯлнї лнбз. Шн е рснртђсырю 

бдкзйнї роікымнрсі ліе хзлз лнбЯлз, хд онюрмэђсырю спзбЯкзл сірмзл 

йнмсЯйснл ліе хзлз лнбЯлз. 

Імчі мЯтйнбхі (І.Ангтдм гд Йтпсдмд, Џ. Лдиђ сЯ ім.) мЯвнкнчтбЯкз мЯ 

мЯюбмнрсі шд б лдеЯф опЯімгнђбпнодирыйнї роікымнрсі вптоз гіЯкдйсіб, юйЯ 
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гЯкЯ нйпдлн опЯркнб’юмрыйт сЯ опЯаЯксіирыйт лнбз. І брд е мЯ рынвнгмі 

енгмнї ропназ хікірмнвн нозрт ірснпії опЯаЯксн-ркнб’юмрыйнї лнбз  

мдлЯђ. Гнркігмзй І.Дмгждкім жЯжмЯцЯб, шн ркіг внбнпзсз мд опн  

ркнб’юмн-аЯксіирыйт лнбт, Я опн ркнб’юмн-аЯксіирыйт донфт.  

ТйпЯїмрыйзи гнркігмзй  Й. Сзшдмйн жЯтбЯетђ, шн аЯксіирыйі лнбз 

шнгн ркнб’юмрыйзф лнетсы пнжвкюгЯсзрю юй опдгнй, шн роібірмтђ т цЯрі сЯ 

опнрснпі жі рбнїл мЯшЯгйнл. 

Лнбмі йнмсЯйсз мЯиаікычд ронрсдпівЯэсырю т унплЯф імуімісзбЯф, 

жнйпдлЯ ртуійр ti пдЯкіжтђсырю сЯй: кзснбрыйд nesti – слов’янське нести, 

лит.buti – слов. бути, лит.vezti – слов. везти. 

Ж аЯксіирыйзф лнб гн тйпЯїмрыйнї опзичкз сЯйі ркнбЯ, юй: клуня 

(kluonas), жлукто (zluktas), ятір (venteris), Я сЯйне ґринджоли, ађрус, 

зозуля, кепсько, локшина, пампушка, ремесло, толока, скирта, садиба, 

стодола, шлунок, гаразд. Рдпдг бкЯрмзф мЯжб - мЯжбз піцнй (Пнры, 

ПнрсЯбзхю), рік (Йкзчйз, Онкнчйз, Накнейз). 

МЯснлірсы кзснбрыйЯ лнбЯ жЯонжзцзкЯ ж тйпЯїмрыйнї сЯйі ркнбЯ, юй: 

козак, Дніпро, тривати, гуляти, вечеряти, окрайчик, стріха, діжка, онук. 

Нсед, йікыйірсы кдйрзцмзф жЯонжзцдмы ж лнб-ртрігіб т 

опЯркнб’юмрыйіи лнбі оіжмынї гназ аткЯ жмЯцмнэ і піжмнлЯмісмнэ. ЖЯ цЯрнл 

тфнгедммю жЯонжзцдммю лнемЯ онгікзсз мЯ гбі вптоз, йнемЯ ж юйзф тйЯжтђ 

мЯ одбмзи одпінг:  

Я) вптоЯ жЯонжзцдмы гн пнжоЯгт опЯркнб’юмрыйнї лнбз (IV–VII рс.); їф 

мдбдкзйЯ йікыйірсы,  бнмз лЯэсы жЯвЯкымнркнб’юмрыйзи фЯпЯйсдп;  

а) вптоЯ жЯонжзцдмы оіркю пнжоЯгт опЯркнб’юмрыйнї лнбз, їф аікычЯ 

йікыйірсы, Якд бнмз бкЯрсзбі кзчд нйпдлзл ркнб’юмрыйзл лнбЯл. 

Мнбі кдйрзцмі жЯонжзцдммю опзрйнпэбЯкз унплтбЯммю нйпдлзф 

гіЯкдйсіб, Я жвнгнл і рсЯмнбкдммю лнб нйпдлзф ркнб’юмрыйзф мЯпнгмнрсди. 

Нрйікыйз оіркю VII рс. т ркнб’юм тед мд аткн ђгзмнвн дйнмнліцмнвн, 

онкісзцмнвн і йткыстпмнвн хдмспт, сн опнхдр гзбдпвдмхії (пнжфнгедмы) 

одпдбЯеЯб мЯг опнхдрнл йнмбдпвдмхії (рфнгедмы). 
 

Запитання і завдання 

1. Які припущення висловлюють вчені стосовно походження етноніма 

«слов’яни»? Коли, на думку вчених, слов'яни виокремилися із 

спільноіндоєвропейської етнічної і мовної єдності?  
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2. Прочитайте текст. Якими побачили слов'ян давні історики?  

Ркнб'юмз, - озрЯб Џк-Адйпі т «Ймзжі чкюфіб сЯ йпЯїм», - кэгз рлікзбі і 

мЯрстоЯкымі, и йнкз а мд аткн їфмынї пнжгікымнрсі бмЯркігнй аЯвЯсн  

цзрдкымзф бігвЯктедмы (йнкім) сЯ пнжйзгЯмнрсі їфміф окдлдм, сн ж мзлз рзкнэ мд 

жпібмюбрю а енгдм мЯпнг т рбісі. Бнмз мЯрдкюэсы йпЯїмз, мЯиаЯвЯсчі  

гнлібйЯлз і езссђбзлз опзоЯрЯлз. Бнмз жЯоноЯгкзбі б ждлкдпнарсбі і б 

жгнатбЯммі рнаі опнезсйт и одпдбЯеЯэсы т хынлт брі мЯпнгз оібмнці. І  

гнфнгюсы хі снбЯпз їфмі лнпдл сЯ ртфнгнкнл гн Птріб і ЙнрсЯмсзмнонкю. І 

мЯивнкнбмічі ж окдлдм оібмнці пнжлнбкюэсы он-ркнб'юмрыйз…»  
 

3.На основі історико-етнографічних джерел опишіть слов'янський 

Олімп. 

4. Підготуйте повідомлення «Культура готів та праукраїнців в епоху 

черняхівської культури». 

5. Випишіть з етимологічного словника по п’ять слів грецького, 

готського, тюркського походження, поясніть їх значення. 

6. Поміркуйте, в чому роль етимології мови у пізнанні ментальності 

народу. 
 

7. Заповніть таблицю «Запозичення з грецької, латинської, тюркських 

мов», вставивши у відповідну колонку слова: 

нвіпнй, йдрЯп, гзбЯм, сЯоцЯм, йдорыйзи, йнкюгЯ, ркэрЯп, унпстмЯ, вЯпатж, 

оЯмЯфзгЯ, цдпдгЯ, йЯбтм, апЯлЯ, вмігзи, лнмЯрсзп, аткЯмзи, кнвійЯ, лЯй, йнмвпдр, 

йнжЯй, кэкыйЯ, одкылдмі, спЯвдгію, БдмдпЯ, гзюбнк, йзо’юснй, кнейЯ, шнвкЯ, 

Нкдйріи, Џмгпіи, ЛзйнкЯ. 
 

8. Прокоментуйте слова відомого лексикографа: 

«ЛнбЯ мд оігд т мнвт ж нрбіснэ, мд атгд бігонбігЯсз ртцЯрмзл бзлнвЯл, 

юйшн мд гЯгтсы їи бзпназсзрю іж рбнвн рнйт і йнпдмю, одпдапнгзсз мЯ бкЯрмзф 

гпіегеЯф» (Б. ГЯкы). 
 

9. РкнбЯ ж бзпЯжмзл мЯхінмЯкымн-йткыстпмзл йнлонмдмснл жмЯцдммю 

мЯжзбЯэсы д с м н в п Я у і ж л Я л з . Б тйпЯїмрыйіи лнбі сЯйзлз ркнбЯлз ђ 

пампушки, галушки, вареники, хати-мазанки, чорнобривці.  

Продовжіть цей список, дописавши сім слів і пояснивши їх значення 

та етимологію. 
 

10. Прочитайте уривок із роману Ліни Костенко «Берестечко». 

Знайдіть тюркізми. З якою метою автор використовує ці слова? 

Мд еЯкіб лдмі фЯм мі бзмЯ, мі йтлзрт, мі лдгт. 
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Л’юйн роЯсз аткн. Кзч йпзцЯкЯ бмнці онрсікывЯ, 

СЯ гбі рзсі рнйзпз акзшЯкз опз бфнгі мЯлдст 

СЯ гзбзкЯрю б рдпхд рсЯкдбЯ сЯсЯпрыйЯ йкэвЯ. 

СЯ шнгмю і шнмнці фкдосЯкз жкзбт аЯэпз. 

І пнжгенфЯбрю фЯм, трд опзціодмыйз чтйЯб: 

– Сз лдмд нгтпзб, опнйкюсзи ґютпд! 

Ю опзбіб рбнђ біирыйн, Я сз лдмд нчтйЯб. 

Шн е сз фнцдч, йнжЯхыйзи сз лЯйнвнмд, 

Шна т сзф анкнсЯф лдмі еЯаЯ хзхыйз гЯкЯ? 

Сз е йЯжЯб, шн їф лЯкн. Џ їф ед сЯл кдвінмз! 

СЯ т мзф ед вЯплЯсз, Я б сЯсЯп – рспікЯ сЯ «ЏккЯ!» 

 

11. Прочитайте текст. Чи має рацію вчений? Доведіть. 

ОпЯаЯсыйібшзмнэ ркнб'юм імйнкз мЯжзбЯэсы лірхзмт, шн нфнокэђ бдпфіб'ю 

Оптст і МЯггмірспюмшзмт. Оіркю Гптвнї рбіснбнї біимз тйпЯїмрыйі Япфднкнвз 

жгіирмзкз опнпзб т бзбцдммі ркнб'юм, тснцмзбчз онатгнбЯмт мЯ озрдлмзф 

гедпдкЯф йнмхдохіэ опдгйіб тйпЯїмрыйнвн мЯпнгт ЛзфЯикЯ Вптчдбрыйнвн. Хд 

гнжбнкзкн гнонбмзсз мЯчзф лнекзбзф опдгйіб і сіђэ цЯрсзмнэ рйкЯбiміб, шн 

езкЯ мЯ оібміц біг ЙЯпоЯс мЯ бріи ОпЯбнадпдеміи ТйпЯїмі. 

ЖмЯцмі лЯсдпіЯкз, жіапЯмі ЯпфднкнвЯлз, гнбнгюсы, шн ркнб'юмрыйі мЯпнгз 

жЯпнгзкзрю б рдпдгзмі І сзрюцнкіссю оіркю пнжрдкдммю ркнб'юм, шн нпвЯміцмн 

бкзкнрю т «бдкзйд одпдрдкдммю мЯпнгіб». «Ркнб'юмз б V рснкіссі жЯилЯкз 

сдпзснпіэ ТйпЯїмз, онвпЯмзцмі пдвінмз Онкыші, спнчйз Аікнптрі и Йтпрыйт 

накЯрсы сдодпічмынї Пнрії», – пнжонбігЯђ ірснпзй Бнкнгзлзп АЯпЯм. ОнцзмЯэцз ж  

V рснкіссю, йнкз сэпйз-втмз пнжазкз вдплЯмхіб-внсіб (Я б рйкЯгі внсрыйнї 

цдпмюфібрыйнї йткыстпз аткз і ркнб'юмз), внсз бігіичкз мЯ ЖЯфіг і гнрювкз ІроЯмії, 

нрмнбмзл мЯпнгнл мЯ мЯчіи сдпзснпії жЯкзчзкзрю ркнб'юмз. Бнмз рсбнпзкз 

рЯлнатсмэ йткыстпт, юйт пнжмдркз он Єбпноі, йнкз рЯлі рсЯкз пнжрдкюсзрю мЯ 

ГтмЯи і мЯ АЯкйЯмз, Яе гн Впдхії. Гдфсн одпдрдкзбрю и гЯкдйн мЯ Оібміц, мЯ 

Бнквт і Гнм. Онвкзмтбчз лірхдбі окдлдмЯ, бнмз і рЯлі рсЯбЯкз імчзлз 

мЯпнгЯлз. Снлт ђ анквЯпз, пнріюмз, аікнптрз. Бцдмі бігжмЯцЯэсы, шн ркнб'юмрыйЯ 

дйроЯмрію аткЯ лзпмнэ. МЯчі опдгйз опнртбЯкзрю мЯ мнбі ждлкі юй йнкнмірсз, Я 

мд жЯвЯпамзйз. Ркнб'юмз, юйі жЯкзчзкзрю мЯ йнпімміи сдпзснпії, рснрнбмн сзф, шн 

бігрдкзкзрю, сЯйне рсЯкз нйпдлнэ дсміцмнэ нгзмзхдэ. Юйнїры «ђгзмнї 

ркнб'юмрыйнї мЯпнгмнрсі», юй жЯжмЯцЯђ Бнкнгзлзп АЯпЯм, мійнкз мд ірмтбЯкн, Я 

аткз ркнб'юмрыйі окдлдмЯ, йнемд ж юйзф ббЯеЯкн рдад мЯпнгнл (Ж гнбігмзйЯ). 
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3. Праслов’янська мова – основа розвитку  

сучасних слов’янських мов 
 

Цзркдммі опзйкЯгз жЯрбігцтэсы, шн, мЯодбмд, бЯейн жмЯисз шд сЯйт 

роікымірсы лнб, гд а унмдсзцмЯ, лнпункнвіцмЯ, кдйрзцмЯ рфнеірсы аткЯ 

сЯйнэ нцдбзгмнэ. Рдпаз і онкюйз, тйпЯїмхі і ркнбдмхі лнетсы, мЯопзйкЯг, 

роікйтбЯсзрю нгзм ж нгмзл адж одпдйкЯгЯцЯ. Опзцзмз сЯйнвн юбзшЯ – б 

ірмтбЯммі роікымнї лнбз-гедпдкЯ ртцЯрмзф ркнб'юмрыйзф лнб. 
 

3.1. Праслов’янська мова як спільна прамова всіх слов’ян 
 

МЯ рынвнгмі ірмтђ аЯвЯсн опзотшдмы рснрнбмн сдпзснпії і цЯрт 

унплтбЯммю мЯ нрмнбі нгмнвн ж імгнђбпнодирыйзф гіЯкдйсіб 

(опнснркнб'юмрыйнвн) опЯркнб’юмрыйнї лнбз.  

РоікымнімгнђбпнодирыйЯ лнбЯ – опЯлнбЯ, юйЯ бопнгнбе спзбЯкнвн 

цЯрт аткЯ роікымнэ гкю бріф імгнђбпнодирыйзф лнб: ркнб’юмрыйзф, 

аЯксіирыйзф, іпЯмрыйзф, імгіирыйзф, вдплЯмрыйзф, пнлЯмрыйзф, йдкысрыйзф, 

впдхыйнї, ЯкаЯмрыйнї, біплдмрыйнї, мзжйз лдпсбзф лнб.  

Юй ббЯеЯђ аікычірсы ркЯбірсіб, хю лнбЯ ірмтбЯкЯ нпіђмснбмн т  

V–ІV сзрюцнкіссюф гн м.д. і рсЯмнбзкЯ гіЯкдйсмн гзудпдмхіинбЯмт ђгмірсы.  
 

Індоєвропеїстика, індоєвропейське мовознавство – галузь 

мовознавства, що вивчаѓ індоѓвропейські мови, які належать до одніѓї з 

найбільших і науково вивчених мовних сімей. 
 

ПнжоЯг опЯлнбз рсЯб рйкЯгмзл опнхдрнл мд кзчд лнбмнї дивергенції 

(пнжфнгедмы), Якд сЯйне і конвергенції (рфнгедмы). Нгмзл іж гЯбміф опнхдріб 

лнбмнї гзбдпвдмхії рсЯкЯ оЯкЯсЯкіжЯхію жЯгмынюжзйнбзф опзвнкнрмзф т мзжхі 

імгнђбпнодирыйзф лнб. Юй мЯркігнй – тсбнпзкнрю гбЯ ЯпдЯкз. Лнбз, гд аткЯ 

жгіирмдмЯ хю оЯкЯсЯкіжЯхію (т ркнб’юмрыйзф, аЯксіирыйзф, імгіирыйзф лнбЯф), - 

хд мови сатем. Лнбз, гд хди опнхдр атб бігртсміл (вдплЯмрыйі, пнлЯмрыйі, 

йдкысрыйі, впдхыйЯ лнбз), рйкЯкз вптот кентум. 

Кднміг ЖЯкіжмюй опзотрйЯђ, шн опЯаЯсыйібшзмнэ імгнђбпнодихіб 

ркіг ббЯеЯсз Мілдхыйт, Онкырыйт, МЯггміопюмрыйт мзжзмз сЯ аЯрдим Гімхю. 

Ончзпдммю опЯімгнђбпнодирыйнї лнбз-нрмнбз ропзцзмзкн рйнсЯпрсбн юй 

нйпдлЯ вЯктжы внронгЯпрсбЯ. 

Нпіђмснбмн т ІІІ сзр. гн м. д. сдпзснпію імгнђбпнодирыйнї опЯлнбз 

жмЯцмн пнжчзпзкЯрю. Хд ропзцзмзкн онркЯакдммю ліе гіЯкдйсЯлз, шн 
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онрстонбн одпдсбнпэбЯкзрю мЯ нйпдлі лнбз (опЯркнб’юмрыйт, 

опЯаЯксіирыйт, опЯвдплЯмрыйт сЯ ім.). ЦЯрсзмЯ ж мзф (фдсрыйі, снфЯпрыйЯ 

лнбз) жмзйкз аджркігмн, мд онпнгзбчз мнбзф лнб.  

ЦЯр ірмтбЯммю імгнђбпнодирыйнї роікымнрсі гЯђ лнекзбірсы бзжмЯцзсз 

роікымЯ імгнђбпнодирыйЯ кдйрзйЯ, жнйпдлЯ мЯжбз кэгди жЯ ронпігмдмірсэ сЯ 

імчзлз нжмЯйЯлз (мати, батько, син), мЯжбз цЯрсзм сікЯ (око, брова, зуб, 

серце), сбЯпзм (вівця, бик, корова, вовк), пнркзм (дерево, береза, верба), 

езскЯ, внронгЯпрыйзф атгібдкы (дім, двері, віз) сншн.  
 

Праслов’янська мова – прамова – це основа як усіх слов’янських мов 

та діалектів, наявних на сьогодні східнослов’янських, 

південнослов’янських, західнослов’янських, так і мертвих мов.  
 

ОпЯркнб’юмрыйт лнбт мд жЯрбігцдмн енгмнэ оЯл’юсйнэ. Хю лнбЯ 

аткЯ чстцмн пдйнмрсптинбЯмЯ, жлнгдкынбЯмЯ бцдмзлз і юбкюђ рнанэ 

кнвіцмт, рсптмйт рзрсдлт Япфдсзоіб – лнбмзф унпл, юйі жЯозртэсырю 

кЯсзмрыйзлз атйбЯлз оіг жіпнцйнэ * (астериском). Нрмнбмзл опзинлнл 

бігмнбкдммю хзф унпл ђ ЯмЯкіж жмЯцмнї йікыйнрсі пдвткюпмзф 

бігонбігмнрсди т ркнб'юмрыйзф сЯ імчзф імгнђбпнодирыйзф лнб, жгіирмдмзф 

мЯ нрмнбі дсзлнкнвіцмнвн ЯмЯкіжт. 

Нрйікыйз опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ аткЯ роікымнэ пнжлнбмнэ лнбнэ гкю 

бріф ркнб’юм, її мдпігйн мЯжзбЯэсы сЯйне спільнослов’янською, 

загальнослов’янською, протослов’янською, давньослов’янською. Нрйікыйз хі 

сдплімз мд бйЯжтэсы мЯ її гЯбмірсы, ірснпзцмі опзцзмз сіђї рсптйстпмнї 

рфненрсі юй пджткысЯст вдмдсзцмнї ронпігмдмнрсі ркнб'юмрыйзф лнб ліе 

рнанэ, лнбнжмЯбхі біггЯэсы одпдбЯвт сдплімт «опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ». 

Б тйпЯїмрыйіи лнбі мЯкіцтђсырю гн гбнф сзрюц ркіб опЯркнб'юмрыйнвн 

онфнгедммю. Хд мЯжбз кэгди жЯ ронпігмдмірсэ – чоловік, сват, невістка, 

вітчим; мЯжбз цЯрсзм сікЯ – чоло, рот, шия; мЯжбз сбЯпзм – віл, ведмідь, 

жук, пнркзм – пшениця, кропива, малина, ожина; мЯжбз опдглдсіб і юбзш 

опзпнгз – буря, вихор, потік сншн. 
 

Деякі особливості праслов’янської транскрипції 

Рдпдг нрнакзбнрсди унмдсзцмнї спЯмрйпзохії опЯркнб’юмрыйнї лнбз 

бзжмЯцЯэсы сЯйі: 

– б нрмнбі опЯркнб’юмрыйнї спЯмрйпзохії - кЯсзмрыйзи ЯкуЯбіс  

(йпіл ch) іж гнгЯсйнбнлз впЯуіцмзлз і гіЯйпзсзцмзлз жмЯйЯлз; 
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– юбзшЯ опЯркнб’юмрыйнї лнбз онжмЯцЯэсы родхіЯкымзл жмЯйнл * 

(астериск Яан т впдхыйіи лнбі – жіпнцйЯ; хди жмЯй тодпчд бзйнпзрсЯб 

мілдхыйзи тцдмзи Џ.Чктифдп), шн нжмЯцЯђ пдйнмрсптинбЯмт унплт; 

унплЯ  мд жЯрбігцдмЯ Ямі б езбіи лнбі, Ямі б оЯл’юсйЯф; 

– опЯркнб’юмрыйзи Яйтс онжмЯцЯбрю жмЯйнл Яйтс [’] мЯг бiгонбiгмзл 

внкнрмзл цз гзуснмвнл і нжмЯцЯђ нгмнбдпчзммт, бзрфiгмт імснмЯхіэ; 

– хзпйтлукдйр [′] – мЯвнкнр, імснмЯхію, б нрмнбмнлт, роЯгмЯ; 

– пзрйЯ мЯг внкнрмзл нжмЯцЯђ жмЯй гнбвнї спзбЯкнрсі внкнрмнвн жбтйЯ 

(ā, ō, ē, ī, з); 

– ˇ гтейЯ мЯг внкнрмзл нжмЯцЯђ жмЯй йнпнсйнї спзбЯкнрсі жбтйЯ (ă, ŏ, 

ĕ, ĭ); 

– ^ гтейЯ оіг внкнрмзл – мдрйкЯгнбзи внкнрмзи жбтй (і Яан з); 

– ´ пзрйЯ опЯбнптц – жмЯй онл’юйчдммю опзвнкнрмнвн жбтйЯ; 

– ^ - гЯчнй мЯг внкнрмзл безбЯэсы гкю онжмЯцдммю мЯоптедмнвн 

внкнрмнвн жбтйЯ щ Яан ы; 

– < Яан > – жмЯй, шн онйЯжтђ мЯопюл жлім (пнжбзсйт) жбтйЯ, 

жбтйнронктцдммю, лнпудлз ркнбЯ; 

– н – йптенй оіг жбтйЯлз r, l, m, n – хд жмЯй рйкЯгнсбнпцнрсі; 

– g – одпдгЯђ ЯупзйЯст гж , w- одпдгЯђ ЯупзйЯст ге; 

– опЯркнб’юмрыйі *д, *н – хд мнрнбі н, сЯ Ċ; 

– опзгзфнбі опзвнкнрмі онжмЯцЯкз ртопнбігмзл [h] оіркю 

бігонбігмнвн жбтйЯ: [bh], [ph], [dh], [th], [gh], [kh]. 
 

Діалектне членування праслов’янської мови 

ЛнбнжмЯбхі опзотрйЯэсы, шн опЯркнб’юмрыйнвн мЯпнгт юй сЯйнвн мд 

ірмтбЯкн, опдгрсЯбмзйз піжмзф окдлдм пнжлнбкюкз мЯ піжмзф гіЯкдйсЯф. 

ПЯммі гіЯкдйсз опЯркнб’юмрыйнї лнбз (І – ІІ сзрюцнкіссю) мд бігпіжмюкзрю 

нгзм біг нгмнвн мЯрсікыйз, шна рсЯсз рЯлнрсіимзлз, снлт опЯркнб’юмрыйЯ 

лнбЯ одпчзф гбнф сзрюцнкісы ропзилЯђсырю юй аджгіЯкдйсмЯ.  

Хд жтлнбкэбЯкнрю сЯйне мдбдкзйнэ сдпзснпіђэ і сірмзлз жб’южйЯлз  

ліе окдлдмЯлз. 

Т рдпдгзмі І сзр. м.д. сдпзснпію опЯркнб’юмрыйнї лнбз аткЯ бед 

жмЯцмнэ – біг кібнвн адпдвЯ Нгпз мЯ жЯфнгі гн рдпдгмынї сдції Гдрмз мЯ 

рфнгі, біг тжадпдеею АЯсіирыйнвн лнпю мЯ оібміцмнлт жЯфнгі гн одпдгвіп’ю 

ЙЯпоЯс і Ртгдс мЯ оібгмі). Хд рсЯкн опзцзмнэ онрстонбнвн пнжоЯгт 
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опЯркнб’юмрыйнї лнбз ронцЯсйт мЯ нйпдлі опнліемі опЯлнбз, юйі, 

імсдмрзбмн йнмсЯйстэцз, лнвкз атсз роікымзлз гкю нйпдлзф впто 

ркнб’юмрыйзф лнб. Т пджткысЯсі онгЯкычнї гзудпдмхіЯхії бйЯжЯмзф лнбмзф 

ЯпдЯкіб бзмзйЯкз піжмі ркнб’юмрыйі лнбз. 

ЖнйпдлЯ, онкырыйзи тцдмзи С. Кдп-РокЯбзмрыйзи онгЯб рфдлт 

пнжбзсйт опЯркнб’юмрыйнї лнбз мЯ жЯфігмі і рфігмі гіЯкдйсз: 

 

 

 

 

 

 

 

Лнбмі жлімз мд жаівЯэсырю б цЯрі іж рнхіЯкымзлз, дсміцмзлз сЯ 

йткыстпмзлз опнхдрЯлз. Сн е пнжоЯг ркнб’юмрыйнї ђгмнрсі, юйзи Яйсзбмн 

бігатбЯбрю бед опнсювнл ІV–V рс., мЯ лнбі бігцтсмн онжмЯцзбрю сікыйз б 

VІ–VII рс. 

ТйпЯїмрыйзи гнркігмзй Впзвнпіи ОібснпЯй бігжмЯцЯђ, шн бопнгнбе  

І–V рс. м. д. (пізньопраслов’янський період) т ркнб’юмрыйзф внбіпйЯф мЯ 

сдпзснпії ртцЯрмнї ТйпЯїмз бігатбЯкнрю унмдсзцмі і впЯлЯсзцмі жлімз, юйі 

бокзмткз мЯ пнжбзснй ркнб’юмрыйзф лнб, жнйпдлЯ рфігмнркнб’юмрыйзф. 

Ігдсырю, жнйпдлЯ, опн сЯйі жлімз: 

– одпдсбнпдммю ort, olt, ert, elt т rot, ret, let, lot ж онгЯкычзл 

лнекзбзл онгнбедммюл внкнрмнвн жбтйЯ (*orbota – робота); 

– пнжбзснй сдмгдмхії гн жлімз онцЯсйнбнвн е б о одпдг мЯрстомзл 

рйкЯгнл ж внкнрмзлз і, е (т жЯфігмнркнб’юмрыйнлт ЯпдЯкі – je): опЯрк.*edin, 

тйп.один, рос.один, онкырый. jeden, цдрый. jeden; 

– одпдфіг топнгнбе ІІ - ІІІ рс. м. д. жЯгмынюжзйнбзф опзвнкнрмзф г, 

к, х одпдг ё сЯ і т дз' (з'), с', ц' т рфігмнркнб’юмрыйнлт ЯпдЯкі, і dz', c', s´ т 

жЯфігмнркнб’юмрыйнлт ЯпдЯкі (нога – на нозі, рука – в руці); 

– жЯбдпчдммю опнхдрт одпдфігмнвн онл’юйчдммю і жкзссю 

опЯркнб’юмрыйзф ронктй dj, tj, kt т л’юйі чзокюці ЯупзйЯсз дж’, ж’, ч’ мЯ 

рфнгі, т рбзрсюці мЯ жЯфнгі:*medja – межа, *svetja - свіча, *noktь - ночь, ніч; 

– онюбЯ додмсдсзцмнвн жбтйЯ l т ронктцдммюф bj, pj, vj, nj і пнжбзснй 

ЖЯфігмЯ 

гіЯкдйсмЯ вптоЯ 
 

ОпЯркнб’юмрыйЯ 

лнбЯ 

РфігмЯ 

гіЯкдйсмЯ вптоЯ 

ЖЯфігмнркнб’юмрыйЯ 

лнбЯ 

Cфігмнркнб’юмрыйЯ 

лнбЯ 

Оібгдммнркнб’юмрый

Я лнбЯ 
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жбтйнронктцдмы bl´, pl´, vl´, ml´ т рфігмнлт, рсбдпгіммю онл’юйчдмзф втамзф 

т жЯфігмнлт (онпібм. ркбх. lubim, пнр. люблю, б-кте.spia, тйп. сплять, цдр. 

zem, анкв. земя, аікнп. земля); 

– мднгмЯйнбЯ рсіийірсы ронктй /dl/, /tl/: жадпдедммю жбтйнронктцдмы 

/dl/, /tl/ т жЯфігмнлт гіЯкдйсі, ропншдммю опнпзбмзф т жбтйнронктцдммюф т 

рфігмнлт гіЯкдйсі.  

МЯопзйкЯг: опЯрк.*mydlo, онкырый. mydlo, б.-кте. mydlo, цдрый. 

mydlo, тйп. мило, аікнп. мило, тйп. сало, ркбх. svadlo, пнр. шило і онк. 

szvdlo, аікнп. расліна і б-кте. roslina; 

– жадпдедммю жбтйнронктцдмы /gv/, /kv/ одпдг /д /, /і /т жЯфігмнлт і 

жлімЯ мЯ /zv´/, /cv´/рфігмнлт. МЯопзйкЯг: опЯрк. *gvezda, *kwet, мземынкте. 

gwеzda, kwet онк. gwiazda, kwiat, цдр.hvezda, kvet, тйп. цвіт, пнр. звезда, 

аікнп. цвіт); 

– жлімЯ онл’юйчдмнвн жбтйЯ /ф/одпдг мнбзлз /д/, /і/ б жЯфігмнлт 

гіЯкдйсі мЯ чзокюцзи ń (чы), т рфігмнлт – мЯ рбзрсюцзи s´ (ры).  

МЯопзйкЯг: онкырый. swasze, szary, цдр. strese, тйп. свасі. 

ЛдеЯ ліе хзлз жнмЯлз цЯрсн жлімэбЯкЯрю, опнсд б нрмнбмнлт 

опнкювЯкЯ он ЖЯфігмнлт Атвт. 

ТйпЯїмрыйзи тцдмзи К.ЖЯкіжмюй жЯопнонмтбЯб рфдлт пнжбзсйт 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз мЯ північний і південний гіЯкдйсз (гзб. пзр.). 

Рдпдг фЯпЯйсдпмзф нрнакзбнрсди оібміцмнвн і оібгдммнвн гіЯкдйсіб 

гнркігмзйз бзгікюэсы мЯрстомі: 

– т оібміцмнлт гіЯкдйсі опЯімгнђбпнодирыйі [д] сЯ [ні] жкзкзрю б 

нгміи унмдлі /е/, снасн ѐ, Я б оібгдммнлт гіЯкдйсі - т унмдлі /д/ 

(наприклад, онк. bialy, цдр.bil, цдр.vira , онк. wiara); 

– т оібміцмнлт гіЯкдйсі ЯупзйЯсЯ [dz] жлімзкЯрю мЯ [z], (мЯопзйкЯг, 

онк. miedza, цдр.meze); 

– мнрнбзи внкнрмзи жЯгмынвн пюгт [о] т оібміцмнлт гіЯкдйсі 

бзлнбкюбрю юй о, т оібгдммнлт – юй и (мЯопзйкЯг, онкырый. reka, цдр.ruka). 
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Гнркігмзйз фЯпЯйсдпзжтэсы сЯйне бкЯрмд рфігмзи сЯ хдмспЯкымзи 

оіггіЯкдйсз юй оіггіЯкдйсз рфігмнвн гіЯкдйст. ХдмспЯкымзи гіЯкдйс атб 

ончзпдмзи ліе ЖЯфігмзл Атвнл і піцйнэ Внпзмы, бкЯрмд рфігмзи – біг 

піцйз Внпзмі мЯ рфіг. Внбнпз хдмспЯкымнвн оіггіЯкдйст (оібміцмі) онйкЯкз 

онцЯснй анквЯпрыйіи сЯ лЯйдгнмрыйіи лнбЯл, мЯ нрмнбі бкЯрмд рфігмнвн 

оіггіЯкдйст жвнгнл пнжбзмткзрю рфігмнркнб’юмрыйі лнбз. 

МЯ V–VІ рс. опзоЯгЯђ нрсЯснцмзи пнжоЯг опЯркнб’юмрыйнї дсмнлнбмнї 

роікымнрсі мЯ нйпдлі лнбмі ЯпдЯкз, шн ірмтбЯкз б лзмткнлт. 
 

Перiодизація історії праслов’янської мови 

МЯ рынвнгмі жЯкзчЯђсырю бігйпзсзл озсЯммю: опЯркнб'юмрыйЯ лнбЯ 

онфнгзсы аджонрдпдгмын біг опЯімгнђбпнодирыйнї цз біг 

опЯаЯкснркнб’юмрыйнї лнбз Мд пнжб’южЯмЯ нрсЯснцмн і опнакдлЯ 

цЯрнопнрснпт опЯркнб’юмрыйнї лнбз. 

ОдпiнгзжЯхіэ ірснпії опЯркнб’юмрыйнї лнбз бзйнмтэсы мЯ нрмнбі 

онпібмюкымн-ірснпзцмнвн лдснгт. 
 

Порівняльно-історичний метод – метод, суть якого полягаѓ в 

зіставленні фактів і явищ слов’янських мов з відповідними явищами інших 

споріднених (індоѓвропейських) та неспоріднених мов.  
 

Юй мземю, сЯй і бдпфмю лдеЯ одпінгт брсЯмнбкэђсырю мд б 

Яарнкэсмзф цзркЯф, Я сікыйз б сдплімЯф бігмнрмнї фпнмнкнвії.  

Аікычірсы ркЯбірсіб опзотрйЯэсы, шн ркнб’юмрыйЯ опЯлнбЯ 

жЯпнгзкЯрю мЯ лдеі ІІІ – ІІ сзр. гн м.д. і пнжоЯкЯрю мЯ рЯлнрсіимі ркнб’юмрыйі 

лнбз мЯ онцЯсйт гптвнї онкнбзмз І сзр. м.д. Нсед, донфЯ iрмтбЯммю 

ркнб’юмрыйнї опЯлнбз нйпдркдмЯ б лдеЯф 2,5 –3 сзр. пнйiб. ЖЯ цЯр ірмтбЯммю 

хю лнбЯ сірмн бжЯђлнгіюкЯ ж імчзлз лнбЯлз, опзаЯксіирыйнэ лнбнэ і 

жЯжмЯкЯ піжмзф жлім, нрнакзбн мЯ унмдсзцмнлт пібмі. 

ОпЯркнб’юмрыйЯ 

лнбЯ 

Оібміцмн-

гіЯкдйсмЯ вптоЯ 

Оібгдммн-

гіЯкдйсмЯ вптоЯ 

 

ЖЯфігмнркнб’юм- 

рыйі лнбз 

Оібміцмнркнб’юм-

рыйі лнбз 

Оібгдммнрфігмн- 

ркнб’юмрыйі лнбз 

Оібгдммнркнб’юм-

рыйі лнбз 
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http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Тцдмі он-піжмнлт оігфнгюсы гн озсЯммю одпінгзжЯхії ірснпії 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз. МЯиаікыч бігнлзлз мЯ рынвнгмі ђ одпінгзжЯхії, 

жЯопнонмнбЯмі Л. Сптадхыйзл, М. БЯи-Бдийнл, Р. Адпмчсдимнл,  

У. Уікімзл. 

Пнріирыйзи гнркігмзй ЛзйнкЯ Сптадхыйни (1890–1938) б ірснпії 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз бзгікюб сЯйі одпінгз:  

Я) опнснркнб’юмрыйзи, йнкз опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ ббЯеЯкЯрю 

гіЯкдйснл імгнђбпнодирыйнї опЯлнбз;  

а) одпінг рЯлнрсіимнвн пнжбзсйт опЯркнб’юмрыйнї лнбз, юйзи спзбЯб 

біг цЯрт її рсЯмнбкдммю гн гіЯкдйсмнвн цкдмтбЯммю;  

б) одпінг гіЯкдйсмнї гзудпдмхіЯхії опЯркнб’юмрыйнї лнбз.  

НгмЯй сЯйЯ йкЯрзуійЯхію гнрзсы рфдлЯсзцмЯ. 

ВнккЯмгрыйзи тцдмзи МійнкЯр БЯм-Бдий (1880–1941) б нрмнбт 

одпінгзжЯхії опЯркнб’юмрыйнї лнбз онйкЯб унмдсзцмт рсптйстпт. РозпЯэцзры 

мЯ жЯйнм бзрфігмнї жбтцмнрсі, кімвбірс бзнйпдлкэбЯб сЯйі одпінгз:  

пЯмміи (спзбЯб 2 сзр. пнйіб, атб йнмрдпбЯсзбмзл) і оіжміи (спзбЯб 2–3 

рснкіссю і атб аЯвЯсзи мЯ лнмнуснмвіжЯхіэ, онюбт рйкЯгнсбнпцзф окЯбмзф, 

жлімз т вптоЯф опзвнкнрмзф, тспЯст йімхдбзф опзвнкнрмзф). 

Пнріирыйзи ркЯбірс РЯлтїк Адпмчсдим (1910–1997) спзсзрюцнкісмэ 

донфт опЯркнб’юмрыйнї лнбз тлнбмн онгікзб мЯ гбі донфз: гн бспЯсз 

жЯйпзсзф рйкЯгіб і оіркю.  

Пнріирыйзи лнбнжмЯбдхы Удгнс Уікім (1908–1982) тлнбмн ірснпіэ 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз онгікюб мЯ спз одпінгз.  

Ранній період (ІІІ – І сзр. гн м. д.) фЯпЯйсдпзжтбЯбрю вкзанйзлз 

одпдсбнпдммюлз, жнйпдлЯ т унмдсзхі. Ігдсырю, жнйпдлЯ, опн сЯйі нжмЯйз, юй:  

– бспЯсЯ опзгзфнбзф опнпзбмзф опзвнкнрмзф: [bh], [ph], [dh], [th];   

– жЯмдоЯг кЯаіЯкіжнбЯмзф жЯгмынюжзйнбзф опзвнкнрмзф сЯ жлімЯ 

оЯкЯсЯкымзф g’, k’, т z, s;  

– бзмзймдммю мнбнвн опзвнкнрмнвн х ж опзгзфнбнвн kh, Я сЯйне іж s 

оіркю і, u, г, k;  

– пнжшдокдммю рйкЯгнсбнпцзф жбтйіб гº, 1º, mº, nº мЯ гзуснмвіцмі 

ронктцдммю  гºі; 1ºі; mºі; nºі;  гº u; 1º u, mº u, nº u. 

Середній період (гптвЯ онк. І сзр. гн м. д. гн ІІІ – V рс. м.д.). Т хди 

одпінг ж’юбкюђсырю сдмгдмхію гн Ябснмнлмнрсі рйкЯгт б лдеЯф ркнбЯ, шн 
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опзжбнгзсы гн бзмзймдммю жЯйнміб бігйпзснвн рйкЯгт сЯ рйкЯгнбнвн 

рзмвЯплнміжлт.  

ЖЯйнм бігйпзснвн рйкЯгт жтлнбзб сЯйі бЯекзбі унмдсзцмі жлімз, юй 

жЯмдоЯг опзвнкнрмзф т йімхі ркнбЯ, пнжбзснй опнсдсзцмзф опзвнкнрмзф, 

одпдлішдммю лде рйкЯгіб, ропншдммю, Ярзлікюсзбмі сЯ гзрзлікюсзбмі 

жлімз т вптоЯф опзвнкнрмзф, лнмнуснмвіжЯхіэ дифтонгів, тсбнпдммю 

носових голосних сЯ рйкЯгнсбнпцзф рнмЯмсіб.  

Нгмзл іж бзюбіб жЯйнмт бігйпзснвн рйкЯгт рсЯкЯ асиміляція 

опзвнкнрмзф одпдг j.  

Бігонбігмн гн жЯйнмт рйкЯгнбнвн рзмвЯплнміжлт внкнрмі і опзвнкнрмі 

т рйкЯгі ронктцЯкзрю жЯ опзмхзонл їф нгмнпігмнрсі ж онвкюгт одпдгмынї і 

мдодпдгмынї артикуляції. БмЯркігнй хынвн опзвнкнрмі б онжзхії одпдг 

внкнрмзлз одпдгмынвн пюгт рсЯбЯкз оЯкЯсЯкіжнбЯмзлз.  

ПджткысЯснл жЯвЯкымнвн опнхдрт онл’юйчдммю опзвнкнрмзф рсЯкЯ 

одпчЯ палаталізація жЯгмынюжзйнбзф g, k, х, юйі одпдичкз т оЯкЯсЯкымі 

чзокюці dž’ (оіжмічд ž’), č’, š’ (ž’ērǒs, č’ī, souš’ītī – укр. жар, чи, сушити).  

Оіркю лнмнуснмвіжЯхії гзуснмвіб, т оіжміи одпінг бігаткзрю гптвЯ і 

спдсю оЯкЯсЯкіжЯхії жЯгмынюжзйнбзф опзвнкнрмзф. Їф мЯркігйнл рсЯкз л’юйі 

рбзрсюці – оЯкЯсЯкіжнбЯмі dz’ (оіжмічд z’), c’, s’ (гптвЯ оЯкЯсЯкіжЯхію) сЯ 

оЯкЯсЯкымі dz’ (оіжмічд z’), c’, s’ (спдсю оЯкЯсЯкіжЯхію), онп. mūs’ě, ŏv’ьс»ā, 

тйп. мусі (біг лтфЯ), вівця.  

МЯ нрмнбі оЯкЯсЯкіжЯхії жЯгмынюжзйнбзф оіжмічд бзмзйкз 

лнпунмнкнвіцмі цдпвтбЯммю. 

Пізній період (V–VІІ рс. м. д.) нжмЯлдмтбЯбрю пнжоЯгнл 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз мЯ нйпдлі лнбз. 

Юй рсбдпгетђ У.Уікім, пнжоЯг опЯркнб’юмрыйнї дсмнлнбмнї ђгмнрсі 

жаіврю ж пнжйкЯгнл пнгнбнвн кЯгт, жЯпнгедммюл йкЯрнбзф бігліммнрсди, 

бзмзймдммюл одпбірмзф гдпеЯбмзф тсбнпдмы.  

 

3. 2. Огляд фонетичних процесів праслов’янської мови 
 

ЖЯ цЯр ірмтбЯммю опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ жЯжмЯкЯ піжмзф жлім нрнакзбн 

мЯ унмдсзцмнлт пібмі. 

Для раннього періоду аткз фЯпЯйсдпмзлз сЯйі нжмЯйз: 

1) юй бспЯсЯ імгнђбпнодирыйзф опзгзфнбзф опнпзбмзф опзвнкнрмзф. 
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Жбтйнронктйз [ph], [bh], [th], [dh], [gh] аткз бігнлі т впдхыйіи, ісЯкіирыйіи 

лнбі. Т одпінг аЯксн-ркнб’юмрыйнї ђгмнрсі бнмз жлімзкзрю мЯ жбзцЯимі: [ph] 

– [p], [bh] – [b], [th] – [t], [dh] – [d], [gh] – [g]: 

*bhratr < bratr < cт.-сл. братъ, д-р братъ. 

НгмЯй [kh] жлімзкнрю мЯ [ф], 

ЕнгмЯ ркнб’юмрыйЯ лнбЯ їф мдлЯђ. 

2)ЖЯмдоЯкз кЯаіЯкіжнбЯмі жЯгмынюжзйнбі опзвнкнрмі, Я сЯйне 

бігаткЯрю жлімЯ оЯкЯсЯкымзф g’, k’, т z, s; пнжшдокдммю рйкЯгнсбнпмзф 

жбтйіб гº, 1º, mº, nº мЯ гзуснмвіцмі ронктцдммю і, u + r, l, m, n: prst – pirst.  

Середній період (гптвЯ онк. І сзр. гн м. д. гн ІІІ - Y рс. м.д.) атб 

нжмЯлдмнбЯмзи сЯйзлз унмдсзцмзлз жлімЯлз, юй жЯйнм бігйпзснвн рйкЯгт і 

оЯкЯсЯкіжЯхію опзвнкнрмзф.  

Гію жЯйнмт бігйпзснвн рйкЯгт аткЯ онб’южЯмЯ ж сдмгдмхіђэ гн 

Ябснмнлмнрсі рйкЯгт б лдеЯф ркнбЯ і ґптмстбЯкЯрю мЯ опзмхзоі бзрфігмнї 

жбтцмнрсі рйкЯгіб. 
 

Закон відкритого складу – закон, за якого звуки в межах складу 

розташовувалися за принципом висхідної звучності із голосним чи р, л у 

кінці або склад містив один складотворний сонант. 
 

Закон відкритого складу гЯб лнекзбірсы онюрмзсз:  

– одпдлішдммю опзвнкнрмзф мЯ лдеі рйкЯгт (мЯжзбм. нгм. *vы1йщ – 

пнг. бігл. нгм. *vыlйЯ); 

– бспЯст опЯімгнђбпнодирыйзф йімхдбзф опзвнкнрмзф (онп.: опЯрк. 

*sunщ < sunus *gostы <ghostis; *domзs < *domщ - рс.рк. гнлы; *noktis – 

тйп.міц, пнр.мнцы, аікнп.мнц, анкв.мнш, онкырый. noc; 

– лнмнуснмвіжЯхіэ гзуснмвіб (еі > і, оі > і, аі > ĕ, оі > ĕ, оu, аu > u, 

еu > (j)): *tauros - turo (стп), *snaigos – snego (рмів); 

– пнжбзснй опнсджз: *v Ċ zati < Ċ zati; *jezero <ezero; 

– ропншдммю т вптоЯф опзвнкнрмзф: опЯрк. *pletн і кЯс. plecto; 

– онюбт мнрнбзф внкнрмзф н, сЯ Ċ. 

Пнжвкюмдлн нйпдлі ж хзф опнхдріб. 

Поява носових голосних. 

Ронктцдммю дп, дm, нп, нm одпдг опзвнкнрмзлз жлімзкзрю мЯ мнрнбі 

внкнрмі ọ, Ċ.  

МЯопзйкЯг: *pentы – *pĊtы, *pleme – plemeno;  
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кзс. zentas – *zĊtы, рс.-ркЯб. zatы, птр. жюсы, онкырй. ziec;  

онкырый. rĊkЯ, цдр. rukЯ, ркнбЯх. rukЯ, рдпанкте. rukЯ. 

МЯюбмірсы т лзмткнлт мнрнбзф внкнрмзф б тріф ркнб’юмрыйзф лнбЯф 

(мнрнбі внкнрмі і гнрі жадпівЯэсырю кзчд б онкырыйіи лнбі) б бігнапЯедмн б 

сЯйзф цдпвтбЯммюф:  

жати – укр., рос. жну, чеській ziti – znu, vziti – vezmu, pleme – 

plemeno. 

ЛнмнуснмвіжЯхію гзуснмвіб Яі, ді, Яз, дз б йімхі VІ рс. жтлнбзкЯ 

тсбнпдммю мнбзф гнбвзф внкнрмзф ē, і, и : *draụgъ – *drugъ.  

Мнбі е, і онбмірсэ жкзкзрю ж гЯбмілз е, і, Я ж цЯрнл жтлнбзкз 

онл’юйчдммю жЯгмынюжзйнбзф.  

Ропншдммю т вптоЯф опзвнкнрмзф (онп. рс.-рк. – сънь – сон і опЯімг. 

*supnos – сон) жтлнбкдмі жЯмдоЯгнл жпдгтйнбЯмзф. 
 

Фонетичні зміни спільнослов’янського періоду. 

МЯигЯбмічі цдпвтбЯммю внкнрмзф бзмзйкз шд б гнркнб’юмрыйзи 

одпінг юй бігнапЯедммю йікыйірмзф і юйірмзф нрнакзбнрсди 

імгнђбпнодирыйзф сЯ опЯркнб’юмрыйзф лнмнуснмвіб і гзуснмвіб:  

Я) е – о (мЯвнкнчдмд е т опЯркнб’юмрыйзф гіђркнбЯф мЯ нжмЯцдммю 

нгмнпЯжнбнї мдспзбЯкнї гії – мдмЯвнкнчдмд о б гіђркнбЯф іж жмЯцдммюл 

спзбЯкнї, онбснпэбЯмнї гії. 

МЯопзйкЯг: везти – возити, нести – носити;  

а) о – а, шн ђ мЯркігйнл йнкзчмынвн цдпвтбЯммю йнпнсйзф внкнрмзф ж 

гнбвзлз (ŏ – ō, ă – ā);  

оіркю жкзссю т опЯркнб’юмрыйіи лнбі йнпнсйзф ŏ, ă бзмзй внкнрмзи о, 

а, оіркю жкзссю гнбвзф ō, ā – внкнрмзи а:  

МЯопзйкЯг: котити – катати, стояти – стати, ломити – ламати;  

б) е – і, шн бігазбЯђ йнкзчмђ цдпвтбЯммю ĕ – ē; т опЯркнб’юм. лнбі ĕ 

одпдичкн б е, ē – б Ђ:  

кдсісз – кісЯсз, лдрсз – жЯлісЯсз;  

в) і – а, гд і онфнгзсы біг Ђ < ē: 

гЯбмынптр. кЂжсз – кЯжзсз, тйп. кіжсз – кЯжзсз, рігЯсз – рЯгзсз);  

ґ) і – и (ж Ђ < ē – ī): бімнй – бзсз, рірсз – рзгісз.  
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Наслідки сполучень приголосних з [j] 

ОЯкЯсЯкіжЯхію (онл’юйчдммю) опзвнкнрмзф аткЯ жтлнбкдмЯ гіђэ 

жЯйнмт рйкЯгнбнвн рзмвЯплнміжлт.  
 

Закон складового сингармонізму – закон, за якого голосні та 

приголосні звуки у складі сполучалися за принципом однорідності з погляду 

передньої та непередньої артикуляції.  
 

Юй мЯркігнй, одпдгмынюжзйнбі опзвнкнрмі т онжзхії одпдг внкнрмзлз 

одпдгмынвн пюгт, Я сЯйне одпдг [j] рсЯбЯкз оЯкЯсЯкіжнбЯмзлз. Юйшн е 

одпдг мЯрстомзлз гнбвзлз сЯ йнпнсйзлз [і], [д]. Я сЯйне одпдг [j] 

жмЯфнгзкзрю жЯгмынюжзйнбі жбтйз [g], [k], [рh], сн бнмз жлімэбЯкзрю мЯ 

чзокюці сЯ рбзрсюці жбтйз.  

Тцдмі пнжпіжмюэсы спз оЯкЯсЯкіжЯхії жЯгмынюжзйнбзф. 

Опзцзмнэ першої палаталізації жЯгмынюжзйнбзф [g], [k], [ф] рсЯкн їф 

онл’юйчдммю одпдг мЯрстомзлз внкнрмзлз одпдгмынвн пюгт б тріф внбнпЯф 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз т YІ - Y рс. сЯ онркігнбмЯ жЯлімЯ мЯ чзокюці [(d)ž’], 

[ĉ’], [ń’].  

МЯопзйкЯг: опЯрк. *vы1kщ > *vы1ĉірЯ, тйп. вовк – вовчиця, пнр. волк – 

волчица, анкв. вълк – вълчица, онкырый. wilk – wilczyca. 

[g ] +[j] = [gj] [g`j] [žj] < е *kozja < рс.рк. йoеЯ.  

Друга палаталізація жтлнбкдмЯ лнмнуснмвіжЯхіђэ гзуснмвіб [ні], [āі].  

ЖлімЯ [g], [k], [рh] мЯ [(d) z’], [c’], [z’] бігаткЯрю одпдг [i], [ĕ], шн 

онфнгюсы ж [āi], [oi] одпдбЯемн б йімхі ркнбЯ. 

МЯопзйкЯг: *nogai > nog’і > nodz`e; 

*celovekoi >*celovek’і > celoveci;  

*kozuxoi > *kozux’і > kozusi;  

*koina> *k’ĕna < c’ena, тйп. хімЯ, аік. хЯмЯ, цдрый. рдna, онкырй. cena. 

Т жб’южйт ж гіЯкдйсмзл пнжчЯптбЯммюл опЯркнб’юмрыйнї лнбз, 

онцзмЯэцз ж йімхю І сзр. гн м.д., мЯркігйз гптвнї оЯкЯсЯкіжЯхії бзюбзкзрю 

мднгмЯйнбзлз б пюжмзф вптоЯф ркнб’юмрыйзф лнб.  

Третя палаталізація онцЯкЯрю мЯопзйімхі рдпдгмынвн одпінгт. 

Піжмзхю хіђї оЯкЯсЯкіжЯхії біг гптвнї онкювЯђ б снлт, шн онл’юйчдммю 

опЯркнб’юмрыйзф [k], [g], [h] і онрстонбд одпдсбнпдммю хзф опзвнкнрмзф мЯ 

[c´], [z´], [s´] (т жЯф.-рк. лнбЯф - мЯ ń) бігаткнрю бмЯркігнй опнвпдрзбмнї 

ЯйнгнлнгЯхії т онжзхії оіркю [і], [ы], [Ċ]. 
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МЯопзйкЯг: *оvьkа, тйп. вівця, пнр. овца, анкв. овца, м.-кте. wоjса, 

онкырый. оса; опЯрк. *kщnedzщ, тйп., пнр., аік. князь, р.-фнпб. кнез, цдрый. 

knez, онкырый. ksiedz– «рбюшдмзй». 

МЯ одпінг пнжоЯгт опЯркнб’юмрыйнї лнбз опзоЯгЯђ жЯбдпчдммю 

опнхдрт жкзссю і одпдфігмнї оЯкЯсЯкіжЯхії йнкзчміф жбтйнронктцдмы [tj], 

[dj]. Оіг бокзбнл Япсзйткюхії одпдгмынюжзцмзф дкдлдмсіб [t`], [d`] хди 

инснбЯмзи опзжбтй j т рфігмнркнб’юмрыйзф внбнпЯф жлімзбрю мЯ [s´], [z´] Яан 

[ге], [ц]. Т жЯфігмнркнб’юмрыйзф гіЯкдйсЯф инснбзи опзжбтй j одпдсбнпзбрю 

мЯ рбзрсюці [s`], [z`], шн опзжбдкн мЯ одпдсбнпдммю жбтйнронктцдмы мЯ 

ЯупзйЯсз [c`], [dz`].  

Т оібгдммнркнб’юмрыйзф внбнпЯф (ЭвнркЯбію, АнквЯпію) пджткысЯснл 

хзф жлім рсЯкз  жбтйнронктйз [c’], [dz’]. МЯ сдпзснпії ЛЯйдгнмії, оібгдммн-

жЯфігмнї АнквЯпії йнлокдйрз [t], [d] одпдичкз т л’юйі жЯгмынюжзйнбі [k’], 

[g’]. Наприклад: *mеdja , тйп. межа, пнр. межа, аік. межа, онкырый. мiedza, 

цдр. мeze, ркнбЯх. medza, б.-кте. mjeza, ркнбдм. мeja, анкв. межда, лЯйдг. 

мега. 

ЖЯйнмнліпмзлз гкю тйпЯїмрыйнї лнбз рсЯкз цдпвтбЯммю 

одпдгмынюжзйнбзф жтамзф ж чзокюцзлз: д – (д)ж, т – ч, з – ж, с – ш, Я 

сЯйне к – ч, х – ш, г – ж, ст – шч(щ) б нрмнбЯф гіђркіб: радити – раджу, 

летіти – лечу, возити – вожу, косити – кошу, плакати – плачу, рухати – 

рушу, могти – можу, пустити – пущу.  

Ронктцдммю [bj], [pj], [vj], [mj] т ркнб’юмрыйзф лнбмзф вптоЯф сде 

одпдсбнпзкзрю мЯ [bl´], [pl´], [vl´], [ml´].  

МЯопзйкЯг: *grablja – *grabla – давньор. гребля; *zamja – *zamla – 

давньор. земля, пол. zemя, чес. zeme. 

Юй мЯркігнй, б тйпЯїмрыйіи лнбі бзмзйЯђ онгіамд  цдпвтбЯммю: робити 

– роблю, ліпити – ліплю, ловити – ловлю, відломити – відломлю, графити – 

графлю, Я сЯйне  цдпвтбЯммю б – бj, п – пj, в – вj, ф – фj, р – pj: бити – 

б’ю, пити – п’ю, вити – в’ю, любов – любов’ю, верф – верф’ю, матір – 

матір’ю.  
 

Занепад зредукованих ъ, ь 

Шд б пЯмміи опЯркнб’юмрыйзи одпінг мЯ ґптмсі 

опЯімгнђбпнодирыйзф йнпнсйзф [и], [ĭ] бзмзйкз жпдгтйнбЯмі (йнпнсйі, 
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рдйтмгЯпмі) внкнрмі ъ (ѓр), ь (ѓрь).  

Т рзкымзф онжзхіюф (оіг мЯвнкнрнл) внкнрмзи ъ мЯвЯгтбЯб жбтй 

[ŏ], ы – [ĕ]. 

ЖпдгтйнбЯмі ъ, ь лнвкз одпдатбЯсз в сильних онжзхіюф (хд 

онжмЯцЯкнрю жмЯйнл +): т мЯвнкнчдмзф рйкЯгЯф: дьнь, сънъ;  

– т рйкЯгЯф одпдг жпдгтйнбЯмзлз т ркЯайіи онжзхії: пальць, търгь;  

– одпдг рнмнпмзлз п, к, юйшн гЯкі атб імчзи опзвнкнрмзи: зьрно, 

шьлкь, гд одпдсбнпэбЯкзрю т жбтйз мнплЯкымнї гнбвнсз е, о: зерно, шовк, 

Я сЯйне у слабких онжзхіюф (хд онжмЯцЯкнрю жмЯйнл -): 

– т йімхі ркнбЯ – снопъ, ночь; 

– одпдг рйкЯгнл ж внкнрмзл онбмнвн сбнпдммю: съто, тьма,  

– одпдг рйкЯгнл іж рзкымзл жпдгтйнбЯмзл жьньць, шьвьць, гд 

оігкювЯкз нрсЯснцмнлт жмзймдммэ. 

ТйпЯїмрыйЯ лнбЯ жпдгтйнбЯмзф жбтйіб [щ], [ы] мд жадпдвкЯ. МЯркігйнл 

жЯмдоЯгт жпдгтйнбЯмзф жбтйіб [щ], [ы] ббЯеЯэсы цдпвтбЯммю [н], [д] ж мткдл 

жбтйЯ сЯ ім. 

Рнмнпмі r, l одпдг жпдгтйнбЯмзлз ы, щ т рзкымзф онжзхіюф т східних 

та західних мовах бзюбкюкз пдукдйрз rо, lо, re, 1е:  

мЯопзйкЯг. тйп. кров, пнр. кровь, онкырый. krew. 

У оібгдммнркнб’юмрыйзф лнбЯф рнмнпмі r, l рсЯкз рйкЯгнсбнпцзлз: 

анкв. кръв , лЯйдг. крв, рдпа. крв.  

Оіжмічд ронктцдммю r, l іж жпдгтйнбЯмзлз внкнрмзлз б онжзхії одпдг 

рйкЯгЯлз онбмнвн сбнпдммю ронцЯсйт одпдсбнпэбЯкзрю т рйкЯгнсбнпці r, l, 

онсіл т ри, ли Яан ир, ил (б тйп, аікнп., рдпанкте.), ро, ло, ре, ле б пнр. лнбі: 

МЯопзйкЯг, укр. кривавий, глитати, яблуко, білор. крывавы, 

глытаць, яблыка, в-луж. krwawny, jabluko. 

Т лнбнжмЯбціи кісдпЯстпі опнонмтэсы піжмі сктлЯцдммю опнхдрт жлім 

опЯркЯбюмрыйзф ронктцдмы *tort, *tert, *tolt,*telt, Я сЯйне *-ort-, *-olt- , *ert, 

*elt (t – це позначення будь-якого приголосного звука), шн онб’южЯмн ж гіђэ 

бігйпзснвн рйкЯгт і піжмзл Яйхдмснл гнбвнсз.  

Т лнбі оібгдммзф ркнб’юм, цЯрсйнбн б лнбі цдфіб і ркнбЯйіб гнбвнсЯ 

рйкЯгт жнрдпдгетбЯкЯрю мЯ внкнрмнлт жбтйнбі, снлт бігатбрю 

одпдпнжонгік дкдлдмсіб (метатеза): окЯбмзи жбтй бігіичнб гн 

мЯрстомнвн рйкЯгт: tort › tart, внкнрмі а, е рсЯкз бзлнбкюсзрю оіркю 
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окЯбмнвн юй rat, lat, rеt, lеt: чес. mleko, болг. брада, плен, польськ.broda 

(т. зв. неповноголосся).  

Т лнбкдммі рфігмзф ркнб’юм гнбвнсЯ рйкЯгт аткЯ жнрдпдгедмЯ мд мЯ 

внкнрмнлт, Я мЯ окЯбмзф r, l. Стс опз одпдпнжонгікі т ронктцдммі tort оіркю 

окЯбмнвн тсбнпэбЯбрю онгіамзи гн внкнрмнвн онодпдгмынвн рйкЯгт, снасн 

пнжбзмткнрю сЯй жбЯмд повноголосся сзот torot, tolot: укр. ворона, берег, 

голова, молоко. 

У опдгйіб жЯфігмзф ркнб’юм внкнрмзи одпдг окЯбмзл жбтйнл жЯимюб 

онжзхіэ оіркю мынвн - ro, lo: польськ. wrona, brzeg, glowa. 

Т ронктйЯф *trъt, *tlъt, *trьt, *tlьt опЯркнб’юмрыйі ы, щ т рзкыміи 

онжзхії одпдфнгзкз б н: кръвь - кров, крестъ – хрест.  

У ркЯайіи онжзхії опЯркнб’юмрыйі ы, щ жЯмдоЯкз, мЯснлірсы рнмнпмі 

жадпдвкз рйкЯгнсбнпцірсы, шн оіжмічд пдЯкіжтбЯкЯры т бзвкюгі внкнрмнвн ы 

б аікнптрыйіи сЯ и б тйпЯїмрыйіи лнбЯф.   

МЯопзйкЯг: крышыць, глытаць, трывога, кривавий, брова – 

чорнобривці, дрож – дрижати, бренькіт – бриніти.  

Зміни у групах приголосних *dt, *tt, *tl 

Рдпдг жЯонжзцдмы, юйі троЯгйтбЯкЯ опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ, аткз 

ронктйз *dt, *tt. ЖлімЯ б сЯйзф ронктйЯф б мЯркігнй  гнонлнвнэ гзрзлікюхії 

жЯ ронрнанл сбнпдммю, жЯ юйнэ ронктцдммю гбнф опнпзбмзф *tt жлімзкнры 

мЯ ронктцдммю «фрикативний + проривний»,  Я  т ронктцдммі *dt ронцЯсйт 

бігаткЯрю Ярзлікюхію жЯ вктфірсэ:  

*ved - ti > *ve –dti > *vetti - * ve –sti; тйп. вести, ркнбдм. vesti, 

ркнбЯхый. viest, онкырый. wiesc, бдпфмынкте. wjesc . 

Т ронктйЯф * tl, *dl опнпзбмі жбтйз онрстонбн жмзйкз б аікычнрсі 

ркнб’юмрыйзф лнбЯф, нйпіл жЯфігмнркнб’юмрыйзф:  

*ordlo - ralo ,*pletla - plela. 
 

Т пЯмміи одпінг опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ фЯпЯйсдпзжтбЯкЯрю піжмнлірмзл 

мЯвнкнрнл, піжмнэ гнбвнснэ і йнпнсйірсэ рйкЯгт, мЯвнкнчдмі і мдмЯвнкнчдмі 

рйкЯгз пнжпіжмюкзрю жЯ бзрнснэ снмт (снміцмзл мЯвнкнрнл). СЯйзи мЯвнкнр 

жадпіврю б ртцЯрміи рдпарыйіи, фнпбЯсрыйіи, ркнбдмрыйіи лнбЯф.  

ОпзйкЯгнл пнжпіжмдммю мЯвнкнрт ђ опЯркнбюмрыйі ркнбЯ *υοrna 

(бнпнмЯ) – бзрфігмзи мЯвнкнр мЯ рйкЯгі or , *υъrnъ (бнпнм) – мзрфігмзи 

мЯвнкнр мЯ снлт е рйкЯгі.  
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МЯопзйкЯг: укр. ворона, ворон, корова, мороз, береза, колода, 

чес.vrana, krava, mraz, briza, klada; б сербській мові мЯюбмзи йнпнсйзи 

мзрфігмзи мЯвнкнр: врана, крава, мраз, бреза, клада. 

ДйроіпЯснпмзи птфнлзи і піжмнлірмзи мЯвнкнр жадпдвкз 

рфігмнркнб’юмрыйі сЯ брі оібгдммнркнб’юмрыйі лнбз, нйпіл лЯйдгнмрыйнї. Т 

лЯйдгнмрыйіи бзмзй уійрнбЯмзи мЯвнкнр мЯ гптвнлт рйкЯгі ж йімхю т 

гбнрйкЯгнбзф ркнбЯф і мЯ спдсынлт рйкЯгі ж йімхю т спзрйкЯгнбзф сЯ 

аЯвЯснрйкЯгнбзф ркнбЯф. 

Мдптфнлзи мЯвнкнр фЯпЯйсдпмзи гкю жЯфігмнркнб’юмрыйзф лнб. Т 

онкырыйіи лнбі мЯвнкнр уійртђсырю мЯ гптвнлт рйкЯгі ж йімхю, б цдрыйіи, 

ркнбЯхыйіи, бдпфмын-, мземынктезхыйіи – мЯ одпчнлт рйкЯгі ж онцЯсйт 

ркнбЯ. Гкю рдпанфнпбЯсрыйнї сЯ ркнбдмрыйнї лнбз фЯпЯйсдпмд оігбзшдммю і 

онмзедммю снмт мЯ бріф рйкЯгЯф. 
 

Тестові запитання 
 

1. На які діалектні групи поділяється праслов’янська мова? 

Я) жЯфігмт і рфігмт;  

а) оібміцмт і оібгдммт;  

б) оібгдммт і жЯфігмт; 

в) рфігмт і оібміцмт. 

2. Скільки років тривав період праслов’янської мови? 

Я) 3000 пнйіб;  

а) 7000 пнйіб;  

б) 2500 пнйіб. 

3. Міграційна і автохтонна теорії – це теорії походження: 

Я) ркнб'юм;  

а) рсЯпнркнб’юмрыйнї лнбз;  

б) жЯфігмнвн гіЯкдйст. 

5. У розвитку мови на які сполуки перетворилися сполуки ort, olt, ert, elt: 

a) rot, lot, ret, let;  

а) tor, tol, ter, tel;  

б) tro, tlo, tre, tle. 

6 .Які мови представляють західну діалектну групу? 

Я) оібміцмнркнб'юмрыйЯ;  

а) оібгдммнркнб′юмрыйЯ;  

б) жЯфігмнркнб'юмрыйЯ;  

в) рфігмнркнб'юмрыйЯ. 
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7. Які мови представляють східну діалектну мову? 

Я) рфігмнркнб’юмрыйЯ і оібгдммнркнб’юмрыйЯ;  

а) оібміцмнркнб'юмрыйЯ і жЯфігмнркнб’юмрыйЯ;  

б) оібгдммнркнб’юмрыйЯ і оібміцмнркнб'юмрыйЯ; 

в) рфігмнркнб’юмрыйЯ і жЯфігмнркнб’юмрыйЯ. 

 

Запитання і завдання 

1. Яка мова називається спільноіндоєвропейською? Які назви вам ще 

відомі? Коли існувала спільноіндоєвропеська мова? 

2. Що являла собою праслов’янська мова? Які хронологічні межі її 

існування? 

3. Які причини розпаду праслов’янської мови? 

4. Подайте коротку  характеристику діалектів праслов’янської мови.  

5. Заповніть таблицю «Успадкування із спільноіндоєвропейської та 

праслов'янської мов» 

Українська мова Спільноіндо- 

європейська мова 

Праслов'янська 

мова 

МЯжбз кэгди жЯ 

ронпігмдмірсэ 

  

МЯжбз цЯрсзм сікЯ   

МЯжбз сбЯпзм   

МЯжбз опдглдсіб і 

юбзш опзпнгз 

  

МЯжбз пнркзм   

МЯжбз езскЯ, 

внронгЯпрыйзф 

жмЯпюгы 

  

МЯжбз цзрдк   

МЯжбз гіи   

МЯжбз 

ЯарспЯйсмзф 

онмюсы 

  

МЯжбз нжмЯй, 

юйнрсди 

  

 

 

6. Укажіть, в яких сучасних слов'янських мовах збереглися 

складотворчі звуки р, л: 

1) гЯбмынп. вщпкн, цдрый. hrdlo, рдпа. впкн, онкырый. gardlo; тйп. внпкн; 

2) тйп. снпв, пнр. снпв, цдрый. trh, рдпа. спв;  

3) тйп. внпа, пнр. внпа, цдрый. hrb, ркнбдм. grb;  

4) тйп. бнбй, пнр. бнкй, цдрый. vlk, рдпа. бтй (зж бкй), онкырый. wilk. 
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7. Назвіть фонетичні явища, що зумовили поділ слов’янських мов на 

східну, південну,  західну групи.  
 

8. Які фонетичні зміни зафіксовані  в поданих словах? 

анкв. град., рфб. град, ркнбдм. grad, ркнбЯх. hrad, nнк. grod, бдпфмынк. hrod, 

пнр. город, тйп. город. 
 

9. Прокоментуйте наслідки зредукованих у старослов'янській та 

сучасних слов'янських мовах. 

10. Коли, як і чому у праслов’янській мові виникли носові звуки? Чому 

більшість слов’янських мов утратили носові голосні? 

11. Охарактеризуйте суть закону відкритих складів. 
 

12. Відтворіть праслов’янські форми поданих пар слів, з’ясуйте наявні 

чергування в цих словах:  

лдст-лдрсз, окдст-окдрсз, бдгт – бдрсз. 
 

13. Відтворіть праслов’янські форми поданих слів, прокоментуйте 

подані зміни:  

адпджЯ, бнпнсЯ, рнкнгйзи. 
 

14. Яке фонетичне явище подане в цих словах:  

пнр. одр, тйп. одр, аік. одр, лЯйдг. одр, анкв. одр, цдр.pes , онкыр.pies, 

ркнбЯх.pes? 
 

15. Наведіть приклади чергування голосних у корені. Поясніть суть 

цього явища.  
 

16. Заповніть таблицю «Позиції зредукованих звуків», вставивши 

відповідні колонки слова:  

ркЯ-гщ-йщ, рщ-мщ, бкЯ-рсы, бы-рд-вн, жбн-мщ , еы-пы-хы. 
 

17. Завдання для кмітливих: доведіть, що слова «початок» і «кінець» 

спільнокореневі.  
 

18. Які фонетичні процеси відбулися в цих словах: окЯйЯсз – окЯц,  

рійсз – ріц, ртфзи-ртчЯ, мнрзсз – мнчЯ, фнгзсз – фнгет; 

тйп. онгЯсз – боЯрсз, йкЯгт –йкЯрсз; аікнп. л’юст – лдрхі, окюст – окдрхі; 

рдпа.окдсдл – окдрсз; онкырый. пlote - ples'c', цдр. pletu - ples'c'? 
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3.3. Словотвiр, морфологія, лексика і фразеологія  
праслов’янської мови 

 

МЯиопнгтйсзбмічзл ронрнанл ркнбнсбнпт опЯркнб‘юмрыйнї лнбз 

аткЯ ртуійрЯхію: -acz, -ostь, -ьсь, -tel.  

МЯопзйкЯг: б тйпЯїмрыйіи лнбі – втікач, шукач, т анквЯпрыйіи – 

купувач; т рдпа – глумац,  

б тйпЯїмрыйіи кравець, пнріирыйіи – чтец, аікнптрыйіи – плывец, 

анквЯпрыйіи – среднегорец, ркнбЯхыйіи - malajec, т онкырыйіи zdobywacz, т 

цдрыйіи – hlidac;  

т рсЯпнркнб’юмрыйіи лнбі прёдатель, пнріирыйіи – водитель, 

тйпЯїмрыйіи – визволитель, анквЯпрыйіи – даритель. 

ОпдуійрЯхію жадпдвкЯрю цЯрсйнбн: *so-, *pra-: цдр. рrales,  

ркм. pradavnina, рдпа. прадомовина. 

Аікычірсы опзйлдсмзйіб ђ онфігмзлз біг ілдммзйіб, Я сЯйне біг 

гіђркіб. Рдпдг мзф:  

якісні опзйлдсмзйз, тсбнпдмі жЯ гнонлнвнэ ртуійріб -ьnь (тйп. 

хмарний, аік. сонни, анкв. небесни, рдпа. сушак, цдр. оcistny); -kъ (аік. 

гнуткі, онкырый. topki, цдр. sypk);  

присвійні опзйлдсмзйз, тсбнпдмі жЯ гнонлнвнэ ртуійріб -оvъ, -inъ 

(ркм. materin, анкв. дядов, лЯйдг. владикин);  

відносні опзйлдсмзйз, тсбнпдмі жЯ гнонлнвнэ ртуійрЯ -en: ркбх. 

kosteny, цдр. medeny, тйп. вовняний. 

РкнбнрйкЯгЯммю фЯпЯйсдпзжтбЯкнрю б хікнлт ймземзл фЯпЯйсдпнл. 

МЯюбмі аткз сЯйне ронктцдммю піжмзф нрмнб: voevoda, licemerъ, listopadъ, 

анкв. кожодер, рдпа. душогубец, аік. першацвет, цдр. sebekrivitka, тйп. 

стародавній, аік. жартаyліво-вяселы, анкв. огнеупорен, цдр. sedmibarevny. 

Т опЯркнб’юмрыйіи лнбі жадпдвкзрю пзрз імгнђбпнодирыйнвн ілдммнвн 

біглімэбЯммю: бнмЯ троЯгйтбЯкЯ спз пнгз, ріл біглімйіб, спз цзркЯ. 

Біглімз бзжмЯцЯкзрю жЯ пнгЯлз, опз хынлт бпЯфнбтбЯкз онйЯецзй нрмнбз. 

СЯй, ілдммзйз Я-нрмнбз (zena, roka, dusa) мЯкдеЯкз гн ілдммзйіб 

еімнцнвн пнгт, н-нрмнбз (selo, kon, polje) гн рдпдгмынвн Яан цнкнбіцнвн 

пнгт, щ-нрмнбз (domъ, synъ) – цнкнбіцнвн пнгт. 
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Пнжвкюмдлн біглімэбЯммю жЯилдммзйЯ жена: 

Відмінки Однина Множина Двоїна 

м.б zena (a) zeny (e) zene-i 

п.б. zeny (e) zenщ zenu 

г.б. zene (i) zenamщ zenama 

ж.б. zeno (o) zeny (-e) zeni 

н.б. zenн zenЯлі zenЯлі 

л.б. zenд zenЯф zenз 

йк.б. zenн   
 

ТмЯркігнй гії жЯйнмт бігйпзснвн рйкЯгт т опЯркнб’юмрыйзи  

одпінг онцЯбрю опнхдр пнжйкЯгт жбтйнбнвн бзгт мЯжбЯмзф бзшд ілдммзф 

нрмнб сЯ бігмдрдммю сдлЯсзцмзф дкдлдмсіб гн жЯйімцдмы, шн бзйкзйЯкн 

одпдпнжйкЯг нрмнб.  

МЯопзйкЯг, ілдммзй а-нрмнбз zena пнжоЯбрю мЯ мнбт нрмнбт: жен і 

жЯйімцдммю -а.  

МЯ рынвнгмі онпюгнй біглім т піжмзф лнбЯф мд жадпдедмзи. ЙЯсдвнпію 

біглімйЯ сде жЯжмЯкЯ жлім. Т пнріирыйіи, ркнбдмрыйіи лнбЯф бспЯцдмн, 

мЯопзйкЯг, кзчд йкзцмзи біглімнй, Я анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ лнбз лЯиед 

бспЯсзкз йЯсдвнпіэ біглімйЯ. 

Т піжмзф ркнб’юмрыйзф лнбЯф бігатбрю і опнхдр одпдвптотбЯммю 

ілдммзйіб жЯ пнгЯлз.  

МЯопзйкЯг: т пнріирыйіи лнбі ркнбн облако – рдпдгмынвн пнгт, б 

анквЯпрыйіи облак – цнкнбіцнвн;  

тополя – б тйпЯїмрыйіи, аікнптрыйіи, онкырыйіи, анквЯпрыйіи, 

рдпарыйіи лнбЯф еімнцнвн пнгт, б пнріирыйіи, ркнбЯхыйіи, ркнбдмрыйіи 

тополь – цнкнбіцнвн пнгт;  

ркнбн вечер – т анквЯпрыйіи лнбі еімнцнвн пнгт, б тйпЯїмрыйіи, 

рдпарыйіи, фнпбЯсрыйіи, цдрыйіи, онкырыйіи – цнкнбіцнвн пнгт. 

Тед т опЯркнб’юмрыйіи лнбі жЯмдоЯгЯкЯ гбнїмЯ (мЯ рынвнгмі 

жадпдвкЯрю т рдпанктезхыйіи сЯ ркнбдмрыйіи лнбЯф). Юй ЯпфЯїцмЯ 

жадпдвкЯрю б пнгнбнлт, гЯбЯкымнлт, лірхдбнлт, нптгмнлт біглімйЯф мЯжб 

оЯпмзф опдглдсіб, мЯопзйкЯг: плечима, очима, дверима. 

Роікымзл гкю ркнб’юмрыйзф лнб ђ сд, шн мЯ рынвнгмі жадпівЯђсырю 

пнжпіжмдммю ілдммзйіб жЯ сбдпгнэ сЯ л’юйнэ вптоЯлз. 

Опзйлдсмзйз т опЯркнб’юмрыйіи лнбі лЯкз спз пнгз. Т аікычнрсі 
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ркнб’юмрыйзф лнб і сдодп мЯюбмЯ роiкымiрсы т бiглiмэбЯммi iлдм сЯ 

опзйлдсмзйіб, йпiл анквЯпрыйнї сЯ лЯйдгнмрыйнї лнб. 
 

Зразки відмінювання прикметниково-іменникового сполучення 

Біглімйз тйпЯїмрыйЯ лнбЯ пнріирыйЯ лнбЯ аікнптрыйЯ лнбЯ 

М.Б. 

П.Б. 

Г.Б. 

Ж.Б. 

Н.Б. 

Л.Б. 

ждкдмд онкд 

ждкдмнвн онкю 

ждкдмнлт онкэ 

ждкдмд онкд 

ждкдмзл онкдл 

мЯ ждкдмнлт онкi 

ждкдмнд онкд 

ждкдмнвн онкю 

ждкдмнлт онкэ 

ждкдмнд онкд 

ждкдмъл онкдл 

н ждкдмнл онкд 

жюкдмЯд онкд 

жюкдмЯвн онкю 

ждкдмЯлт онкэ 

жюкдмЯд онкд 

жюкдмъл онкдл 

Яа жюкдмъл онкi 
 

Т опЯркнб’юмрыйіи лнбі ірмтбЯкз онбмЯ Яан цкдммЯ унплЯ 

опзйлдсмзйіб (novъ+ j), оіжмічд бігаткнрю рсювмдммю унплз (dobraja - 

dobra).  

Рстодмі онпібмюммю опзйлдсмзйіб ірмтбЯкз шд ж цЯрт 

імгнђбпнодирыйнї лнбз: noveje - novejesa, гкю тсбнпдммю мЯибзшнвн 

рстодмю гнгЯбЯкЯрюы цЯрсйЯ най, т ртцЯрмзф анквЯпрыйіи, лЯйдгнмрыйіи - пo. 

ІлдмЯ, шн онжмЯцЯкз цзркЯ, рснртбЯкзрю піжмзф ілдммзф нрмнб. Б тріф 

ркнб‘юмрыйзф лнбЯф хю цЯрсзмЯ лнбз рунплтбЯкЯрю оіжмічд. 

Ірснсмі жлімз одпдезкЯ опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ б гіђркібміи рзрсдлі. 

Аткз бігнлі гбЯ сзоз нрмнб: нрмнбЯ сдодпічмынвн цЯрт і нрмнбЯ імуімісзбЯ 

(*bьrati – *bero). Йпіл снвн, нрмнбЯ сдодпічмынвн цЯрт пнжоЯгЯкЯры мЯ  

5 йкЯріб: цнсзпз йкЯрз - сдлЯсзцмі і о'юсзи - мдсдлЯсзцмзи.  

Гіђркібмі цЯрз мЯиаікычт рсіийірсы бзюбкюкз т унплЯф сдодпічмынвн 

цЯрт: 

Жлімз гіђркіб сдодпічмынвн цЯрт 

Нрназ тйп. аік. анкв. рдпа. онкырый цдрыйЯ 

1 нрнаЯ мдрт мюрт мдрЯ мдрдл niose nesu 

2 нрнаЯ мдрдч мюрдч мдрдч мдрдч niosiesz neses 

3 нрнаЯ мдрд мюрд мдрд мдрд niosie niosie 
 

 БзйнпзрснбтбЯкзрю гдйікыйЯ лзмткзф цЯріб: імперфект, 

плюсквамперфект, перфект, ж гнонлнвнэ юйзф бзпЯеЯкзрю піжмі бігсімйз 

жмЯцдмы лзмткнвн цЯрт.  

Т ркнб’юмрыйзф лнбЯф жадпдвкЯрю одпдбЯемЯ цЯрсзмЯ біглімйнбзф 

унпл жЯилдммзйіб. ЖЯилдммзйз онгікюкзрю мЯ гбі вптоз: ілдммзйнбнвн  

(*eg, *tu, *sue) і опзйлдсмзйнбнвн (*tno, *to, *kwo) онфнгедммю. Гкю мзф 
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аткн фЯпЯйсдпмд юбзшд ртокдсзбіжлт (mъne, mъnojy), спз цзркЯ, йЯсдвнпію 

біглімйЯ. Дмйкісзцмі унплз мі, si, ti жадпдвкзрю т онкырыйіи, цдрыйіи, 

анквЯпрыйіи, рдпарыйіи лнбЯф. 

УнплЯ я тсбнпзкЯрю шд б гнірснпзцмі цЯрз, жадпдвкЯрю кзчд б 

анквЯпрыйіи аз сЯ лЯйдгнмрыйіи – jas. 

Гкю аікычнрсі ркнб’юмрыйзф лнб фЯпЯйсдпмзи жЯилдммзй Ви мЯ 

онжмЯцдммю ббіцкзбнрсі. Т онкырыйіи лнбі унплЯ ббіцкзбнрсі бзпЯеЯђсырю 

бзйнпзрсЯммюл ркіб pan, pani.  
 

Лексика, фразеологія праслов’янської мови 

Т кдйрзхі лнбз, юй т гждпйЯкі, бігнапЯеЯђсырю езссю мЯпнгт (ЖЯ 

Н. Кднмсыђбзл), инвн лнбмд аЯвЯсрсбн, піжмнаЯпбмірсы, вЯплнміимірсы, 

опнрснсЯ і юрмірсы т бзлнбі, напЯжмірсы, лЯкынбмзцірсы, шн жтлнбкэђсырю 

родхзуійнэ лзркдммю, рбіснбігцтссю і рбіснропзилЯммю. 

Нрмнбт кдйрзцмнї рзрсдлз йнемнї ртцЯрмнї ркнб’юмрыйнї лнбз 

рйкЯгЯэсы опЯркнб’юмрыйi ркнбЯ, юйі б рбнэ цдпвт троЯгйнбЯмі ж 

iмгнђбпнодирыйнї опЯлнбз. Тцдмі Н. СптаЯцнб, Б. Снонпнб, Л. Снкрсни  

сЯ ім.) опзотрйЯэсы, шн б піжмзф ркнб’юмрыйзф лнбЯф жадпдедмн гн гдрюсз 

сзрюц ркіб опЯркнб’юмрыйнвн онфнгедммю.  

МЯиаікычзи кдйрзцмзи чЯп т опЯркнб’юмрыйіи лнбі рсЯмнбкюсы ркнбЯ, 

юйі рснртэсырю мЯбйнкзчмынвн рбіст, опзпнгз, езссю, онбрюйгдммнвн 

онатст кэгзмз. Рдпдг кдйрзцмзф дкдлдмсіб, шн фЯпЯйсдпзжтэсы лдпсбт и 

езбт опзпнгт – назви рельєфу лірхдбнрсі (земля, гора, долина, берег, яр, 

яма, поле), водоймищ (вода, море, река, озеро, потік), час (день, ніч, 

вечір), тваринний світ (ведмідь, тур, вовк, лисиця, олень, заѓць, чапля, 

дятел) сншн.  

Онпiбмюкымд лнбнжмЯбрсбн гнонлЯвЯђ брсЯмнбзсз нрнакзбнрсi піжмзф 

мЯжб. ОнйЯедлн хд мЯ опзйкЯгі назв спорідненості і свояцтва. 

Т опЯркнб’юмрыйіи лнбі гптезмзм батько мЯжзбЯбрю тьсть,  

мати гптезмз – тьща, цнкнбiйiб аЯсыйн –свѓкрь, цнкнбiйнбЯ лЯсз – свѓкри, 

апЯс гптезмз – шуринъ, цнкнбiйiб апЯс – дьвѓрь, рдрспЯ гптезмз –  

свьсть, цнкнбiйнбЯ рдрспЯ – зълы, рзмнбЯ гптезмЯ – сноха, гнццзм  

цнкнбiй – жĊсы сншн. 

Роікымі пзрз б кдйрзхі ртцЯрмзф ркнб’юмрыйзф лнб пнжвкюмдлн мЯ 

опзйкЯгі кдйрдлз брат. 
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Ркнб «апЯс» топнгнбе ірснпзцмнвн пнжбзсйт жлімэбЯкн жмЯцдммю:  

г.-тйп. братъ < опЯрк. *bratrь, вп. phrater «цкдм упЯспії», рЯмрйпзс. bhratar 

«онліцмзй». 

Цз мд мЯиаiкыч йнмйтптэцзлз лiе рнанэ ђ сЯйне ркнбЯ-назви 

батька. СЯй, ж iмгнђбпнодирыйзф сдплiмiб - мЯжб аЯсыйЯ *pater i *atta 

опЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ троЯгйтбЯкЯ нрсЯммђ, ронцЯсйт безбЯмд сікыйз б 

гзсюцнлт лнбкдммi, Я б йiмхi ФVI – мЯ онцЯсйт ФVII рс. – i б лнбi гiкнбзф 

оЯл’юснй. Йпiл тйпЯїмрыйнї, кдйрдлт лнемЯ жтрспiсз б онкырыйiи tata, 

цдрыйiи tata, рдпарыйіи тата лнбЯф. 

Бiг *ЯttЯ онфнгзсы ртуiйрЯкымзи тсбiп otьcь, жадпдедмзи б трiф 

ркнб’юмрыйзф лнбЯф. ШнопЯбгЯ, ж окзмнл цЯрт рдлЯмсзйЯ гЯмнї кдйрдлз б 

аiкнптрыйiи, тйпЯїмрыйiи, анквЯпрыйiи лнбЯф онрстонбн жлімэбЯкЯрю біг 

одпбірмнвн жмЯцдммю «аЯсыйн» гн одпдмнрмнвн – «нрнаЯ гтфнбмнвн рсЯмт».  

Оіжмічд, т «Кдйрзйнмi» КЯбпдмсiю ЖзжЯмiю otьcь тезбЯбрю т жмЯцдммі  

«оiо, нрнаЯ гтфнбмнвн рсЯмт», т бдпфмынктезхыйiи сЯ мземынктезхыйiи 

лнбЯф кдйрдлЯ wosc безбЯђсырю мЯ онжмЯцдммю «опдгнй». Гн пдці, т піжмзф 

пдвінмЯф ТйпЯїмз аЯсыйЯ мЯжзбЯкз сЯйне міемн «родитѓль», шн жЯонжзцдмд, 

нцдбзгмн, iж рсЯпнркнб’юмрыйнї лнбз, «неньо», «ненько», і «бат», шн 

нжмЯцЯђ «оpЯбгзбiрсы».  

РтцЯрмд е «аЯсыйн» ронцЯсйт безбЯкнрю мЯ онжмЯцдммю рсЯпчнвн 

апЯсЯ, йнспзи цЯрсн атб гкю лнкнгчнвн жЯлірсы аЯсыйЯ Яан гюгыйЯ он лЯсдпі 

(онп. анкв. бате «рсЯпчзи апЯс» і цдрыйд bater «апЯс лЯсдпі» ж 

гЯбмынптрыйзл бате «пігмзи аЯсыйн». Нцдбзгмн, рдлЯмсзцмЯ жлімЯ хынвн 

ркнбЯ бігатбЯкЯрю б сЯйіи онркігнбмнрсі: рсЯпчзи апЯс – гюгыйн он лЯсдпі – 

пігмзи аЯсыйн.  

Ркнбн мама, юй рсбдпгетђ тйпЯїмрыйзи ірснпзй Йтжзц-Адпджнбрыйзи, 

онфнгзсы бiг опЯімгнђбпнодирыйнвн *amu, iлдмi оpЯркнб’юмрыйнї анвзмi ждлкi 

Amu, шн б гзсюцнлт лнбкдммi піжмзф мЯпнгіб роpзилЯкнрю юй «мама»: 

ап. маці, анкв. мати, рдпа. мати, цдр. мati, онк. мati, кзс. мote «жінка, 

дружина», motina «мати», Яка. мotre «сестра», кЯс. мater «мати». Йпiл 

нрмнбмнвн жмЯцдммю «пiгмЯ лЯсз», опнсювнл рснкісы ркнбн пнжбзмткн і 

одпдмнрмі жмЯцдммю «аЯсыйібшзмЯ», «пiгмзи йпЯи», «адпдвзмю». 

ЛнбнжмЯбдхы Л. ЙнцдпвЯм ббЯеЯђ, шн онюбЯ жмЯцдмы мЯжб 

ронпігмдмнрсі цЯрсйнбн лнед жтлнбкэбЯсзрю і рзрсдлмзлз жб’южйЯлз. СЯй, 
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пнріирыйі ркнбЯ батюшка і матушка ронцЯсйт утмйхінмтбЯкз юй одрскзбі 

унплз мЯжзбЯммю аЯсыйЯ и лЯсдпі. Жвнгнл аЯсэчйнэ рсЯкз мЯжзбЯсз 

рбюшдммзйЯ. Хд блнсзбнбЯмн сзл, шн бім атб оЯрснпнл, аЯсыйнл гкю рбнђї 

оЯрсбз. ЛЯстчйнэ рсЯкз мЯжзбЯсз гптезмт рбюшдммзйЯ. 

Цкдміб онгптеею мЯжзбЯэсы т піжмзф лнбЯф он-піжмнлт. ЖнйпдлЯ, б 

українськiй мові: чоловiк – жЯрсЯп. «гптезмЯ», тпнц. «лте»; батько – 

жЯрс. «нсдхы»; жiнка «енмЯ», «гптезмЯ», в росiйській: отець, муж, уроч. 

супруг; мать, жена, уроч. супруга, в бiлоруській: муж, бацька, діал. 

човек, уроч. айцец, мацi, жонка. 

Б тйпЯїмрыйіи, юй і б аЯвЯсынф імчзф ркнб’юмрыйзф лнбЯф, спзбЯкзи 

цЯр жадпівЯкнрю опЯркнб’юмрыйд ркнбн «лте», шн онфнгзсы біг опзйлдсмзйЯ 

«лтедрсбдммъи». Рдпдг гЯбміф упЯжднкнвіжліб жадпдедмі бзркнбз «быти 

за одинь муж», снасн атсз б жвнгі; «за мужь ити» – бзфнгзсз жЯліе. 

Кзчд б йімхі ФVII рснкіссю ркнбн муж бзсірмюђ ркнбн чоловік, 

жЯкзчЯэцз жЯ онодпдгміл опЯбн ббЯеЯсзрю жЯрсЯпiкзл сЯ тпнцзрсзл. ЖЯ 

кдйрдлнэ жЯйпіокэђсырю йікыйЯ жмЯцдмы: нрнаЯ цнкнбіцнї рсЯсі (онатстђ, 

йпіл тйпЯїмрыйнї, б рдпарыйіи лнбі); нгптедмЯ нрнаЯ рснрнбмн гн рбнђї 

гптезмз; кэгзмЯ, рдкюмзм; сЯйне хд ркнбн безбЯђсырю опз кіцаі, бйЯжібхі 

мЯ одбмт йікыйірсы кэгди.  

МЯиаiкычзл рдлЯмсзцмзл бiгфзкдммюл тцдмi ббЯеЯэсы гдпзбЯс 

nevesta «мдбiрсйЯ». Нрмнбмд жмЯцдммю «мджмЯмЯ», «мнбнбжюсЯ» б лнбЯф 

пнжчзпзкнрю Яан жлiмзкнрю: пор. тйп. невiстка (заміжня жінка), пнр. 

невестка, невеста (наречена), онкырый. synova (дружина сина), bratova 

(дружина брата). 

Пiгйн безбЯмнэ б тйпЯїмрыйiи лнбi ђ кдйрдлЯ швагер, цЯрсiчд 

жтрспiцЯђсырю – дiвер, діверко «апЯс цнкнбійЯ». Кзчд б онкырыйiи лнбi хд 

ркнбн и гнрi онкiрдлЯмсзцмд: стс хд i «цнкнбiйiб апЯс, гiбдп, еiмцзм апЯс, 

рдрспзм цнкнбiй, жюсы».  

ЦнкнбійнбЯ рдрспЯ зовиця лЯђ б імчзф лнбЯф сЯйі бігонбігмзйз: б пнр. 

лнбі золовка, б аікнп. залвіца, б анкв. золъва, т онкырый. zelwa, т ркх. 

zolvica, т цдр. zolva, т рс.-рк. злъва, т орк. *zъly. Т внбіпйЯф безбЯэсырю 

золовиця, діверівна, шовгоривна, шовгориня.  

МЯопзйкЯг: Оддай же мене, моя мати, до білої хати, де свекорко, як 

батенько, свекруха, як мати, де зовиці, як сестриці (Цта.). 
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Рдпдг кдйрзйн-рдлЯмсзцмнї вптоз ркiб гкю мЯжзбЯммю гісди т ріл’ї ђ 

кдйрдлз ж гнрзсы опзлфкзбнэ бгЯцдэ. МЯбісы опЯркнб’юмрыйд *deti ђ 

унплнэ лмнезмз жаiпмнвн iлдммзйЯ *detь «внгнбЯмд вптггэ», жбiгйз 

*doiti, *deva, шн б тйпЯїмрыйiи лнбі бiгонбiгЯђ ркнбЯл доїти, дiва.  

Мдилнбіпмн, Якд ркнбЯ дитина i парубок сде бжЯђлнжб’южЯмі! 

Бзюбкюђсырю, б iмгнђбпнодирыйiи лнбi *orbh нжмЯцЯкн «лЯкдмыйзи, гзсзмЯ». 

Т пнрiирыйіи лнбі инлт бігонбігЯэсы ркнбн ребенок, б тйпЯїмрыйіи 

гіЯкдйсміи – робя (мЯ біглімт біг роiкымнркнб’юмрыйнвн сдплiмЯ роба – 

«рдкюмйЯ, нрназрсн жЯкдемЯ бiг уднгЯкЯ»).  

Т ФIV–ФV рс. дсзлнкнвiцмзи йнпiмы *orbh ропзюб бзмзймдммэ 

гдпзбЯсЯ «оЯпнанй» т жмЯцдммі «уднгЯкымн жЯкдемЯ кэгзмЯ, цдкюгмзй, 

гбiпрыйзи рктвЯ» (онп. т онкырыйiи лнбі parobek «мЯилзс»), Я б ФVI–ФVIII 

рс. хд ркнбн мЯаткн шд нгмнвн жмЯцдммю - «мднгптедмзи цнкнбiй» (онп. т 

мiлдхыйiи лнбі erbe – «роЯгйнђлдхы»). 

ТйпЯїмрыйд ркнбн сват лЯђ сЯйд е жбтцЯммю т аікнптрыйіи (сват), 

пнріирыйіи (сватъ), анквЯпрыйіи (сват), рдпа. (сват), ркнбдмрыйіи (svât), 

цдрыйіи і ркнбЯхыйіи (svat), онкырыйіи, бдпфмын-ктезхыйіи (swat). Ркнбн 

онфнгзсы біг жЯилдммзйнбнї нрмнбз svo, sve і сктлЯцзсырю юй «вірсы», 

«цтеЯй», «рЯл он рнаі», «пнгзц, гптв». 

БзйнмЯбхю напюгт жЯптцзм т бдрікымнлт напюгі мЯжзбЯэсы т пнр. 

смотрич «мЯпдцдмзи, шн опзїфЯб мЯ нвкюгзмз», б тйп. (онкірыйд) говорун, т 

аікнп. заручальник, заручник «рбЯс», т онкырый. namownik, prowadnik.  

Напюгнбт нрнат, йнспЯ бзрбЯстђ гібцзмт, йкзцтсы б тйп. бранський 

староста, говорун, вір’ян, головатий сват, сващак, сватач, просатар, 

дівоснуб, т пнр.(гіЯк.) ладчик, ладило, блюдник, пнр. (ункыйкнпмд) 

ворогуша, разлучник, злодей, т онкырый. namownik, faktor, prowadnik, у анкв. 

годежар, годежник, думалник, колачар сншн. (Й. Сзшдмйн).  

ФЯпЯйсдпзжтэцз онжзсзбмн лЯпйнбЯмі напюгнбі мнлімЯхії ж ігдђэ 

шЯрсю, пЯгнрсі, жгнпнб’ю, гнапЯ, аЯвЯсрсбЯ, шн онфнгюсы біг 

бжЯђлонб'южЯмзф кдйрзцмзф Япфдсзоіб *celщ і *radщ, лнбнжмЯбхды 

Й. Сзшдмйн жтозмюђсырю, жнйпдлЯ і мЯ сЯйзф кдйрдлЯф:  

онк. dobra nocka, dobranoc (напюг чкэамнї мнці, гібзц-бдціп); dobra wola 

(«фкіа-рікы»), тйп. добро («лЯимн», «нгюв», «аЯвЯсрсбн», «бімнй лнкнгнї»), 

аікнп. (добро «жаіеею, езсн»), анкв. добрина («онлзмЯкымЯ рспЯбЯ»).  
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Опнсювнл ірснпії т ркнб’юмрыйзф лнбЯф бігаткнрю одпдмдрдммю 

жмЯцдмы нгмнвн опдглдсЯ мЯ імчзи, жлімзкзрю рЯлі опдглдсз, шн бігазкнрю 

мЯ ркнбЯф. Юйшн нгмі і сі е кдйрдлз лЯэсы т ртцЯрмзф ркнб’юмрыйзф лнбЯф 

піжмі жмЯцдммю, сн лЯиед жЯбегз хд нжмЯцЯђ,  шн т опЯркЯб’юмрыйіи лнбі хю 

кдйрдлЯ лірсзкЯ б рнаі, лнекзбн, мдгзудпдмхіинбЯмзи т рзмйпдсзцмнлт 

мдпнжцкдмнбЯмнлт бзвкюгі бдры родйсп жмЯцдмы.  

МЯопзйкЯг, б тйпЯїмрыйіи, пнріирыйіи лнбЯф ркнбн «гора» нжмЯцЯђ 

оігбзшдммю, Я б анквЯпрыйіи – ліс; Я онмюссю «гора» онжмЯцЯђсырю ркнбнл 

планина, б лЯйдгнмрыйіи лнбі ркнбн «гора» лЯђ жмЯцдммю «ліс».Т 

опЯркнб’юмрыйіи лнбі ркнбн «внпЯ» нжмЯцЯкн оігбзшдммю, онйпзсд кірнл.  

Ркнбн «речь» т пнріирыйіи лнбі нжмЯцЯђ «рйЯжЯмд, бзлнбкдмд», б 

тйпЯїмрыйіи, анквЯпрыйіи лнбЯф ркнбн «річ» – хд «одбмЯ піц, опдглдс»; т 

онкырыйіи «rzecz» –»піц, опдглдс, ропЯбЯ» (Rzecz pospolita – жЯвЯкымЯ 

ропЯбЯ, пдротакійЯ, гдпеЯбЯ». 

Піжмі ркнбЯ опЯркнб’юмрыйнвн онфнгедммю лнетсы нспзлЯсз нгмЯйнбі 

жмЯцдммю: сЯй онмюссю «дуже» он-піжмнлт одпдгЯђсырю т ркнб’юмрыйзф 

лнбЯф. Онпібмюилн: тйп. дуже, вельми, пнр. очень, аік. вельми, цдр. velmi, 

ркнбЯх. velmi, анкв. много, фнпб. много, лЯйдг. многу, онкырый. вardzo, 

ркнбдмр. zelo. 

ОпЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ лЯкЯ гбі мЯжбз гкю оЯкыхю palьcь, pьrstъ. Одпчд 

пнжбзмткнрю т рфігмнркнб’юмрыйзф лнбЯф, онкырыйіи, мземынктезхыйіи 

лнбЯф, Я імчд - гкю оібгдммнркнб’юмрыйзф, цдрыйнї, ркнбЯхыйнї лнб. 

Сдплім «час» т аікнптрыйіи, онкырыйіи, цдрыйіи, бдпфмынктезхыйіи 

лнбЯф нжмЯцЯђ «жЯвЯкымд онмюссю цЯрт», б пнріирыйіи, анквЯпрыйіи, 

рдпарыйіи, фнпбЯсрыйіи лнбЯф – «внгзмт», б анквЯпрыйіи ркнбн година 

нжмЯцЯђ «пій». 

Ж опЯркнб’юмрыйнї лнбз *moldenьсь – «фкнодхы, эмЯй», т пнріюм 

пнжбзмткнрю жмЯцдммю лкЯгдмдх – «мдлнбкю», Я б онкюйіб – mlodzienec – 

«эмЯй». 

Т йікыйнф ронпігмдмзф лнбЯф бзюбкдмі ігдмсзцмі жЯ жнбмічмілз нжмЯйЯлз 

мЯилдмтбЯммю, рдлЯмсзйЯ юйзф бйкэцЯђ хікзи йкЯр онжмЯцтбЯмзф пдЯкіи.  

СЯй, тйпЯїмрыйнлт плахта бігонбігЯђ т цдрыйіи лнбі plaсhta, т 

ркнбЯхыйіи plaсhta, т онкырыйіи plaсhta, шн нжмЯцЯђ «біспзкн, жЯбірЯ», т 

ркнбдмрыйіи лнбі plaсhta – хд йнбгпЯ. Роікымд жмЯцдммю тріф жірсЯбкэбЯмзф 
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кдйрдл йнлонмдмс «бзг вптанї сйЯмзмз», піжмд – хд піжмі пдЯкії: нрнакзбЯ 

роігмзхю, йнбгпЯ, біспзкн, жЯбірЯ. 

Юйшн лнбЯ - гтчЯ мЯпнгт, сн фразеологія – гтчЯ лнбз. РЯлд мЯ 

упЯжднкнвіцмнлт пібмі мЯхінмЯкымн-йткыстпмі нрнакзбнрсі лнбмнї рзрсдлз 

бзюбкюэсырю мЯиаікыч юрйпЯбн і рбнђпігмн. 

ОнжмЯцтбЯмі упЯжднкнвіжлЯлз онмюссю ропзилЯэсырю мнріюлз піжмзф 

лнб нгмЯйнбн, Якд напЯжз, юйі кдеЯсы б їф нрмнбі, родхзуіцмі, ан бзпЯеЯэсы 

дсмнорзфнкнвіэ мЯпнгіб. ЙткыстпнжмЯбцзи онсдмхіЯк сЯйзф упЯжднкнвіжліб 

т одпчт цдпвт бзжмЯцЯђсырю пдЯкымзл лірхдл лнбмнї нрназрснрсі т 

ртроікырсбі і рзрсдлнэ напЯжіб і ЯрнхіЯхіи, шн ртопнбнгетэсы йнмйпдсмзи 

упЯжднкнвіжл т одбміи дсмнйткыстпміи роікымнрсі.  

Гнбдрсз гЯбмђ онфнгедммю упЯжднкнвіцмнвн унмгт гнрзсы бЯейн, 

Ягед, юй опЯбзкн, упЯжднкнвіцмі нгзмзхі гнркігетбЯкзрю мЯ пібмі нйпдлзф 

ркнб’юмрыйзф лнб. МЯтйнбхі бзжмЯцЯэсы роікымнркнб’юмрыйзи 

упЯжднкнвіцмзи унмг жЯ ђгзмнэ рсптйстпмнэ лнгдккэ, онйкЯгдмнэ б 

нрмнбт онгіамзф упЯжднкнвіцмзф бзркнбіб.  

МЯопзйкЯг: 

тйп. ллѓ як з відра, 

пнр. льет как из ведра, 

онкырый. leje jak z cebra, 

цдрый. leje jako z konve, 

анкв. вали като ръкав; 
 

тйп. з голови до п’ят, 

пнр. с головы до ног (пят), 

онкырый. od stop do glow, 

цдрый. od hlavy az do paty, 

ркнбЯх. od hlavy az po paty, 

анкв. од петите до глава та.  

УпЯжднкнвію жЯбегз вкзанйн рЯлнатсмю і мЯхінмЯкымЯ. Опз одпдйкЯгі 

оЯпдлінвпЯуіцмнвн унмгт ж нгміђї лнбз мЯ імчт онспіамн жмЯсз нрнакзбнрсі 

лдмсЯкымнрсі йнемнвн ж мЯпнгіб. ЖірсЯбзлн сЯйі упЯжднкнвіцмі ронктцдммю, 

юй онкырый. za krola Cwieczka (жЯ хЯпю ВнпнфЯ), ркнбЯхый. za Kakana kral’a 

(жЯ хЯпю ВнпнфЯ), цдрый. ρŕijiti s kŕižkem po funuse ( пнр. опзисз й 

чЯонцмнлт пЯжанпт ); онкырый. Szkoda czasu i atlasu (впЯ мд бЯпсЯ рбіц), 
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bake swiecic (пнр. кзсы дкди), na swiety Jury, kiedy w niebie bede (оіркю 

гншзйЯ б цдсбдп). Хі бзркнбз жтлнбкдмі ірснпзцмзлз і йткыстпмзлз 

уЯйсЯлз езссю піжмзф мЯпнгіб. 

УпЯжднкнвіцмі жбнпнсз матусина дочка «пнжадшдмЯ, пнжмiедмЯ 

гiбцзмЯ»; матусин синок «пнжадшдмзи, пнжмiедмзи фкноцзй Яан эмЯй» 

бігнлі шд б лзмткнлт рснкіссі, лЯэсы, гн пдці, і рзмнміліцмі жб’южйз ж сЯйзл 

бзркнбнл «Покiрне телятко двi матки ссе», шн онжмЯцЯђ кэгзмт 

аджопзмхзомн онйiпкзбт, йнпзркзбт Яан кэгзмт ж кЯвігмнэ і гнапнжзцкзбнэ 

бгЯцдэ. Бігнлі хі жбнпнсз і б пнріирыйіи, анквЯпрыйіи лнбЯф (мамино синче, 

мамина дьщеричка), шн бйЯжтђ мЯ акзжыйірсы хзф лнб. 

АпЯсз і рдрспз лнетсы атсз гтед рфнезлз. ТйпЯїмхі йЯетсы опн 

сЯйзф – «як дві краплі води», Ямвкіихі жЯтбЯетэсы – «як дві горошини», б 

мілхіб сЯ цдфіб цЯрсічд бзйнпзрснбтђсырю бзркіб «як двоѓ яѓць». 

Юй аЯцзлн, б йнемнвн мЯпнгт бкЯрмЯ йткыстпЯ, шн жмЯфнгзсы 

бігнапЯедммю і б опзркіб’юф сЯ опзйЯжйЯф. Б тйпЯїмхіб гнрсЯсмын пнжбзмдмд 

онцтссю нрназрснрсі (онп. пнр. кзцмнрсы біг ркнбЯ кзхн), опЯвмдммю гн 

впнлЯгрыйнї ропЯбдгкзбнрсі, л’юйзи, фнц і вптатбЯсзи втлнп, оігрліэбЯммю 

мЯрЯлодпдг мЯг рнанэ ЛіпйтбЯммю мЯг пнріирыйзлз сЯ тйпЯїмрыйзлз 

опзркіб’юлз гнонлЯвЯэсы бзжмЯцзсз нхіммі утмйхії мЯпнгмнї лнпЯкі, 

спЯгзхіи т піжмзф йткыстпЯф.  
 

Відповідники прислів’їв в українській та російських мовах 

Українські прислів’я Російські прислів’я 

Џ йiс йнбаЯрйт мЯлзмЯђ, мдмЯцд 

и мд гн мынвн пiц 

Џ БЯрыйЯ рктчЯдс гЯ дрс 

Лз пнгзцi: мЯ нгмнлт рнмхi 

нмтцi ртчзкз 

Акземюю пнгмю – мЯ нгмнл 

рнкмхд окЯсыю ртчзкз 

АтбЯђ, шн и лтфЯ цфЯђ АъбЯдс, цсн з лдгбдгы кдсЯдс 

МЯ бiйт, юй мЯ снйт, – i 

мЯсноцдчрю и мЯлтртђчрю, 

мЯцфЯђчрю i мЯсЯмхэђчрю 

Бдй гнкнв, брдл онкнм 

Шн б рдпхi бЯпзсырю, сн мЯ кзхi 

мд бсЯїсырю 

Кзхн – ждпйЯкн гтчз 

ЛЯцтфЯ оЯрзмйт бнкэ гЯбЯкЯ: 

фнц їе, фнц гзбзрю, Я шна хiкд 

аткн i мдвнкнгмзи атб 

ЛЯцдфЯ оЯръмйт мЯгбнд бнкэ 

гЯкЯ – мЯв фнгз кзан адж 

птаЯчйз 

ТйпЯїмрыйзи мЯпнг жЯбегз жгдаiкычнвн нпiђмстбЯбрю мд мЯ 

рЯлнiжнкэбЯммю, Я мЯ опнгтйсзбмт бжЯђлнгiэ iж ртрiгмiлз дсмнрЯлз, Я 
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нсед, мЯ бзпнакдммю гiЯкнвiцмнї рспЯсдвiї роiкйтбЯммю. Опн дкдлдмсз сЯйнї 

мЯпнгмнї йнмхдохiї «гiЯкнвт йткыстп» рбiгцЯсы дсзйдсмi опзозрз шнгн 

пнгзммнвн, бмтспiчмындсмiцмнвн сЯ лiедсмiцмнвн роiкйтбЯммю. Рбiгнлд 

бiгмнбкдммю i гЯкычзи пнжбзснй мЯпнгмнвн дсзйдст атгд лнекзбзи i 

окiгмзи сiкыйз мЯ ґптмсi дсмнорзфнкнвiцмзф жмЯмы. 
 

Запитання і завдання 

1. Які засоби словотворення у сучасних мовах найпродуктивніші? 

2.Які праслов’янські суфікси іменників та прикметників успадкували 

слов’янські мови? 
 

3. Що можна розповісти про суфікс на основі відповідників: 

тйп.опнмзжкзбзи, пнр. бнпцкзбъи, аікнп. жЯлЯмкібъ, анкв.йпЯгкзб, 

лЯйдг.тадгкзб, цдр.menliy, ркнбЯх. rozvazlivv? 
 

4. Які ознаки прикметників: добрая, добр? Для яких мов такі форми 

характерні? 
 

5. Що споріднює слов’янські відповідники, в яких при відмінюванні чи 

словотворенні з’являється суфікс es : 

тйп. мдан – лм. мдадрЯ,  

пнр. ркнбн – лм. ркнбдрЯ;  

о. niebo – лм. niebiosa;  

ц. sloi – лм. sloeso «гіђркнбн»,  

ркх. telo – telesny «сікдрмзи». 
 

6. ЛнбнжмЯбдхы Й. Сзшдмйн жЯжмЯцЯђ, шн мЯ спдсіи гдмы оіркю мЯпнгедммю 

гзсзмз жвігмн ж анквЯпрыйзлз одпдйЯжЯлз і мЯпнгмзлз тюбкдммюлз ж'юбкюэсырю 

гдлнмз оіг мЯжбнэ наречници, орисници, судици, судженими, шна одпдгаЯцзсз її 

гнкэ. Хі мЯжбз аджонрдпдгмын онфнгюсы біг опЯркнб’юмрыйнвн гіђркнбЯ *narĕkati. 

Т рдпа. сЯ фнпб. лнбі (narekati) і ркнбдм. (narekati ) нжмЯцЯђ «внкнрзсз, 

нокЯйтбЯсз онйіимзйЯ», т рс.-цдрый. nariekati «окЯйЯсз, жбзмтбЯцтбЯсз», т 

онкырый. narzekać «мЯпійЯсз».  

А які деривати і з яким значенням від праслов’янського дієслова 

*narĕkati існують у східнослов'янських мовах? 
 

7. За етимологічними словниками поясніть зв’язок слiв дихати – душа, 

дихання – дим, укр. наврочити - рос. рок «доля», роковой «фатальний, згубний». 

8. З’ясуйте з допомогою словників, як реалізувалися в різних 

слов’янських мовах спiльноiндоєвропейські слова:  
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ждлкю, рнмхд, бдцiп, бдрмЯ, бнвнмы, бнгЯ, рмiв, бiсдп, акзрйЯбйЯ, гдпдбн, 

адпджЯ, ждпмн. 
 

9. Що означає слово «гора» в українській, російській мовах, а що в 

болгарській, македонській? 

10. В яких слов΄янських мовах слово «час» означає «загальне поняття 

часу», а в яких – «година», «рік»? 

11. Яким чином передається значення «дуже» у слов΄янських мовах? 
 

12. Подайте підібрані з літературних джерел приклади 

міжслов’янської омонімії.  

Наприклад: 

рос. изба – «дім, житло селянина»; 

болг. изба – «землянка, погріб»; 

серб. изба – «погріб»; 

пол. izba – «кімната, палата». 
 

13. Зіставте подані фразеологічні звороти (при цьому скористайтеся 

етимологічними, фразеологічними словниками). Які мовні відмінності Ви 

знайшли? 

онкырый. Za krola Cwieczka ( жЯ хЯпю ВнпнфЯ ), ркнбЯхый. za Kakana kral’a 

(жЯ хЯпю ВнпнфЯ). 

тйп. мЯвнбнпзсз мЯ бдпаі вптчі; 

тйп. мЯвнбнпзсз ріл лічйіб впдцЯмнвн ВЯбпзкЯ; 

аікнп. бдпжхі вптчт мЯ бдпад, бъгпЯхы кърнлт бЯкнррю; 

тйп. пдчдснл т бнгі жіпйз кнбзсз; 

аікнп. рнаЯйЯл рдмЯ йнріхы; 

тйп. юй бзпнрсд вЯпатж мЯ вптчі; 

пнр. йнвгЯ пЯй рбзрмдс. 
 

 

3.4. Виникнення слов’янської писемності 
 

ОпнакдлЯ рсбнпдммю озрылЯ б Яродйсі ірснпзйн-йткыстпмнвн пнжвкюгт 

бопнгнбе рснкісы аткЯ на’ђйснл мЯтйнбзф ртодпдцнй.  

РсЯмнбкдммю гдпеЯбмнрсі уднгЯкымнвн ртроікырсбЯ ркнб’юм т 

рдпдгзмі IФ рс. бзлЯвЯкн бігонбігмнї пдківії гкю тспзлЯммю б онйнпі 

рнхіЯкымзф мзжіб сЯ онбмнопЯбмнвн бзфнгт мЯ ліемЯпнгмт Япдмт. 

МЯиакзецзл і мЯиодпродйсзбмічзл гкю ркнб’юм аткн фпзрсзюмрсбн. 



63 

 

Снлт мЯ АЯкйЯмрыйнлт оiбнрспнбi сЯ б Рдпдгмiи Єбпноi снцзкЯрю  

анпнсыаЯ лiе БiжЯмсiђэ сЯ Пзлнл жЯ рудпз онкiсзцмнвн  сЯ 

дйнмнлiцмнвн бокзбт мЯ ркнб’юмрыйi йпЯїмз. Йнкз бзюбзкнрю, шн 

бiирыйнбнї рзкз мдгнрсЯсмын, БiжЯмсiю бгЯкЯрю гн фпзрсзюмiжЯхiї 

оібгдммзф ркнб’юм, Я Пзл сЯ кЯсзмрыйн-мiлдхыйд гтфнбдмрсбн онцЯкз 

ончзпэбЯсз фпзрсзюмрсбн б жЯфiгмнркнб'юмрыйзф ждлкюф. 

БдкзйЯ ЛнпЯбію мЯ сни цЯр аткЯ бед фпзрсзюміжнбЯмЯ, Якд б 

хдпйнбмн-ЯглімірспЯсзбмнлт Яродйсі бнмЯ мд аткЯ рЯлнрсіимнэ і 

жмЯфнгзкЯрю оіг бокзбнл мілдхыйнвн ЯпфіђозрйноЯст. Хди нпвЯм мЯлЯвЯбрю 

оігйнпзсз лнпЯбЯм мілдхыйзл уднгЯкЯл онкісзцмн, снлт пдківіимЯ рктеаЯ 

бігатбЯкЯрю мЯ мджпнжтлікіи ркнб’юмЯл кЯсзмрыйіи лнбі.  

ОпЯвмтцз рЯлнрсіимнрсі, ркнб’юмрыйі ймюжі анпнмзкзрю біг 

аЯбЯпрыйзф ђозрйноіб, ан баЯцЯкз б мзф жмЯпюггю цтенждлмнвн бокзбт 

мЯрЯлодпдг  упЯмйрыйнвн йнпнкібрсбЯ, бігцтбЯкз жЯвпнжт онмдбнкдммю. Џ 

бокзб БіжЯмсії, юйЯ ичкЯ мЯ онрстойз б озсЯммюф ончзпдммю ркнб’юмрыйнї 

унплз напюгт і лнбз анвнрктеіммю, одпдйкЯгт анвнрктеанбзф ймзв 

ркнб’юмрыйнэ, мд жЯвпнетбЯб лнкнгзл гдпеЯбЯл бспЯснэ рЯлнрсіимнрсі т 

лЯиатсмынлт. МЯбоЯйз, опзимюссю фпзрсзюмрыйнї біпз б хынлт бзоЯгйт 

рсЯкн а рбнђпігмзл уЯйснпнл рсЯаікымнрсі т гдпеЯбнсбнпдммі, онропзюкн а 

пнжбзсйт нрбісз и йткыстпз ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб. 

Хі нарсЯбзмз рсЯкз ончснбфнл жбдпмдммю лнпЯбрыйнвн ймюжю ПнрсзркЯбЯ 

гн бiжЯмсiирыйнвн iлодпЯснпЯ ЛзфЯикЯ III т 862–863 п. ж опнфЯммюл мЯгiркЯсз 

гн ЛнпЯбiї лірінмдпіб, ђозрйноЯ і бцзсдкю, йнспі а бзйкЯкз фпзрсзюмрыйд бцдммю 

пігмнэ гкю лнпЯбрыйзф ркнб’юм лнбнэ. Т рбнђлт онркЯммі ЛзфЯикт ПнрсзркЯб 

озрЯб сЯйне опн аЯеЯммю ончзпзсз фпзрсзюмрыйт біпт ркнб’юмрыйнэ лнбнэ мд 

сікыйз мЯ ждлкі лнпЯбЯм, Я и б імчзф ркнб’юмрыйзф ждлкюф.  

ІлодпЯснп БіжЯмсії ЛзфЯикн III нфнцд бiгвтймтбрю мЯ опнфЯммю 

лнпЯбрыйнвн ймюжю: хд гЯбЯкн лнекзбірсы пнжчзпзсз бокзб біжЯмсіирыйнї 

хдпйбз мЯ Єбпнот и бігонбігмн онсірмзсз пзлрыйт хдпйбт. Лiрiэ 

фпзрсзюмрыйнї опнонбiгi б ЛнпЯбiї аткн жЯопнонмнбЯмн бзйнмтбЯсз 

Йнрсюмсзмт сЯ Лдунгіэ. Онфнгзкз апЯсз ж пнгзмз бнђмЯцЯкымзйЯ. 

Хд аткз бзрнйннрбiцдмi кэгз. Лнкнгчзи ж апЯсіб Йзпзкн (гн 

опзимюссю цдпмдхсбЯ Йнрсюмсзм; 827, Рнктмы, сдодп л. РЯкнмійз, Впдхію – 

14.II 869, Пзл) опЯхэбЯб т оЯспiЯпчiи аiакiнсдхі, бзйкЯгЯб уікнрнуіэ. 
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Ркнб’юмрыйд іл’ю тжюб мЯ цдрсы впдхыйнвн сднкнвЯ V рс. ЙзпзкЯ 

ЏкдйрЯмгпіирыйнвн т 868 п. Імчзи апЯс Лдунгіи (815, Рнктмы – 6.IV 885, 

л. БдкдвпЯг, мд жадпдвкнрю, сдодп хд сдп. Цдфії) ронцЯсйт рктезб 

біирыйнбзл, оіжмічд атб опЯбзсдкдл нгміђї іж ркнб’юмнанквЯпрыйзф 

накЯрсди БіжЯмсії (835–845), онсіл івтлдмнл лнмЯрсзпю т ЛЯкіи Џжії.  

НазгбЯ апЯсз аткз опнмзйкзбзлз сктлЯцЯлз фпзрсзюмрыйнвн 

бцдммю, нагЯпнбЯмзлз онкдлiрсЯлз, лнбнжмЯбхюлз, опнонбігмзйЯлз 

фпзрсзюмрсбЯ. 

МЯ рынвнгмі снцмн мдбігнлн, юйт рЯлд Яжатйт – йзпзкзхэ цз 

вкЯвнкзхэ аткн пнжпнакдмн апЯсЯлз. Аікычірсы ртцЯрмзф уЯфібхіб ббЯеЯђ, 

шн Йзпзкн акзжыйн 863п. рйнлонмтбЯб вкЯвнкзхэ, юйт б гЯбмзмт 

ілдмтбЯкз куриловицею (кириловицею). НгмЯй Ябснп йзпзкзхі мдбігнлзи. 

ОпзотрйЯэсы сЯйне, шн хд озрылн рйкЯб тцдмы ЙзпзкЯ Йкзлдмс 

Нфпзгрыйзи. 

ЖЯ рбігцдммюл гедпдк, Йзпзкн ж гнонлнвнэ Лдунгію одпдйкЯб ж 

впдхыйнї лнбз мЯ ркнб’юмрыйт ЄбЯмвдкіђ, Џонрснк, Кістпвію, Рктедамзй, 

упЯвлдмсз ОрЯксзпю і СпдамзйЯ. Ж гзсзмрсбЯ апЯсз гнапд жмЯкз 

гЯбмынанквЯпрыйт лнбт, снлт б нрмнбт сдйрсіб онйкЯкз рнктмрыйн-

лЯйдгнмрыйзи внбіп рсЯпнанквЯпрыйнї лнбз, гнонбмзбчз її мнбнсбнпЯлз ж 

імчзф лнб.  

РЯлд хэ чстцмт лнбт і мЯжбтсы рсЯпнркнб’юмрыйнэ. ЖЯ рбігцдммюл 

рдпдгмынбіцмнвн бцдмнвн Цнпмнпзжхю ФпЯапЯ, хд рсЯкнрю 863 п. Хди пій і 

ббЯеЯђсырю онцЯсйнл ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі. 

Йнрсюмсзм i Лдунгіи опзаткз т Бдкзйт ЛнпЯбiэ, лЯэцз опз рнаi 

одпдйкЯгз мЯ рсЯпнркнб’юмрыйт лнбт ЄбЯмвдкію, ЏонрснкЯ, ОрЯксзпю, 

ЦЯрнркнбЯ, гдюйзф iмчзф ймзв пдкiвiимнвн жлiрст. Бопнгнбе спынф пнйiб 

бнмз бопнбЯгетбЯкз йткыстпт, ропзюкз ончзпдммэ фпзрсзюмрыйнвн ркнбЯ, 

бцдммю т ркнб’юмрыйнлт рбісі, гнонлЯвЯкз лнпЯбЯмЯл (опдгйЯл ртцЯрмзф 

цдфіб, ркнбдмхіб, ркнбЯйіб) т жбiкымдммi їф бiг онкiсзцмнвн, дйнмнлiцмнвн i 

йткыстпмнвн вміст. Троічмн жгіирмэбЯкЯрю їфмю мЯбцЯкымн-одгЯвнвіцмЯ 

гіюкымірсы і б імчзф ркнб’юмрыйзф йпЯїмЯф. 

Пзлрыйзи оЯоЯ ЏгпіЯм ІІ бзжмЯб рсЯпнркнб’юмрыйт лнбт, Я 

анвнрктеанбі ймзвз, мЯозрЯмі рсЯпнркнб’юмрыйнэ лнбнэ, аткз мзл 

нрбюцдмі сЯ онйкЯгдмі б хдпйбі рбюснї ЛЯпії. Хд рсЯкн рдпинжмнэ 
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одпдлнвнэ одпчнбцзсдкіб ркнб’юм. НпвЯмiжнбтбЯкзрю ркнб’юмрыйi чйнкз, 

жЯрмнбтбЯкзры лнмЯрсзпi, хдпйбз. Оіркю рлдпсі т 885 п. Лдунгію 

ркнб’юмрыйд анвнрктеіммю аткн жЯанпнмдмн, чйнкз і фпЯлз пнжвпнлкдмі, 

ркнб’юмрыйі ймзвз роЯкдмі. Тцміб ЙзпзкЯ і Лдунгію, рбюшдммзйіб, 

опнонбігмзйіб жЯазбЯкз мЯ рлдпсы. Нгзм іж тцміб одпчнбцзсдкіб 

Йкзлдмс жмЯичнб опзсткнй біг рлдпсі мЯ адпджі Нфпзгрыйнвн лнпю 

ЛЯйдгнмії і сЯл жЯрмтбЯб лнмЯрсзп, шн б лЯиатсмынлт одпдсбнпзбрю мЯ 

лнвтсміи хдмсп ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі і йткыстпз. Бігнлн, шн Рбюсзи 

Йкзлдмс мЯбцзб ркнб’юмрыйнї впЯлнсз онмЯг 3,5 сзр. Яйсзбмзф гіюціб 

ркнб’юмрыйнї гтфнбмнї йткыстпз.  

Езссђбзи онгбзв фпзрсзюмрыйзф рбюсзф ЙзпзкЯ сЯ Лдунгію, їф тцміб 

ЙнрсюмсзмЯ ЮпнркЯбрыйнвн, ЙкзлдмсЯ Нфпзгрыйнвн сЯ аЯвЯсынф імчзф б 

іл’ю ончзпдммю фпзрсзюмрыйнї біпз, їф біггЯмірсы ропЯбі опнрбісз ркнб’юм – 

хд опзйкЯг фпзрсзюмрыйнї лнпЯкі б гії. 

Т АнквЯпії жЯопнбЯгедмн нпгдм «Йзпзкн і Лдунгіи» і ЛіемЯпнгмт 

опдліэ ілдмі апЯсіб ЙзпзкЯ і Лдунгію – жЯ бзжмЯцмі опЯхі жі 

рсЯпнанквЯпзрсзйз і ркЯбірсзйз. Ж 2004 пнйт б ТйпЯїмі бігжмЯцЯэсы Гдмы 

ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі сЯ йткыстпз. 

Џбснпзсдс бігнлзф опнрбісзсдкіб, онспдат ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі 

гнапд бігнапЯжзб цнпмнпзждхы ФпЯап. Т спЯйсЯсі «О писменехъ 

черноризца Храбра», жнйпдлЯ, игдсырю і опн сд, шн мдбгЯкі ропназ 

ркнб’юм жЯозрЯсз ркнб’юмрыйд лнбкдммю кЯсзмрыйзлз і впдхыйзлз кісдпЯлз 

(«мн йЯйн лнедс рЏ озрЯсз гнапЂ впдцырйЯлз озрлдмъ а щ зкз езб (с), 

зкз sЂкн, зкз хп йъ, зкз цЯЯмїд, зкз чзпнсЯ, зкз ıЯгы, зкз Егъ, зкз 

Емнрсы, зкз Џжъйщ, зкз змЯ онг (а)мЯ(Я) рзл»). Снлт Йнрсюмсзм (Йзпзкн) 

рсбнпзб гкю ркнб’юм 38 атйб: нгмі жЯ жпЯжйнл впдхыйзф, імчі жвігмн ж 

ркнб’юмрыйнэ лнбнэ – «с рщсбнпз злщ спзгдрЏсы озрлдмщ с  рлы,  бЯ та  

он цзмЕ впдцырйъ(ф) озрлдмщ,  бЯ ед он ркнбдмрхЂз пЂцз».  

ФпЯап оігйпдркэђ, шн «ркнбдмырйъз ймзвъ дгзмщ рс ъз Й мрсЯмсзмы, 

мЯпзхЯдлъз Йvпзкщ, озрлдмЯ рщсбнпзкщ з опЂк ез б лЯкЂфщ кЂсЂ(ф). Я 

 мз лм жз лм вълз кЂсъ... сЂл(ы) ед ркнбдмрйЯЯ озрлдмЯ рс ЂзчЏ рЕ(с). 

рс щ а  лтеы рщсбнпзкщ ıЯ дрсы, Я впдцдрйЯ дккзмз онвЯмїз».  

Нсед, йзпзкзхю – нгмЯ ж мЯигЯбмічзф рзрсдл ркнб’юмрыйнвн письма 

(Яжатй). МЯжбЯмЯ мЯ цдрсы опнрбісзсдкю ЙзпзкЯ (рбісрыйд іл’ю – Йнрсюмсзм). 
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Йзпзкзхю ґптмстђсырю мЯ впдхыйнлт ЯкуЯбісі. 

Х, жнйпдлЯ, 24 кісдпз і 12 родхіЯкымзф жмЯйіб, рдпдг юйзф: 

 Я, б, в, г, z, м, і, й, к, л, н, о, п, р, с, у, ф,  , θ, ξ, v), Я сЯйне 

 Ѥ Ѧ  Ѫ Ѩ Ѭ Ѯ Ѱ . 

ЖЯбгюйз «чстцмнлт», ймземнлт фЯпЯйсдпт рсЯпнркнб’юмрыйЯ лнбЯ 

ропзилЯкЯрю ркнб’юмЯлз юй кісдпЯстпмЯ, жЯвЯкымнркнб’юмрыйЯ лнбЯ. БнмЯ 

мд сiкыйз бокзбЯкЯ мЯ iмчi ркнб’юмрыйi лнбз, Якд и жЯжмЯбЯкЯ Яйсзбмнвн 

бокзбт ж анйт хзф лнб, снлт ж йiмхю ФI – онц. ФII рс. тед мд iрмтбЯкЯ т 

рбнђлт онцЯсйнбнлт бзвкюгi. МЯ рынвнгмі хд лдпсбЯ лнбЯ. 

Нрмнбмнэ рудпнэ ончзпдммю її аткЯ хдпйнбмнркнб’юмрыйЯ кісдпЯстпмЯ 

лнбЯ, шн рсЯкЯ мЯркігйнл рфпдшдммю рсЯпнркнб’юмрыйнї лнбз ж лнбнэ снвн цз 

iмчнвн мЯпнгт. Бiгнлн йiкыйЯ iжбнгiб рсЯпнркнб’юмрыйзф оЯл’юснй: 

анквЯпрыйзи (ж ФII рс.), рдпарыйзи, цдрыйзи (ж ФIII рс.), птрыйзи (ж ФI рс.). 

РсЯпнркнб’юмрыйЯ лнбЯ бігівпЯкЯ бЯекзбт пнкы т пнжбзсйт йткыстпз 

Йзїбрыйнї Птрi, юйЯ оiгспзлтбЯкЯ жб’южйз ж АнквЯпiђэ сЯ БiжЯмсiђэ. Стс 

рсЯпнркнб’юмрыйЯ озрдлмiрсы ончзпзкЯрю шд гн опзимюссю фпзрсзюмрсбЯ.  

ЖЯ кіснозрмзлз рбігцдммюлз, ж тріф мЯюбмзф мЯ сни цЯр йнмудріи 

ймюжы Бнкнгзлзп, мЯ сни цЯр гдпеЯбмзи гіюц ђбпнодирыйнвн пібмю, бзазпЯђ 

рЯлд фпзрсзюмрыйт біпт і ркнб’юмрыйт Яжатйт юй рбнђпігмзи жмЯйнбзи йнг 

гкю одпдгЯці мЯибЯекзбічзф кэгрыйзф гтфнбмзф жгнатсйіб, впЯуіцмнї 

унплз ончзпдммю фпзрсзюмрыйнвн бцдммю т ркнб’юмрыйнлт рбісі. 

Рзм БнкнгзлзпЯ ЮпнркЯб Лтгпзи (978–1054) дмдпвіимн опнгнбезб 

ропЯбт аЯсыйЯ. РЯлд б пнйз инвн опЯбкіммю (ж 1019 п.) імсдмрзбмн пнжбзбЯђсырю 

ймземЯ ропЯбЯ, т Йзђбі опЯхэбЯкз ркнб’юмрыйі ймземзйз ж АнквЯпії, Рдпаії, 

Цдфії.  

ЮпнркЯб жЯйкЯб фпЯл рбюснї Рнуії - йЯудгпЯкымзи рнанп рЯлнрсіимнї 

Йзїбрыйнї лзспнонкії, одпчзл лзспнонкзснл юйнї рсЯб ІкЯпінм (1053), бігнлзи 

«ЙЯжЯммюл опн Фпдшдммю Птрі», «Ркнбнл опн ЖЯйнм і АкЯвнгЯсы». 

Гкю рсЯпнркнб'юміжліб фЯпЯйсдпмі сЯйі унмдсзцмі и лнпункнвіцмі 

нрнакзбнрсі: 

– жбтйнронктцдммю ра, ла, ре, ле бігонбігмн гн тйпЯїмрыйзф нпн, 

нкн, ђпд: враг – ворог, град – город (Новгород), глава – голова, глас – голос, 

область – володіти, плащ – полотно, древо – дерево, плевели – полова; 

– жбтйнронктцдммю ра мЯ онцЯсйт слова: раб; 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%95&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%95&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8E%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D1%96_(%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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– жбтйнронктцдммю жд мЯ лірхі йнкзчмынвн жбтйЯ г: вождь – водій, 

нужда, страждати; 

– онцЯсйнбі є, ю: ѓдиний, юнак, юродивий; 

– опдуійрз воз-, вос-, пре-, пред-, со-: вознесіння, воскреснути, 

премудрий, предтеча, соратник;  

– ілдммзйнбі ртуійрз -тель, -знь, -ств(о), -тв(а): мислитель, 

приязнь, молитва, жертва, товариство; 

– опзйлдсмзйнбі ртуійрз -ащ-, -ущ-, -им-: трудящий, болящий, 

неопалимий. 

 

Запитання і завдання 

1. У чому життєва місія братів Кирила і Мефодія? Подайте 

характеристику освітньої діяльності видатних місіонерів.  
 

2. Ознайомтеся з різними підходами-оцінками вчених стосовно 

просвітницької діяльності Кирила і Мефодія. Які Ваші припущення стосовно 

створення слов’янської абетки? 

1. Ж ілдмЯлз ЙзпзкЯ і Лдунгію онб’южтэсы рсбнпдммю ркнб’юмрыйнї Яадсйз. 

Ґптмснбмд гнркігедммю Яадсйз, юйт тлнбмн мЯжбЯмн йзпзкзхдэ, жпназб тйпЯїмрыйзи 

уікнкнв, бігнлзи сЯйне юй Лзспнонкзс ІкЯпінм. Инвн опЯхю «Ркнб’юмрыйд озрылн 

одпдг Йнрсюмсзмнл» одпдйнмкзбн гнбнгзсы опЯбгзбірсы нонбігі цдмхю ФпЯапЯ, юйзи 

озрЯб, шн Йнрсюмсзм (Йзпзкн) жмЯичнб т Фдпрнмдрі СЯбпіирыйнлт ЄбЯмвдкіђ і 

ОрЯксзп «птрыйзлз озрылдмЯлз озрЯмі». Хю онгію гЯстђсырю жзлнэ 860–861 pp. 

Юйшн хд бед аткЯ рунплнбЯмЯ озрдлмірсы, сн шн е снгі рсбнпзб Йзпзкн? Хд 

озсЯммю мд гЯђ ронйнэ бцдмзл нры тед опнсювнл йікыйнф рснкісы.  

2. Йнпнсйт ірснпіэ гнркігедмы хіђї опнакдлз онгЯђ ЛзфЯикн 

АпЯицдбрыйзи т опЯхі «Онфнгедммю ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі». 

Жадпдвкнрю «Езсіђ ЙзпзкЯ», мЯозрЯмд, юй ббЯеЯэсы, инвн апЯснл Лдунгіђл. 

Ж мынвн гіжмЯђлнрю, шн опнрбісмзхыйЯ лірію ЙзпзкЯ онкювЯкЯ мЯрЯлодпдг т 

опнонбігі фпзрсзюмрсбЯ рдпдг ркнб’юм. Хд аткз цЯрз, йнкз фпзрсзюмрсбн бед 

бігцтбЯкн сднкнвіцмі ртодпдцмнрсі ліе Пзлнл і Йнмрсюмсзмнонкдл. Гіюкымірсы 

лірінмдпіб, юйі опнонбігтбЯкз фпзрсзюмрсбн кЯсзмрыйнэ лнбнэ, троіфт мд лЯкЯ. 

Снгі ЛнпЯбрыйзи ймюжы ПнрсзркЯб жбдпмтбрю гн Йнмрсюмсзмнонкырыйнвн оЯспіЯпфЯ ж 

опнфЯммюл мЯгіркЯсз опнонбігмзйіб, йнспі а жмЯкз ркнб’юмрыйі лнбз. Б хди цЯр 

Йзпзкн онбдпмтбрю ж фнжЯпрыйнї лірії, гд мЯлнбзб йЯвЯмЯ нфпдрсзсз бріф аЯеЯэцзф. 

СЯйзи троіф, Я сЯйне жмЯммю ркнб’юмрыйзф лнб рсЯкз бзпічЯкымзлз опз бзанпі  
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йЯмгзгЯстпз ЙзпзкЯ гкю опнонбігі фпзрсзюмрсбЯ рдпдг ркнб’юм, Я сЯйне одпдйкЯгт 

гкю мзф анвнрктедамзф ймзенй. 

Оіркю йікыйнф онфнгіб ЏрйнкыгЯ мЯ впдйіб т Йзїбрыйіи Птрі аткн бед 

цзлЯкн фпзрсзюм. Снлт и мд гзбмн, шн Йзпзкн жмЯичнб і фпзрсзюмрыйі ймзвз, 

мЯозрЯмі он-птрыйз. Юйнэ е Яадсйнэ бнмз озрЯкзрю?  
 

3. Поміркуйте над словами російського філолога Д.Лихачова. Якою 

мірою це стосується українців? Чи погоджуєтесь ви зі словами науковця? 

Чому? Доведіть. 

«Хдпйнбмнркнб'юмрыйЯ лнбЯ – онрсіимд гедпдкн гкю пнжтліммю пнріирыйнї 

лнбз, жадпдедммю її ркнбмзйнбнвн рйкЯгт, жЯвнрспдмнвн нрювмдммю длнхіимнвн 

жбтцЯммю пнріирыйнвн ркнбЯ. Хд лнбЯ акЯвнпнгмнї йткыстпз: б міи мдлЯђ аптгмзф 

ркіб, мдэ мдлнемЯ внбнпзсз кЯюсзрю. Хд лнбЯ, шн опнонмтђ одбмзи пібдмы 

лнпЯкымнї йткыстпз. Хдпйнбмнркнб'юмрыйЯ лнбЯ, сЯйзл цзмнл, лЯђ жмЯцдммю мд 

кзчд гкю пнжтліммю пнріирыйнї гтфнбмнї йткыстпз, Я и жмЯцмд нрбісмђ і бзфнбмд 

жмЯцдммю. БіглнбЯ біг її бзбцдммю т чйнкі опзжбдгд гн онгЯкычнвн оЯгіммю 

йткыстпз б Пнрії» [ХдпйнбмнркЯбюмрйзи южъй б рнбпдлдммни птррйни чйнкд. - 

БюсйЯ, 1994. http://www.tane.ssft. ternopil.ua/education.html].  
 

4. Користуючись довідниковими матеріалами, з'ясуйте походження 

слів впЯг, рбіцйЯ, нрбісЯ, адпдв, трсЯ, Брдбнкнг, Бнкнгзлзп. 
 

5. Які народи користуються кирилицею? 
 

6. Що означають подані старослов'янізми, в якому стилі вони 

вживаються:жгпЯбзд, жкЯсн, бпЯсЯ? 

Випишіть старослов’янізми з твору «Афонський пройдисвіт»  

І. Нечуя-Левицького. Поясніть їх значення, доберіть українські відповідники. 
 

7. Які ознаки старослов'янізмів мають знати учні? Підготуйте 

фрагмент бесіди для школярів. 
 

8. Прочитайте вірш. Чи лексичне значення всіх слів відоме Вам? З’ясуйте 

за словником значення слів отверзлися, глагол, манкурт, словоблуд, лжепророк. 

ТрсЯ нсбдпжкзрю – і ркнбн, 

Кзфзл аджаЯсцдмйнл мЯ жкн, 

ВкЯвнкнл ірсзмз пЯоснбн, 

Юй ждпмн б ґптмсі, незкн. 
 

І фнц сд ркнбн шд мд брэгз 

Опназкнры пнрснл йпіжы апнмэ, 

Фнц жкі лЯмйтпсз и ркнбнактгз 

http://www.tane.ssft/
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Инвн анюсырю, юй бнвмэ; 
 

І фнц шд и мзмі кедопнпнйз 

Инвн жпійЯэсырю б езссі, 

СЯ йпзвЯ рйпдркЯ, і онснйз 

Езссю – жкісЯэсы їф ж отсі.    (І. ВмЯсэй) 
 

9. Розгляньте старослов’янізми й визначте, якими звукосполученнями 

вони відрізняються від незапозичених слів (в дужках подано для порівняння 

незапозичені слова). 

ВкЯбЯ (внкнбЯ), жкЯсн (жнкнсн), опЯф (онпнф), бпЯези (бнпнези), бнжбдкзцзсз 

(жбдкзцзсз), бнжгбзвмтсз, опдгрсЯбзсз, рнпЯсмзй (роібпнаісмзй), рнанп (жаіп), 

рбюшдммзи (рбюсзи), нвмдммзи (бнвмюмзи), сптгюшзи (сптгнбзи), впюгтшзи. 
 

10. Прочитайте вірш, знайдіть у ньому суто українські слова, 

старослов’янізми і слова, запозичені з неслов’янських мов. 

Мі, мд жЯвзмдч сз аджркігмн 

Б міліл аджркЯбії рбнїл. 

Бн вмібі опЯбіл і рбюсіл, 

Бнропюмдч сз, ліи йпЯэ пігмзи, 

Гміопнбрыйзф йптц впЯміснл лігмзл 

Жбдгдчрю ж онодкт птїм 

Б йпЯрі і рзкі мЯг ждлкдэ. 

Хди гдмы опзигд. І атгд бім 

НрсЯмміл гмдл вЯмыаз сбнђї, 

Сбнвн аджопнрбісйт. Н ліи 

ГЯкдйзи йпЯэ, жмюбчз птйз, 

ЖЯ йпнб, аджцдрсіђ і лтйз, - 

ЖЯ брд бнжгЯи...     (Г. ОЯкЯлЯпцтй) 
 

11. Випишіть у три колонки:  

1) незапозичені слова; 2) старослов’янізми; 3) іншомовні слова. 

ЙпЯи, онйір, лЯспЯх, йдмвтпт, Ябснп, жЯйнм, мЯокзб, бігпн, дкдйспзйЯ, 

імдпсмзи, рстгдмс, оэпд, онпів, уійтр, рбюшдмд одпн, бтЯкы. 
 

12. Визначте, які з цих слів є старослов'янізмами за походженням:  

онпнф, лнкнгы, адпдв, фнпнлз, онбнпнс, рдпдгзмЯ. 
 

13. На основі літературних джерел підготуйте повідомлення про 

виникнення слов’янської писемності. 
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4. Слов’янські народи та їх мови 
 

Ркнб’юмз ђ мЯицзркдммічнэ б Єбпноі вптонэ імгнђбпнодирыйзф 

мЯпнгіб, ронпігмдмзф жЯ онфнгедммюл, лнбнэ і йткыстпнэ. Опн дсміцмт 

акзжыйірсы ркнб’юм рбігцЯсы йнлоЯйсмірсы і спзбЯкірсы жЯрдкдммю 

мЯигЯбмічзф ркнб’юмрыйзф ждлдкы, ЯмспнонкнвіцмЯ ртлірмірсы мЯрдкдммю, 

онгіамірсы ронрнат езссю ркнб’юм, їф лЯсдпіЯкымнї і гтфнбмнї йткыстп, 

жЯвЯкымнопзимюсЯ мЯжбЯ «ркнб’юмз», пнжбзснй дйнмнліцмзф, ртроікымн-

онкісзцмзф, йткыстпмзф жб’южйіб, бжЯђлнгнонлнвЯ т анпнсыаі опнсз 

жЯвЯпамзйіб, рфнеірсы лдмсЯкымнрсі.  
 

4.1. Східнослов’янські народи, особливості їх мов 
 

ОпнакдлЯ онфнгедммю рфігмнркнб’юмрыйзф лнб рйкЯгмЯ. Ірмтђ гбЯ 

онвкюгз мЯ її пнжб’южЯммю. Жвігмн ж одпчзл, спЯгзхіимзл онвкюгнл, 

рфігмнркнб’юмрыйі лнбз онфнгюсы біг лнбз гЯбмынптрыйнї мЯпнгмнрсі, юйЯ 

онкісзцмн рунплтбЯкЯрю б Йзїбрыйіи Птрі. Хынвн оігфнгт гнспзлтбЯкзрю 

сЯйі пнріирыйі, тйпЯїмрыйі, аікнптрыйі бцдмі, юй Л. ЛЯйрзлнбзц, Н. Онсдамю, 

О. Езсдхыйзи, Н. ЧЯфлЯснб сЯ ім. Бігнлн, шн Н. Онсдамю мд бзжмЯбЯб 

рЯлнрсіимнрсі аікнптрыйнї лнбз і бйкэцЯб аікнптрыйі внбнпз гн пнріирыйнї 

(бдкзйнптрыйнї) лнбз. 

Імчзи, аікыч біпнвігмзи онвкюг, опдгрсЯбкдмзи Р. РлЯкы-Рснхыйзл, 

Є. Сзлцдмйнл, І. Нвіђмйнл, О. ЙнбЯкібзл, Э. Чдбдкынбзл, Н. ВнпаЯцдл сЯ 

ім., жЯрбігцтђ опнсзкдемд: рфігмнркнб’юмрыйі лнбз онфнгюсы аджонрдпдгмын 

біг опЯркнб’юмрыйнї.  

Ліе ртцЯрмзлз рфігмнркнб’юмрыйзлз лнбЯлз мЯ фонетичному пібмі 

уійртэсы сЯйі бігліммнрсі: 

1) ЯйЯммю б пнріирыйіи і аікнптрыйіи лнбЯф і бігртсмірсы инвн б 

тйпЯїмрыйіи (фнцЯ мЯюбмд б нйпдлзф внбіпйЯф тйпЯїмрыйнї лнбз);  

2) жкзссю дсзлнкнвіцмзф ы, і б й б тйпЯїмрыйіи лнбі опз одпбірмзф ы, 

і б пнріирыйіи сЯ аікнптрыйіи лнбЯф;  

3) піжмі тлнбз одпдфнгт е (< е, ь) б о одпдг сбдпгзлз опзвнкнрмзлз 

(оіркю л’юйзф одпдг сбдпгзлз опзвнкнрмзлз і б Яарнкэсмнлт йімхі ркнбЯ 

оіг мЯвнкнрнл т пнріирыйіи сЯ аікнптрыйіи лнбЯф, сікыйз оіркю чзокюцзф і j 

мджЯкдемн біг лірхю мЯвнкнрт б тйпЯїмрыйіи лнбі);  



71 

 

4) бзатфнбзи жЯгмынюжзйнбзи опзвнкнрмзи g т пнріирыйіи, 

упзйЯсзбмзи [γ] т аікнптрыйіи і уЯпзмвЯкымзи [h] б тйп. лнбі;  

5)  жадпдедммю гЯбміф о, е б пнріирыйіи сЯ аікнптрыйіи лнбЯф (конь, 

стол; пнр. семь, печь; аікнп. сем, печ), одпдфіг їф б і б тйпЯїмрыйіи (кінь, 

стіл, сім, піч);  

6) піжмЯ бзлнбЯ гжбімйзф опзвнкнрмзф т йімхі ркнбЯ (нвктчдммю їф т 

пнріирыйіи сЯ аікнптрыйіи лнбЯф опз жадпдедммі гжбімйнрсі б тйпЯїмрыйіи);  

7) пдукдйрз ркЯайзф жпдгтйнбЯмзф ъ, ь т онжзхії оіркю окЯбмзф 

рнмнпмзф сзот trbt, th>t, trbt, tlbt сЯ рзкымзф жпдгтйнбЯмзф ъ, ь одпдг j, і 

юй о, е т пнр. (дрожать, глотать, греметь, слеза; крою, мою, рою, слепой), 

и б тйп. (дрижати, глитати, гриміти; крию, мию, рию, сліпий), ы б 

аікнптр, (дрыжаць, глытаць, грымець; крыю, рыю, мыю, сляпы);  

8) одпдсбнпдммю т гЯбміф ронктцдммюф сзот tъlt, tьlt, tolt сЯ б 

ртуійрі -лъ т гіђркнбЯф лзм. ц. ц. p.: жадпдедммю л т пнріирыйіи лнбі (волк, 

толстый, шелк, молчать; знал, ходил), жлімЯ к > т б тйпЯїмрыйіи лнбі (вовк, 

товстий, шовк, мовчати; знав, ходив) і б аікнптрыйіи лнбі (воўк, тоўсты, 

шоўк, маўчаць; знаў, хадзіў);  

9) оЯкЯсЯкіжЯхію опзвнкнрмзф з, с, ц т ртуійрЯф -ський, -зький,  

-цький і гзроЯкЯсЯкіжЯхію їф одпдг е, и б тйп., бігртсмірсы хзф юбзш т пнр. і 

аікнптр. лнбЯф;  

10)  Ярзлікюхію j б імсдпбнйЯкыміи онжзхії одпдг опзвнкнрмзл і 

онгнбедммю инвн б тйпЯїмрыйіи і аікнптрыйіи лнбЯф (тйп. збіжжя, зілля, 

життя, суддя, ніччю; аікнптр. збожжа, зелле, жыццѐ, суддзя, ноччу),  

11) жадпдедммю гЯбміф ронктцдмы -ьje, -ьja т пнріирыйіи (ртгыю, 

езсзд, мнцыэ);  

12)  гзроЯкЯсЯкіжЯхію втамзф б Яарнкэсмнлт йімхі ркнбЯ б тйпЯїмрыйіи 

і аікнптрыйіи лнбЯф (тйп. голуб, кров, сім; аікнптр. голуб, кроў, сем), 

жадпдедммю їфмынї оЯкЯсЯкымнрсі б пнріирыйіи (голубь, кровь, семь);  

13)  мЯгоЯкЯсЯкымірсы г’ і с’ сікыйз б аікнптр, лнбі, шн жтлнбзкн 

бзмзймдммю гждйЯммю і хдйЯммю (дзень, жолудзь, цесны, чытаць).  

МЯ граматичному рівні рфігмнркнб’юмрыйі лнбз бігпіжмюэсырю:  

1) мЯюбмірсэ йкзцмнвн біглімйЯ б тйпЯїмрыйіи лнбі, жадпдедммюл 

инвн пдчснй т аікнптрыйіи і бігртсмірсэ т пнріирыйіи лнбі,  

2) жЯйпіокдммюл гЯбмынвн жЯйімцдммю -ові/-еві т гЯбЯкымнлт б. нгм. 
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ілдммзйіб ц. п. б тйпЯїмрыйіи лнбі (братові, синові, ткачеві), жЯйімцдммю -т 

б хзф унплЯф т пнр. лнбі;  

3) рсЯпнркнб’юмрыйзл ртуійрнл гіђопзйлдсмзйіб -щий т пнріирыйіи 

лнбі (грядущий, всюдисущий), бспЯсЯ инвн тйпЯїмрыйнэ і аікнптрыйнэ 

лнбЯлз;  

4) бігоЯгіммюл йімхдбнвн -с т гіђркнбЯф 3-ї нр. нгм. сдо. ц. б 

тйпЯїмрыйіи сЯ аікнптрыйіи лнбЯф (тйп. знаѓ, пише, читаѓ; аікнптр. ведае, 

піша, чытае), жадпдедммюл инвн б пнріирыйіи (знает, пишет, читает);  

5) мЯюбмірсэ рзмсдсзцмнї унплз лЯиатсмынвн цЯрт гіђркіб б 

тйпЯїмрыйіи лнбі (писатиму, ходитиму), бігртсмынї т пнріирыйіи і 

аікнптрыйіи;  

6) тезбЯммюл оЯрзбмзф гіђопзйлдсмзйіб сдодпічмынвн цЯрт іж 

ртуійрнл -л- т пнріирыйіи і аікнптрыйіи лнбЯф (пнр. изучаемый, читаемый; 

аікнптр. вывучаемы, чытаемы), жЯмдоЯг їф б тйпЯїмрыйіи лнбі. 
 

Короткі відомості про українську мову 

Опнвнкнчдммю мджЯкдемнрсі ТйпЯїмз гЯкн жлнвт вкзачд пнжвкюмтсз 

опнакдлт бзмзймдммю тйпЯїмрыйнї лнбз, шн онгЯђсырю т опЯхюф Н. СйЯцтйЯ, 

І. ЭштйЯ, Б. ПтрЯмібрыйнвн, Џ. АтпюцйЯ, Н. СйЯцдмйЯ, В. ОібснпЯйЯ сЯ ім. 

Сптгмнші, ббЯеЯђ лнбнжмЯбдхы Н.СйЯцтй, онкювЯэсы т снлт, шн ж цЯріб 

бзмзймдммю тйпЯїмрыйнї лнбз мд жадпдвкнрю енгмнвн жпЯжйЯ озрдлмнрсі Яан 

юйнвнры імчнвн йнмйпдсмнвн ірснпзцмнвн лЯсдпіЯкт, снлт пнжб’южЯммю 

онрсЯбкдмнї опнакдлз ґптмстђсырю одпдбЯемн мЯ мЯтйнбзф віонсджЯф. 

МЯимнбічі ірснпзцмі сЯ кімвбірсзцмі гнркігедммю рбігцЯсы опн сд, шн 

тйпЯїмрыйзи мЯпнг, Я нсед, и тйпЯїмрыйЯ лнбЯ, онцЯкз унплтбЯсзрю мд б 

ФІІІ – ФІV рс., Я біг рдпдгзмз ІІ сзр. гн м.д.  

Т опЯхі «Гпдбмнрсы лЯкнпнррзирйнвн южъйЯ» онкырыйзи уікнкнв 

Л. ЙпЯртрыйзи чкюфнл жірсЯбкдммю піжмзф лнб імгнђбпнодирыйнї ріл’ї мЯбісы 

гіичнб сЯйнвн бзрмнбйт, міаз тйпЯїмрыйЯ лнбЯ мд сікыйз рсЯпічЯ жЯ брі 

ркнб’юмрыйі лнбз, б снлт цзркі и рсЯпнркнб’юмрыйт, Я  и аікыч гЯбмю жЯ 

впдхыйт, кЯсзмрыйт, імчі Япіирыйі лнбз, Я сЯйне жЯ рЯмрйпзс – мЯигЯбмічт 

кісдпЯстпмт лнбт, ончзпдмт б Оібміцміи Імгії ж І сзрюцнкіссю гн м.д. Йнпдмі її 

рювЯэсы внбіпнй окдлдм, юйі йнцтбЯкз б оібгдммзф рсдоЯф т ІV–ІІІ рс. гн м.д. 

ТйпЯїмрыйЯ лнбЯ ђ гдпеЯбмнэ лнбнэ ТйпЯїмз, ончзпдмЯ сЯйне т 

Аікнптрії, Пнрії (внкнбмзл цзмнл, мЯ ЙтаЯмі, Гнмт и ГЯкдйнлт Рфнгі), 
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Лнкгнбі, ЙЯжЯфрсЯмі, ЙзпвзжрсЯмі, Онкыші, РкнбЯццзмі, ЙЯмЯгі, РЧЏ, 

Џпвдмсзмі, АпЯжзкії, ЏбрспЯкії сЯ імчзф йпЯїмЯф. 

Жвігмн ж Всеукраїнським переписом населення 2002 року, б ТйпЯїмі 

опнезбЯђ 48,24 лкм. впнлЯгюм, т снлт цзркі тйпЯїмхіб 37,5 лкм., Яан лЯиед 

78 бігрнсйіб. ТйпЯїмрыйт лнбт пігмнэ мЯжбЯкз 32,6 лкм., Яан лЯиед 68 бігр. 

біг жЯвЯкымнї йікыйнрсі бріф впнлЯгюм. РсЯмнл мЯ 2003 пій жЯ лдеЯлз 

ТйпЯїмз т 156 йпЯїмЯф рбіст езбд гн 25 лікыинміб тйпЯїмхіб . 

ТйпЯїмрыйЯ лнбЯ рйкЯгЯђсырю ж спынф мЯпіц: південно-східного 

(рдпдгмынмЯггміопюмрыйі, ркнанеЯмрыйі сЯ рсдонбі внбнпз), південно-

західного (бнкзмрыйн-онгікырыйі, вЯкзхыйн-атйнбзмрыйі сЯ йЯпоЯсрыйі), 

північного (кібнадпдемі, опЯбнадпдемі сЯ бнкзмрыйн-онкірыйі). 

РтцЯрмЯ тйпЯїмрыйЯ кісдпЯстпмЯ лнбЯ рунплтбЯкЯрю мЯ онцЯсйт  

XIX рс. мЯ нрмнбі оібгдммн-рфігмнвн мЯпіццю. 

ЖЯцзмЯсдкдл тйпЯїмрыйнї кісдпЯстпмнї лнбз мЯ мЯпнгміи нрмнбі 

ббЯеЯђсырю І. Йнскюпдбрыйзи, нрмнбнонкнемзйнл – С. Чдбцдмйн.  

ТйпЯїмрыйЯ лнбЯ лЯђ сЯйі рЯлнатсмі пзрз: 

Фонетичні: 

1) цдпвтбЯммю о, е ж і б жЯйпзснлт рйкЯгі: кінь – коня, віл – вола, піч – печі; 

2) кісдпЯ і мЯ лірхі йнкзчмынвн ятя (б імчзф рфігмнркнб’юмрыйзф 

лнбЯф сЯл е): літо (рос. лето), сніг (рос. снег), хліб (білор. хлеб); 

3) сбдпгЯ бзлнбЯ опзвнкнрмзф одпдг и сЯ е: село, день, липа; 

4) мнбзи жбтй и: син, лист, миша; 

5) жлімЯ е мЯ о оіркю чзокюцзф: чоловік, шостий, жовтий; 

6) л’юйзи опзйімхдбзи ц: нкібдхы, нкібдхы, фкнодхы. 

Граматичні: 

1)мЯюбмірсы йкзцмнвн біглімйЯ: мамо, Маріѓ, земле; 

2)мЯюбмірсы т гЯбЯкымнлт сЯ лірхдбнлт біглімйЯф ілдммзйіб 

цнкнбіцнвн пнгт жЯйімцдммю -ові, -еві, -ѓві: братові,ковалеві; 

3) нйпдлЯ біглімЯ гкю ілдммзйіб мЯ -ат, -ят, -ен: теляти, племені, 

лошати; 

4) жадпдедммю жЯйімцдмы -ою, -ею б нптгмнлт біглімйт ілдммзйіб 

еімнцнвн пнгт: водою, землею; 

5) мЯюбмірсы рсювмдмзф унпл опзйлдсмзйіб т мЯжзбмнлт і жмЯфігмнлт 

біглімйЯф еімнцнвн сЯ рдпдгмынвн пнгт: красива, молоде; 
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6) імуімісзбз мЯ -ти: фнгзсз, озрЯсз; 

7) тезбЯммю рзмсдсзцмзф унпл лЯиатсмынвн цЯрт: жмЯсзлтсы, 

внбнпзсзлд. 

Лексичні: 

мЯюбмірсы т кдйрзцмнлт рйкЯгі бкЯрмд тйпЯїмрыйзф ркіб (багаття, 

лелеча, хурделиця, плекати, баритися, линути сншн). 
 

Короткі відомості про білоруську мову 

АікнптрыйЯ лнбЯ ђ нуіхіимнэ лнбнэ гдпеЯбз Ађкнптры. АікнптрыйЯ 

лнбЯ ончзпдмЯ сЯйне т Пнрії, ТйпЯїмі, Кзсбі, КЯсбії, Дрснмії, ЙЯжЯфрсЯмі, 

Онкыші, ЙЯмЯгі, РЧЏ и Џпвдмсзмі. ЖЯвЯкымЯ йікыйірсы лнбхіб – 8 лкм.  

200 сзр. цнкнбій. 
 

Білорусизми – елементи білоруської мови, що виявляються як 

запозичення в іншій мові (дьоготь, ківш, бадьорий).  

Білорусистика – галузь філології, що вивчаѓ білоруську мову, 

літературу, словесний фольклор; наука про білоруську мову в її історії та 

сучасному функціонуванні. 
 

Рбнэ мЯжбт аікнптрз нгдпеЯкз біг мЯжбз сдпзснпії, юйЯ бігнлЯ б 

озрылнбзф оЯл’юсйЯф оіг мЯжбнэ АікЯ Птры. АікнптрыйЯ мЯпнгмірсы онцЯкЯ 

рйкЯгЯсзрю т ФІІІ-ФV рс., йнкз Оібміцмн-РфігмЯ Птры онспЯозкЯ оіг бкЯгт 

сЯсЯпн-лнмвнкіб, Я жЯфігмі ждлкі ббіичкз гн рйкЯгт Бдкзйнвн ймюжібрсбЯ 

Кзснбрыйнвн. Гн онцЯсйт ФФ рснкіссю аікнптрз одпдатбЯкз оіг бкЯгнэ сн 

Онкыші, сн Пнрії. 

Т ФVІ рс. ж’юбзкзрю одпчі гптйнбЯмі ймзвз аікнптрыйнэ лнбнэ, 

онцЯкз унплтбЯсзрю внкнбмі нжмЯйз хіђї лнбз. Нрнакзбд лірхд б ірснпії 

аікнптрыйнвн озрылЯ мЯкдезсы одпчнгптйЯпдбі УпЯмхзрйт (Вднпвіэ) 

Рйнпзмі іж ОнкнхыйЯ, юйзи бзгЯб мзжйт бЯекзбзф пдківіимзф ймзв. 

Гіюкымірсы Рйнпзмз бігівпЯкЯ бЯекзбт пнкы т пнжбзсйт кісдпЯстпмнї лнбз і 

ймзвнгптйтбЯммі рфігмзф ркнб’юм, ропзюкЯ онюбі впЯлЯсзй К. ЖзжЯмію і 

Л. Рлнспзхыйнвн. 

РтцЯрмЯ аікнптрыйЯ лнбЯ унплтђсырю т гптвіи онкнбзмі ФІФ рс. 

нгмнцЯрмн ж унплтбЯммюл аікнптрыйнї кісдпЯстпз. ФнцЯ хЯпрыйзи тпюг мд 

бзжмЯбЯб аікнптрыйнї лнбз, і б чйнкЯф бзйкЯгЯммю жгіирмэбЯкнрю кзчд 

пнріирыйнэ лнбнэ, б птйнозрЯф онцЯкз ончзпэбЯсзрю Ямнмілмі 

оЯпнгіимн-рЯсзпзцмі кісдпЯстпмі сбнпз аікнптрыйнэ лнбнэ «ЬмдзгЯ 
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мЯзжмЯмйт», «СЯпЯр мЯ ОЯпмЯрд» сЯ ім. Т хди ед цЯр ж’юбзкЯры і одпчЯ 

мЯхінмЯкымЯ нодпЯ «РдкюмйЯ».  

Нуіхіимд бзйнпзрсЯммю аікнптрыйнї лнбз аткн гнжбнкдмн кзчд б 

1905 пнхі. Мнплз ртцЯрмнї аікнптрыйнї лнбз аткз бзпнакдмі оіркю  

1917 пнйт, гдюйі жлімз аткз бмдрдмі т 1957 пнхі.  

БЯвнлзи бмдрнй т пнжбзснй аікнптрыйнї лнбз онб’южЯмзи ж ілдмЯлз 

бігнлзф аікнптрыйзф озрылдммзйіб і ондсіб – УпЯмсічйЯ АнвтчдбзцЯ, 

ЛЯйрзлЯ АнвгЯмнбзцЯ, Юмйз ЙтоЯкз, ЮйтаЯ ЙнкЯрЯ, ЙімгпЯсЯ ЙпЯоібз, 

Одсптрю Апнбйз, ЛЯйрзлЯ СЯмйЯ сЯ ім.  

Сдпзснпіэ аікнптрыйнї лнбз тлнбмн лнемЯ онгікзсз мЯ оібгдммн-

жЯфігмд і оібміцмн-рфігмд мЯпіццю. Опзмхзонл онгікт рктвтђ фЯпЯйсдпмд 

ЯйЯммю сЯ гдюйі імчі унмдсзцмі нрнакзбнрсі. Лнбмзи йнпгнм нпіђмснбмн 

опнкювЯђ цдпдж Бікымэр - Лімрый - ПнвЯцдб - Внлдкы.  

Т аікнптрыйзф внбнпЯф утмйхінмтэсы гдюйі гЯбмынптрыйі ркнбЯ, 

мЯопзйкЯг: вока (нйн), селянин (рдкюмзм), снедаць (рмігЯсз), вячэра 

(бдцдпю), чьірвонь (цдпбнмзи), мЯюбмі онкырыйі і кзснбрыйі жЯонжзцдммю. 

Сучасний білоруський алфавіт: 

Џ А Б В Г (ГЕ, ГЖ ) Д Ё Е Ж І З Й К Л М Н О П Р С Т Ѝ У Ф Х Ц Ч 

ЫІ Ы Ь ЭЮ  (Яонрспну).  

Приклади слів: 

аъххЯл – міаз,  

внмЯп – цдрсы,  

жлпнцмз – онфлтпзи,  

йпЯрЯбій – йбісдмы,  

кдсЯчмі – снпічміи,  

лЯкЯмйЯ – акзрйЯбйЯ,  

пЯгжілЯ – аЯсыйібшзмЯ. 

Б нрмнбт аікнптрыйнвн опЯбнозрт онйкЯгдмн унмдсзцмзи опзмхзо, 

жЯ бзмюсйнл опЯбнозрт опзвнкнрмзф т йімхі ркнбЯ і одпдг імчзлз 

опзвнкнрмзлз, гд одпдбЯеЯђ лнпунмнкнвіцмзи опзмхзо. 

Специфічні риси білоруської мови: 

– т аікнптрыйнлт ЯкуЯбісі мЯюбмі чірсы атйб мЯ онжмЯцдммю 

внкнрмзф жбтйіб: і, ы, у, э, о, а; гнкнрмзи і безбЯђсырю оіркю люйзф 

опзвнкнрмзф: ісці, сіні; гнкнрмзи ы – оіркю сбдпгзф опзвнкнрмзф: быць, 
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большы; гнкнрмі э, о, а пнжпіжмюэсырю оіг мЯвнкнрнл (рэкі, але лес, день);  

– оіркю кісдп, шн онжмЯцЯэсы люйі опзвнкнрмі жбтйз, озчдсырю е, ѐ 

(сѐня, цѐпла, насып, Якд цяжкасць, пяць); 

– гкю аікнптрыйнї лнбз фЯпЯйсдпмд ЯйЯммю сЯ юйЯммю (рака, чэрап- 

чарапи, дом – дамы, бяда, нясу, пясняр); 

– мЯюбмЯ атйбЯ мЯ онжмЯцдммю мдрйкЯгнбнвн ў (даўно, воўк); мЯ 

онцЯсйт ркнбЯ б мЯвнкнчдмнлт рйкЯгі тезбЯэсырю опнсдсзцмі в, г (вугаль, 

воблака (флЯпЯ), гэты (хди); 

– жЯлірсы атйбз щ тезбЯмд ркнбнронктцдммю шч (шчыт (укр.щит), 

шчасце (укр.щастя);  

– гкю аікнптрыйнї лнбз фЯпЯйсдпмд гждйЯммю, хдйЯммю, сбдпгі р, ш, 

ж, ч, л’юйзи л’ (дзед (тйп.гіг), дзеці (гісз), маці (лЯлЯ), вецер (бісдп); пьйі 

(тйп.пійз);  

– тмЯркігнй Ярзлікюхії ірснпзцмі онђгмЯммю т, д, н, л, с, з, ц, ч з J 

одпдсбнпзкзрю мЯ гнбві опзвнкнрмі (плацце, суддзя, свіння, вяселле, ноччу); 

– жадпдедмд лнпунмнкнвіцмд цдпвтбЯммю опзвнкнрмзф, шн бзмзйкн 

б пджткысЯсі гптвнї оЯкЯсЯкіжЯхії (снег – на снезе, рука – у руце); 

– б ілдммзйт жадпівЯђсырю йкзцмзи біглімнй (цетку, дзядзьку);  

– нрнакзбірсэ аікнптрыйзф опзйлдсмзйіб ђ мЯюбмірсы налдедмнї 

йікыйнрсі йнпнсйзф унпл рад, гатув, Я б онбмзф унплЯф опзйлдсмзйіб, 

гіђопзйлдсмзйіб і онпюгйнбзф цзркібмзйіб т мЯжзбмнлт біглімйт 

цнкнбіцнвн пнгт бігртсмю кісдпЯ й (добры, млады, летні, прочытаны). 

ФЯпЯйсдпмЯ пзрЯ – власне білоруська кдйрзйЯ: ветразь «оЯптр», 

апошні «нрсЯмміи», надвор'е «онвнгЯ» сЯ ім. 
 

Короткі відомості про російську мову 

ПнріирыйЯ лнбЯ – нгмЯ ж мЯиаікыч ончзпдмзф ркнб'юмрыйзф і нгмЯ ж 

чдрсз нуіхіимзф лнб ННМ. ЖЯвЯкымЯ йікыйірсы мнріїб пнріирыйнї лнбз – 

онмЯг 150 лкм. цнкнбій. БнмЯ ончзпдмЯ б тріф гдпеЯбЯф йнкзчмынвн 

ПЯгюмрыйнвн Рнэжт, Я сЯйне б ђбпнодирыйзф йпЯїмЯф, РЧЏ и ЙЯмЯгі.  

ПнріирыйЯ лнбЯ лЯђ мдодпдпбмт озрдлмт спЯгзхіэ, шн бдгд рбіи 

онцЯснй ж XIII рс. БзпЯжмЯ бігліммірсы нжмЯй пнріирыйнї, тйпЯїмрыйнї, 

аікнптрыйнї лнб опнрсдетђсырю б озрдлмзф оЯл’юсйЯф, онцзмЯэцз ж ФІV рс.  

КісдпЯстпмЯ пнріирыйЯ лнбЯ рунплтбЯкЯрю мЯ онцЯсйт XIX рс. Її 

нрмнбнонкнемзйнл ббЯеЯђсырю бзгЯсмзи пнріирыйзи ондс Н. Отчйім. 
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МЯ ртцЯрміи сдпзснпії ончзпдммю пнріирыйнї лнбз лнбі бзгікюэсы гбЯ 

нрмнбмзф мЯпіццю: північне ж фЯпЯйсдпмзлз нжмЯйЯлз – нйЯммюл і опнпзбмзл ґ 

сЯ південне, юйнлт опзсЯлЯммд ЯйЯммю і упзйЯсзбмд жЯгмынюжзйнбд г. Ліе 

хзлз гбнлЯ мЯпіццюлз ђ одпдфігмі внбнпз – середньоросійські. 

МЯ унплтбЯммю ртцЯрмнї пнріирыйнї кісдпЯстпмнї лнбз, бзпічЯкымзи 

бокзб лЯкз нрнакзбнрсі лнрйнбрыйнвн внбнпт, шн онђгмтђ б рнаі 

мЯибЯекзбічі пзрз юй оібміцмнї, сЯй і оібгдммнї гіЯкдйсмзф впто. 

Специфічними ознаками російської мови є: 

– мЯюбмірсы жбтйнронктцдмы ро, ло, ре, ле б йнпдмюф ркіб ліе 

опзвнкнрмзлз, снасн б сіи онжзхії, гд б імчзф рфігмнркнб’юмрыйзф лнбЯф 

бзрстоЯђ ри, ли (крошить, глотать, тревога, блестеть),  

– одпдфіг е б о оіркю л’юйнвн опзвнкнрмнвн одпдг сбдпгзл оіг 

мЯвнкнрнл (рякЯ [р΄нкЯ], мяр [м'нр]),  

– бігртсмірсы цдпвтбЯммю г, к, х ж з΄, ц΄, с΄ т біглімйнбзф унплЯф 

ілдммзйЯ (нога – ноге, рука – руке, муха – мухе; онп. тйп.: нозі, руці, мусі),  

– унплз мЯжзбмнвн біглімйЯ лмнезмз ж жЯйімцдммюл –а, -я оіг 

мЯвнкнрнл б ілдммзйЯф цнкнбіцнвн пнгт (дома, учителя),  

– бігртсмірсы йкзцмнвн біглімйЯ, жЯйімцдммю опзйлдсмзйіб 

цнкнбіцнвн пнгт б мЯжзбмнлт біглімйт оіг мЯвнкнрнл –ой (молодой, 

дорогой) сЯ ім. 

Т ркнбмзйнбнлт жЯоЯрі цзлЯкн бкЯрмд пнріирыйзф ркіб (пашня, 

деревня, ямщик сншн). Бзнйпдлкэђсырю рдпдг рфігмнркнб’юмрыйзф 

пнріирыйЯ лнбЯ и сзл, шн б її кдйрзхі мЯгжбзцЯимн бдкзйЯ йікыйірсы – онмЯг 

10 бігрнсйіб – рсЯпнркнб’юміжліб. 
 

Запитання і завдання 

1. Як Ви розумієте вислів Степана Смаль-Стоцького? Чи згодні Ви з 

таким твердженням? 

1. «МдфЯи і тйпЯїмірсзйЯ, гд брд кдезсы шд накнвнл, ронбмзсы сЯйне рбнђ 

бдкзйд жЯбгЯммю, юйнвн міфсн мд б рзкі бзйнмЯсз сЯй, юй рЯлі тйпЯїмірсз, ан езбд 

цтссю лнбз мЯгжбзцЯимн бЯекзбзи цзммзй т мЯтйнбзф гнркігЯф лнбз». 
 

2. Р. РлЯкы-Рснхыйзи бзбнгзб тйпЯїмрыйт лнбт ж опЯркнб’юмрыйнї і 

рсбдпгетбЯб, шн тйпЯїмрыйЯ лнбЯ акзецЯ гн лнбз рдпарыйнї, міе гн пнріирыйнї, 

цзл бзйкзйЯб мдопзимюссю мЯтйнбхіб мЯ гнбві гдрюсзпіццю.  

Як сьогодні в наукових колах спримається це припущення? 
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3. Ознайомтеся із словниковою статею «Українізм». Випишіть з 

тексту українізми, поясніть їх значення. 

УКРАЇНІЗМ – ркнбн, нйпдлд инвн жмЯцдммю, бзркіб, впЯлЯс. унплЯ сншн, 

жЯонжзцдмі ж тйп. лнбз ім. лнбнэ. ТйпЯїміжлз ђ б пнріирыйіи лнбі – рсдпмю 

(емзбыд), октвЯсЯпы (оЯфЯпы); онкырыйіи czerep (czaszka) «цдпдо», czeresnia 

(trzesnia) «цдпдчмю»; аікнптрыйіи спЯбдмы (лЯи), бЯвісмЯю (хюеЯпмЯю) «бЯвісмЯ»; 

птлтмрыйіи carboánţą, carboávă «йЯпанбЯмдхы»; твнпрыйіи munka «опЯхю, пнансЯ»; 

бдпфмынктезхыйіи йнzak, цдр. kozák, рдпарыйіи і фнпбЯсрыйіи йнжЯй сЯ ім. 

МЯиаікычд тйпЯїміжліб т онкырыйіи лнбі (hopak «вноЯй», holubce 

«опзстотбЯммю (т сЯмхі, одпдбЯемн тйпЯїмрыйнлт)», prysiudy «опзрюгйз (т 

сЯмхі)», porohy «піцйнбі онпнвз», Zaporożec «жЯонпнедхы»), йтгз бнмз бфнгзкз 

мЯиімсдмрзбмічд б 16 – 17 рс., і пнріирыйіи, т юйт онцЯкз опнмзйЯсз ж йім. 17 рс.: 

рдпгэйз, атмцтй, аткЯбЯ, внпдкйЯ, вЯктчйз, бЯпдмзйз) Яан е сЯйі, шн 

безбЯэсырю гкю мЯгЯммю онмюссэ одбмнвн длнх. бігсімйт цз лірх. йнкнпзст мЯ 

скі озснлзф пнр. ркіб: гзбцзмЯ (гдбтчйЯ), гдбцЯсЯ (гдбтчйз), езмйЯ (едмЯ), 

гнапд (фнпнчд) сншн (В. Бріцин). 
 

4. Топнгнбе бійіб онйнкіммю тйпЯїмхіб тртбЯкзрю біг онбмнхіммнвн 

унплтбЯммю нрназрснрсі, юйд лнекзбд кзчд б пігмнлнбмнлт нснцдммі. РЯлд 

снлт Э. Чдбдкынб мЯвнкнчтђ, шн гкю тйпЯїмрыйнї лнбз опзсЯлЯммЯ «бспЯсЯ 

бкЯрмнї чйЯкз бЯпснрсди» (Шевельов Ю. Українська мова в себе вдома сьогодні 

й завтра //Сучасність.-1988.-№10.-С.37-38). Ваша думка щодо цього. 
 

5. На основі тексту дайте коротку характеристику згаданим мовам. 

«Бед мдлЯђ гкю йнвн і гкю цнвн гнбнгзсз, шн лнбЯ тйпЯїмрыйЯ (Яан, юй 

гдйнлт онгнаЯђсырю мЯжзбЯсз, лЯкнптрыйЯ) ђ лнбЯ, Я мд мЯпіццю - пнріирыйнї цз 

онкырыйнї, юй гдфсн гнбнгзб; і аЯвЯсн фсн одпдйнмЯмзи, шн хю лнбЯ мЯбпюг цз 

онрстозсырю, мЯопзйкЯг, одпдг анвдлрыйнэ шнгн аЯвЯсрсбЯ ркіб і бзпЯжіб; одпдг 

онкырыйнэ шнгн лЯкынбмзцнрсі, одпдг рдпарыйнэ шнгн опзђлмнрсі, шн хд лнбЯ, 

юйЯ, атгтцз шд мднапнакдмнэ, лнед бед онпібмюсзрю ж лнбЯлз йткыстпмзлз;  

шнгн вмтцйнрсі і аЯвЯсрсбЯ рзмсЯйрзцмнвн – хд лнбЯ ондсзцмЯ, лтжзйЯкымЯ, 

езбнозрмЯ» (І. Рпджмдбрыйзи).  
 

6. Серед специфічних ознак української мови - гортанна фонема г (h) та 

проривна ґ (g). Підготуйте таблицю порівняльної характеристики цих фонем.  

Б тйпЯїмрыйіи лнбі пнжпіжмюэсырю внпсЯммЯ унмдлЯ г (h) сЯ опнпзбмЯ ґ (g). 

КімвбірсзцмЯ мЯтйЯ брсЯмнбзкЯ, шн б опЯркнб’юмрыйіи лнбі ірмтбЯб сікыйз 

опнпзбмзи ґ (онп. тйп. берег, гуска, пнр. кіс. берег, гусь; тйп. голова, пнр. кіс. голова, 
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онкырый. głowa, фнпбЯсрый. glava; онп. мілдхый. Berg «внпЯ», Gans «втрйЯ»). Џкд б 

лнбі опдгйіб тйпЯїмхіб сЯ аікнптріб (і оібгдммзф пнріюм) тед опзмЯилмі т IX рс. хди 

опзвнкнрмзи тспЯсзб опнпзбмзи дкдлдмс, і жбтй рсЯб внпсЯммзл.... 

Нсед, опзвнкнрмзи g онпібмюмн мнбзи жбтй б тйпЯїмрыйіи лнбі. Бзмзй 

нпвЯміцмн, снасн бмЯркігнй бмтспічмынвн пнжбзсйт – т пджткысЯсі нгжбімцдммю к, 

снлт инвн мд бЯпсн йбЯкіуійтбЯсз юй цтези. Тлнбз гкю нгжбімцдммю к ж’юбзкзрю 

оіркю жЯмдоЯгт сЯй жбЯмзф пдгтйнбЯмзф, мЯгйнпнсйзф внкнрмзф жбтйіб ъ (бзлнбкюбрю 

юй гтед йнпнсйзи о) сЯ ь (бзлнбкюбрю юй гтед йнпнсйзи е) б тйпЯїмрыйн-

гЯбмынптрыйіи лнбі гдры т йімхі XI – мЯ онцЯсйт XII рс. МЯопзйкЯг, великъ дьнь 

рсЯкз бзлнбкюсз юй велиґ день. ТмЯркігнй нгжбімцдммю к ж’юбзкзрю, мЯопзйкЯг, сЯйі 

тйпЯїмрыйі ркнбЯ ж ґ, юй ґава (опЯркнб’юм. kava), ґиґнути (онп. пнр. гіЯк. кикнуть 

«пЯоснбн опноЯрсз, жмзймтсз»), ґуля біг куля б жмЯцдммі пнріирыйнвн «чЯп», ґирлиґа 

іж птлтмрый. сîrlig сЯ ім., гіЯк. ломаґа < ломака, реваґа < ревака і с.ім.  

БзгЯсмзи уікнкнв Л.Рлнспзхыйзи т рбнїи «ВпЯлЯсзхі», мЯгптйнбЯміи 

1619 п., ббіб т мЯч ЯкуЯбіс родхіЯкымт кісдпт ґ. Атйбт ґ жЯйпіозб б тйпЯїмрыйіи 

нпунвпЯуії бзгЯсмзи уікнкнв О.АдпзмгЯ б рбнђлт ркЯбмнжбірмнлт ркнбмзйт 

«Кдйрзйнмщ ркЯбдмн-пнррйіи...» (Йзїб, 1627). О.Йткіч, мЯопзйкЯг, безбЯб 

кЯсзмрыйт атйбт g: ... ѓсть, верстовъ, може, пятнадцать одъ Смілоі, Gерусівь 

Яръ {Записки н Эемни Птрз}. 

Хзпйткюпнл 1863 п. хЯпрыйнвн лімірспЯ БЯктђбЯ і сЯй жбЯмзл Длрыйзл 

тйЯжнл ілодпЯснпЯ НкдйрЯмгпЯ II б Пнрії аткн гнжбнкдмн гптйтбЯсз тйпЯїмрыйнэ 

лнбнэ фтгнемі сбнпз сЯ ірснпзцмі оЯл’юсйз, Якд ж нанб’южйнбзл бзйнпзрсЯммюл 

бзйкэцмн жЯрнаіб пнріирыйнї нпунвпЯуії. Жмнбт ончзпэђсырю онжмЯцдммю 

опнпзбмнвн опзвнкнрмнвн g цдпдж ронктйт кг, мЯопзйкЯг: крыльцо – кганокъ, 

почва – кгрунтъ, волдырь – кгуля, кгуркгуля.  

Оіркю жмюссю б 1905 п. налдедмы тйпЯїмрыйнї лнбз б Пнрії б тйпЯїмрыйзф 

гптйЯф жмнбт ж’юбкюђсырю кісдпЯ ґ.  

(Мілцтй Б.Б. Гдшн опн впЯуійт сЯ опЯбнозр...). 
 

7. Т оігптцмзйт ж тйпЯїмрыйнї лнбз гкю 9-10 йкЯрт (Ябснпз В.С. ЧдкдфнбЯ, 

Ю.І. НрсЯу, К.Б. РйтпЯсібрыйзи, Й., 2000) гкю ЯмЯкіжт чйнкюпЯл опнонмтђсырю 

сдйрс «Пнжбзснй тйпЯїмрыйнї лнбз» (Р. 3).  

Ознайомтесь із текстом. Доповніть цей текст, використавши 

опанований вами матеріал зі вступу до слов’янської філології. 
 

8. Т оігптцмзйт ж тйпЯїмрыйнї лнбз гкю 10-11 йкЯрт (Ябснпз Н.Л. Аікюђб, 

К.Л. РзлнмдмйнбЯ, К.Б. РйтпЯсібрыйзи, В.С. ЧдкдфнбЯ Й., 2000) гкю ЯмЯкіжт 

чйнкюпЯл опнонмтђсырю сдйрс «ТйпЯїмрыйЯ лнбЯ б рбісі» (Р. 99). 
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Ознайомтесь із текстом. Доповніть цей текст, використавши 

методичні матеріали зі вступу до слов’янської філології. 

 

9. Які особливості білоруської мови визначає С.Смаль-Стоцький у праці 

«Розвиток поглядів про сім’ю слов’янських мов і їх взаємне споріднення»? 

Виконайте тези праці. 

10. Які спільні риси білоруської та української мови Ви можете 

виділити? Охарактеризуйте ці риси на основі Вами підібраних текстів. 
 

11. Прочитайте подані тексти. Перекладіть на українську мову. Що 

спільного в цих текстах? Які фонетичні, лексичні риси зближують 

українську і білоруську мови? 

Зарунеюць дажджы, 

Выспеюць навальнiцы, 

Узляцiць вырай матчыных слоў. 

Вечнай плынi часiн 

Ты гадуеш крынiцы, 

Беларусь –  

Бераг белых буслоў.  

(П.АЯпЯгткiм) 

ФЯгждл фтсцьи! СпьаЯ рыоючЯххЯ. МЯ мЯч пьир тен оЯцЯкЯрю пьвiрспЯхъю. 

– Съ е рЯлЯ лмд жЯвЯгЯкЯ вьсткыйi ѝрювн оЯмЯйтокюхы! Хi е ю сЯад ж 

опЯодкдпЯлi, йЯа трд йпЯлъ Яакюхдхы тлнлЯмс? 

– Џкд е спьаЯ аъкн и оЯвкюгЯхы мЯ вЯгжiмымiй! 

– Мт чсн съ жктдчрю?! ФiаЯ ю сЯй жЯлЯптгжiѝ? 

– ГнапЯ, гнапЯ, оЯичкi. 

 

ЖгЯпнѝ, ЛійнкЯ! Йтгъ вьсЯ съ бъопЯбіѝрю? 

– ЖгЯпнѝ! Ігт гЯ Лічйі, т ювн сЯл мдийію опЯакдлъ ж йЯлотсЯпЯл.  

Йтгъ рЯл ігждч? 

– Ю ѝ йпЯлт. ФЯцт оЯгмЯбіхы йЯлотсЯп, ан лЯю лЯчъмЯ мЯгсЯ лЯптгжіхы т 

Імсьпмьхд. Съ е бдгЯдч! 

– Гъй лнеЯ сЯад жылюміхы опЯбЯигьпЯ? 

– Мт, вьсЯ лъ оЯвкюгжіл. МЯнвтк, ю лтчт ж сЯани оЯпЯіххЯ.  

– Лъ лнеЯл ртрспьххЯ жЯѝспЯ оЯрыкю оЯктгмю. 

– ГнапЯ, тбдцЯпъ ю сЯад ючць одпЯськдуЯмтэ. 

– АъбЯи. 

– ОЯйткы. 
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МЯпьчхь рсЯкі бюгнлълі бъмійі одпЯоірт мЯрдкыміхсбЯ мЯчЯи йпЯімъ  

1999 внгЯ. ОпЯгрсЯтмійнт йЯпьммЯи мЯхъюмЯкымЯрхі ѝ йпЯімд ЯарЯкэсмЯю 

анкычЯрхы: 8 лікыямЯѝ 159 сърюц цЯкЯбдй. ЙнкыйЯрхы трювн мЯрдкыміхсбЯ –  

10 лікыямЯѝ 45 сърюц цЯкЯбдй... 

Лъ гЯжмЯкірю, чсн мЯ адкЯптрйЯи лнбд пЯжлЯѝкюэхы гнлЯ Ж лікыямъ 683 

сърюц цЯкЯбдй, Яан 37 опЯхьмсЯѝ мЯрькыміхсбЯ. МЯ птрйЯи лнбд – 6 лікыямЯѝ 308 

сърюц цЯкЯбдй, Яан 63 опЯхьмсъ. СпъбнемЯ і внпйЯ: юй аЯцмЯ, онѝмъл фнгЯл ігжд 

птріуійЯхъю адкЯптрйЯвЯ мЯпнгЯ. 

ОЯйЯжцъйЯл гърйпълімЯхъі мЯхыіюмЯкымЯрхі лнбъ і йткыстпъ ж'юѝкюдххЯ 

сни уЯйс, чсн ЯаЯпнмт мЯхъюмъкымъф імсЯпьрЯѝ аюптхы мЯ рюад цЯрхди жЯ ѝря 

впЯлЯгрйію, Я мд гжюпеЯѝмъю ЯпвЯміжЯхъі і трсЯмнбъ. ВЯкнѝмЯи одпЯчйнгЯи мЯ 

чкюфт ѝлЯхЯбЯммю оЯжіхъи адкЯптрйЯи лнбъ юй гжюпеЯѝмЯи ж'юѝкюдххЯ 

бігЯбнцмЯд мдбъйЯмЯммд ЖЯйнмЯ Яа лнбЯф, юйі бъжмЯцЯд юд ѝеъбЯммд ѝ нпвЯмЯф 

гжюпеЯбмЯвЯ йіпЯбЯммю, мЯ опЯгопъдлрсбЯф, бЯ ѝрсЯмнбЯф, впЯлЯгрйіф 

ЯпвЯміжЯхъюф. Гжбэфлнѝд мд лнеЯ ропъюхы рсЯаікымнлт пЯжбіххэ впЯлЯгрсбЯ. 

Юмн бюгжд гн йЯмукійсЯѝ мЯ лнѝмЯи Ярмнбд»  

 «Снкыйі ЯгжімЯю гжюпеЯѝмЯю лнбЯ юй рпнгЯй жЯфЯбЯммю і пЯжбіххю йткыстпъ 

йЯмрЯкігтд мЯхъэ. Џ цЯлт е сЯгъ лъ мд рЯопЯхіѝкюдлрю чЯкямЯи птріуійЯхъі? 

АджгтфнѝмЯрхы жмЯцмЯи цЯрсйі мЯчЯи імськівдмхъі оЯпЯкіжЯбЯкі адкЯптрЯѝ. Тря, 

чсн б мЯр фнхы спнчйі ЯгпЯгеЯкрю ж адкЯптрйЯи йткыстпъ, вктчъкЯрю пЯріирйілі 

«ЯрЯгмійЯлі» т мЯчЯи йпЯімд» (МЯпнгмЯю Бнкю. – 2000. – 18 рстгждмю). 
 

АдкЯптръ оЯбіммъ бдгЯхы, фсн юмъ, юйнвн пнгт-окдлдммі, т юйіл мЯйіптмйт 

ігтхы і чсн іф цЯйЯд мЯодпЯгжд. ВьвЯ оЯропъюд дгмЯрхі мЯхъі. Тады будзе цяжэй 

гандляваць беларускым народам, бо ў нашай дзяржаве будзе шмат свядомых 

людзей». Ряммю оЯ пЯгъя і ськдаЯцЯммі ѝрюкюйію цЯийі і жілнѝрйЯю, імчЯю 

опъгбнпмЯю цькюгжы сЯй жЯсктлкюэхы вЯкЯбт рктфЯцт, чсн ям снкыйъ цьчЯ рЯад 

оЯсъкіхт. ОпЯ бъвнгъ адкЯптрйЯ-пЯріирйЯвЯ рЯэжЯ пЯрсптаюхы т рпнгйЯф лЯрЯбЯи 

імунплЯхъі мЯопоЯбЯ і мЯкдбЯ. Џ лъ трд хдпоіл і хдпоіл. МдкывЯ, йЯа лдмчЯрхы 

сЯй хъміцмЯ пЯаікЯ жгждй ж анкычЯрхэ. МЯл спьаЯ бъфнѝЯхы мЯхъюмЯкымЯ 

рбюгнлъф впЯлЯгжюм Пьротакійі АдкЯптры. МюфЯи адкЯптр еъбд ѝ рбЯяи фЯхд» 

(МЯпнгмЯю Бнкю. – 2000. – 18 рстгждмю). 
  

12. Охарактеризуйте фонетичні риси російської мови. 
 

13. Перекладіть на українську мову такі слова:  

тфЯезбЯсы, опЯжгмзй, кэазсы, анкымзхЯ, бнрозсЯмзд.  

Чи є відмінність у значеннях та етимологіях цих слів в українській та 

російській мовах? 
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14. Підготуйте виступ «Українсько-російські мовні контакти». 

15. Змоделюйте план конференції «Діалог мов і культур у сучасному 

соціумі». 

 

16. Вашій увазі пропонується вірш «Заповіт» Тараса Шевченка 

білоруською мовою у перекладі Янки Купали та російською мовою у перекладі 

Олександра Твардовського. Порівняйте ці варіанти з українським текстом, 

охарактеризуйте спільні й відмінні риси. 

Запаведзь 

Юй оЯлпт ю, онфЯбЯихд 

МЯ ЍйпЯимд лікЯи, 

Рюпнг рсьот мЯ йтпвЯмд, 

Гжд опнгйЯѝ лЯвікЯ: 

ЙЯа мюжлдпЯмЯд онкд, 

Гмюопн і Яапъбъ 

Аъкн бігмЯ,– аъкн цтсмЯ, 

Юй пЯбд атпкібъ! 

Юй оЯвнмюхы ж ТйпЯімъ 

Т рімюд лнпЯ 

Йпнѝ бЯпнеет... Бн сЯгъ ю 

І мібъ і внпъ – 

Ѝря оЯйімт и гЯ рЯлнвЯ 

АнвЯ оЯктмЯэ 

ЛЯкіхірю... Џ гЯ съф онп – 

АнвЯ ю мд жмЯэ! 

ОЯфЯбЯихд гъ ѝрсЯбЯихд, 

ЙЯигЯмъ оЯпбіхд 

І бЯпнеЯи жкни йпъбяэ 

Бнкэ ЯйпЯоіхд! 

І люмд т рюл'і бюкійЯи, 

Ѝ рюл'і мнбЯи, бнкымЯи, 

Мд жЯатгжыхд оЯлюмтхі 

Гнапъл хіфіл ркнбЯл. 

Завещание 

ЙЯй тлпт, онфнпнмзсд 

МЯ ТйпЯимд лзкни, 

Онрпдгз чзпнйни рсдоз 
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Бъпнисд лнвзкт, 

Цсна кдеЯсы лмд мЯ йтпвЯмд, 

МЯг пдйни лнвтцди, 

Цснаъ ркъчЯсы, йЯй атчтдс 

РсЯпъи Гмдоп онг йптцди. 

З йнвгЯ р онкди ТйпЯимъ 

Йпнбы бпЯвнб онрсъкъф 

Онмдрдс нм... бнс снвгЯ ю 

БрсЯмт зж лнвзкъ – 

Онгълтры ю з гнрсзвмт 

Анеыдвн онпнвЯ, 

Онлнкэрю... Џ онйтгЯ 

Ю мд жмЯэ анвЯ. 

Рфнпнмзсд з брсЯбЯисд, 

Хдоз пЯжнпбзсд, 

Жкнэ бпЯедрйнэ йпнбыэ 

Бнкэ нйпнозсд. 

З лдмю б рдлыд бдкзйни, 

Б рдлыд бнкымни, мнбни, 

Мд жЯатгысд – онлюмзсд 

Гнапъл сзфзл ркнбнл. 

 

4.2. Західнослов’янські народи, особливості їхніх мов 
 

Короткі відомості про розвиток польської мови 

ОнкырыйЯ лнбЯ ђ мЯхінмЯкымнэ лнбнэ онкюйіб і гдпеЯбмнэ лнбнэ 

Онкыші. Рснкзхю Онкыші – БЯпчЯбЯ. Онкырыйнэ лнбнэ роікйтђсырю 

опЯйсзцмн брд мЯрдкдммю йпЯїмз, юйд, бпЯфнбтэцз гіЯронпт, рсЯмнбзсы 

онмЯг 42,7 лкм. цнкнбій. 

Юй лнбЯ онбрюйгдммнвн роікйтбЯммю онкырыйЯ лнбЯ бзйнпзрснбтђсырю 

і жЯ лдеЯлз ОМП т рдпдгнбзші бзфігхіб іж Онкыші сЯ їфміф мЯшЯгйіб. 

МЯицзркдммічд онкырыйнлнбмд мЯрдкдммю лдчйЯђ т РЧЏ, КЯсзмрыйіи 

Џлдпзхі, ЏбрспЯкії, УпЯмхії, Џмвкії. ЖЯ одпдозрнл 1989 п. б ТйпЯїмі 

лдчйЯкн 219,2 сзр. цнк., шн рйкЯгЯђ 0,43 % мЯрдкдммю ТйпЯїмз. Онкюйз 

опнезбЯэсы шд б Аікнптрі, Кзсбі, КЯсбії.  

Одпчі бігнлнрсі опн онкырыйт лнбт і онкырыйзи мЯпнг рювЯэсы  
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IX рснкіссю. МЯигЯбмічі фпнмійз мЯжзбЯэсы окдлдмЯ, шн тсбнпзкз 

онкырыйзи мЯпнг, – бзркюмз, кэатчЯмз, ркдмжЯмз, гжюгнчЯмз, лЯжнбчЯмз 

сЯ ім. Нгмнлт ж окдлдм – онкюмЯл - онкюйз жнанбюжЯмі рбнїл дсміцмзл 

мЯилдмтбЯммюл. Тодпчд хю мЯжбЯ ж’юбкюђсырю мЯопзйімхі Ф – онцЯсйт  

XI рснпіццю б кЯсзмрыйнлт езсії, гд онкырыйзи ймюжы АнкдркЯб Фпнапзи 

ілдмтђсырю йдплЯмзцдл онкюм.  

Оіркю опзимюссю б 966 п. фпзрсзюмрсбЯ і фпзрсзюмрыйнвн напюгт жЯ 

пзлрыйн-йЯснкзхыйзл озрдлмнэ лнбнэ онкырыйзф ждлдкы рсЯђ кЯсзмрыйЯ, 

лнбЯ пдківії, ЯглімірспЯхії, ртгнцзмрсбЯ, чйнкз, йткыстпз. ЖЯ цЯр сірмнвн 

нађгмЯммю Онкыші ж Бдкзйзл ймюжібрсбнл Кзснбрыйзл (ФVІ рс.) йпЯїмЯ 

рсЯкЯ нгміђэ ж мЯиаікычзф гдпеЯб Рдпдгмынї сЯ Рфігмнї Єбпноз, шн 

бокзмткн мЯ чбзгйд ончзпдммю онкырыйнї лнбз б тйпЯїмрыйзф, 

аікнптрыйзф, кзснбрыйзф ждлкюф. 

Тлнбз утмйхінмтбЯммю онкырыйнї кісдпЯстпмнї лнбз піжйн жлімзкзрю, 

йнкз бмЯркігнй онгікіб 1772–1795 пп. ОнкышЯ бспЯсзкЯ гдпеЯбмт і 

онкісзцмт мджЯкдемірсы, Я ліе нйпдлзлз онкырыйзлз сдпзснпіюлз 

тсбнпзкзрю гдпеЯбмі йнпгнмз йпЯїм-тцЯрмзхы онгікіб Џбрспії, Оптррії, 

Пнрії. Бігпнгедммю лнбз пнжонцЯкнрю оіркю 1918 п.  

Т рфнезф тлнбЯф анпнсыаз жЯ мджЯкдемірсы одпчнцдпвнбзлз гкю 

онкюйіб (юй і гкю тйпЯїмхіб) аткз озсЯммю жадпдедммю ункыйкнпт, пнжбзсйт 

мЯхінмЯкымзф лнб, дсмнвпЯуії, ірснпії, лзрсдхсбЯ. Хд ропзюкн жЯпнгедммэ 

ігди ркнб’юмрыйнї ђгмнрсі, шн мЯаткз ЯйстЯкымнрсі т 30-70-ф пнйЯф ФІФ рс. 

Б ірснпії онкырыйнї лнбз бзгікюђсырю гдйікыйЯ дсЯоіб: гнозрылнбзи 

одпінг, гЯбмынонкырыйзи одпінг (XIIІ–XV рс.), рдпдгмынонкырыйзи одпінг 

(XVI рс. – рдп. XVIII рс.), мнбнонкырыйзи одпінг (ж гптвнї онкнбзмз  

ФVIIІ рс.). Т XII рс. жюбкюэсырю одпчі жЯозрз онкырыйнэ лнбнэ т бзвкюгі 

брсЯбкдмзф т кЯсзмрыйі сдйрсз нйпдлзф онкырыйзф ркіб цз упЯж. ОдпчЯ 

озрылнбЯ оЯл’юсйЯ онкырыйнї озрдлмнрсі – Рбдмснйчзрыйі опнонбігі, 

жЯозрЯмі мЯ одпвЯлдмсмзф кзрсЯф т XIІІ рс., онкырыйзи вілм «АнвтпнгжзхЯ» 

(«Анвнпнгзхю»), Я сЯйне Яонйпзуз і езсію рбюсзф. Одпчзл цЯрсйнбзл 

нозрнл онкырыйнї унмдсзцмнї рзрсдлз ббЯеЯђсырю мЯозрЯмзи т 1440 п. 

«НпунвпЯуіцмзи спЯйсЯс» ЮйтаЯ ОЯпйнчЯ. ОдпчЯ е ймзвЯ онкырыйнэ 

лнбнэ (жаіпмзй лнкзснб жЯ мЯжбнэ «ПЯи гтфнбмзи») аткЯ бзгЯмЯ т ЙпЯйнбі 

б 1513 п.  
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Пнжбзснй онкырыйнї лнбз XVI - рдпдгзмз XVIII рс. фЯпЯйсдпзжтђсырю 

бзсірмдммюл кЯсзмрыйнї лнбз ж аікычнрсі рудп впнлЯгрыйнвн езссю. 

ЖЯбгюйз сбнпЯл озрылдммзйіб ЮмЯ ЙнфЯмнбрыйнвн, ЛзйнкЯю Пдю, КтйЯчЯ 

Втпмзхыйнвн, ЛЯпсімЯ Ађкырыйнвн, ОдспЯ РйЯпвз, цзркдммзф одпдйкЯгЯціб, 

ірснпзйіб-фпнмірсіб, отакіхзрсіб XVI рс. тбіичкн б ірснпіэ онкырыйнї 

озрдлмнрсі юй «жнкнсд рснпіццю» онкырыйнї кісдпЯстпз.  

Оіркю одпінгт гдюйнвн жЯрснэ б донфт ОпнрбісмзхсбЯ (рдпдгзмЯ  

XVIII рс.) онцзмЯђсырю мнбзи дсЯо оігинлт і рсзкірсзцмнвн жаЯвЯцдммю 

онкырыйнї кісдпЯстпмнї лнбз: унплтђсырю ртцЯрмЯ унмнкнвіцмЯ і 

впЯлЯсзцмЯ рзрсдлЯ онкырыйнї лнбз: брсЯмнбкэђсырю уійрнбЯмзи мЯвнкнр, 

бзжмЯцЯђсырю рйкЯг унмдл, мЯаіп впЯлЯсзцмзф йЯсдвнпіи і унпл, 

жЯйнмнліпмнрсі ркнбнжлім. Ж’юбкюэсырю «КЯсзмрыйн-онкырыйзи кдйрзйнм» 

ЮмЯ Лнмцзмрыйнвн (1564 п.), «ВпЯлЯсзйЯ гкю мЯпнгмзф чйік» Нмтупію 

Йноцзмрыйнвн (бзгЯммю 1778–1753 пп.).  

Т 30-ф пнйЯф ФФ рс. т Кыбнбі опЯхэбЯб бзгЯсмзи  

онкырыйзи ункыйкнпзрс і дсмнвпЯу, гнркігмзй тйпЯїмрыйнї рсЯпнбзмз 

Жнпіюм ГнкдмґЯ-ФнгЯйібрыйзи.  

Кдйрзцмд аЯвЯсрсбн, рсзкірсзцмЯ вмтцйірсы і пнжлЯїсірсы бзпЯжмзф 

жЯрнаіб т сбнпЯф бзгЯсмзф онкырыйзф озрылдммзйіб XIX–XX рс. 

Џ. ЛіхйдбзцЯ і Э. РкнбЯхыйнвн, А. ОптрЯ і Д. Недчйн, В. РдмйдбзцЯ, 

Л. Йнмномзхыйнї, Бк. ПдилнмсЯ, т мЯтйнбзф спЯйсЯсЯф і онкісзцміи опдрі 

одпдсбнпзкз онкырыйт лнбт б нгмт ж бзрнйнпнжбзмдмзф кісдпЯстпмзф лнб 

ркнб’юмрсбЯ. 

МЯ піжмі лнбз рбіст одпдйкЯгдмі онбірсі ЮмтчЯ ЙнпцЯйЯ «Йнкз ю 

жмнбт рсЯмт лЯкдмыйзл», «РкЯбЯ», «АЯмйптсрсбн лЯкнвн ГедйЯ», «ЙЯистры-

цЯпібмзй», «Кісн б рдкі», «Шнгдммзйнл», одгЯвнвіцмі спЯйсЯсз, 

одгЯвнвіцмн-отакіхзрсзцмі мЯпзрз «Юй кэазсз гісди», «ОпЯбн гзсзмз мЯ 

ончЯмт». Онбірсі-йЯжйз «Йнпнкы ЛЯсіЯч одпчзи» сЯ «Йнпнкы ЛЯсіЯч мЯ 

аджкэгмнлт нрспнбі» оноткюпмі і б гісди, і гнпнркзф.  
 

Полонізми – вислови, граматичні конструкції, що увійшли до інших 

мов з польської мови.  
 

Озрдлмі оЯл’юсйз тйпЯїмрыйнї лнбз уійртэсы сЯйі онкнміжлз: війт, 

власний, гроші, злочинець, мешкати, млин, ковадло, кишеня, тлумачити, 

смутний, пильнувати. 
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Польський алфавіт має такі знаки: 

A Џ B C Р D Д Д F G H I J K L M N N O P R S Ń T U W V Z Ņ 

Приклади слів: 

БЯjдрzот – йЯжйнбзи, цтгнбзи 

bЯвdzн – гтед  

bід1іzоЯ – аікзмЯ, аікзжмЯ  

Рhec – аЯеЯммю 

Gdym – йнкз ю 

glaz – йЯл’юмЯ апзкЯ 

jдsіно – юрдм 

Онкырыйзи опЯбнозр ђ, б нрмнбмнлт, лнпунмнкнвіцмзл, т аЯвЯсынф 

бзоЯгйЯф бзйнпзрснбтђсырю сЯйне спЯгзхіимн-ірснпзцмзи опзмхзо. 

Польська мовна система характеризується такими основними 

рисами: 

– онрсіимзи мЯвнкнр, уійрнбЯмзи мЯ одпдгнрсЯммынлт рйкЯгі (Юй 

бзмюснй, мЯвнкнр лнед оЯгЯсз мЯ спдсіи Яан мЯбісы мЯ цдсбдпсзи рйкЯг біг 

йімхю: fonetvka [fo’netyka] «фонетика», gramatyka [gra’matyka] 

«граматика», uniwersytet [un’i’versytet] «університет», czterysta [’cterysta] 

«чотириста»;  

– мЯюбмірсы мнрнбзф внкнрмзф ą, ę: mięso - м’ясо, język - язик, dąb – дуб; 

– жбтйз c, dz, cz, sz жЯбегз сбдпгі: dziewczę – дівчина, cześć – честь; 

– жадпдедммю жбтйнронктцдмы *dl, *tl. Онп. пол. szydlo, укр. сало, 

слвц. sadlo, рос. шило, radlo; 

– бігртсмірсы жлім жбтйнронктцдмы *gv, *kv мЯ cv, zv одпдг е , і: пол. 

wiazda, kwiat, рос. звезда; жбтй w бзлнбкюђсырю юй u мдрйкЯгнбзи; 

– жлімЯ [ф’] одпдг мнбзлз [д], [і] мЯ [s]: пол.swasze, чес.strese, 

укр.свасі;  

– бігртсмірсы брсЯбмзф жбтйіб оіркю втамзф в, р, v, m опз 

ронктцдммі ж j: ziemia, kapia, lubie. 

Рдпдг лнпункнвіцмзф нрнакзбнрсди ркіг бігжмЯцзсз:  

– мЯюбмірсы дмйкісзцмзф унпл нрнанбзф і опзрбіимзф жЯилдммзйіб: 

znam go - «знаю його»;  

– тсбнпдммю унпл лзмткнвн цЯрт мЯ l ж нрнанбзлз онйЯжмзйЯлз: 

bуlеm «я був», bуlеs «ти був». 
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Т онкырыйіи лнбі жадпдедмн нпзвімЯкымд мЯозрЯммю імчнлнбмзф 

бкЯрмзф ілдм і вднвпЯуіцмзф мЯжб, мЯоп.: 

Charle de Gaulle (Шарль де Голль), Schiller (Шиллер), Manchester 

(Манчестер).  

ОнкырыйЯ лнбЯ нфнокэђ йікыйЯ нрмнбмзф впто гіЯкдйсіб, рдпдг юйзф і 

сілезький. НгмЯй гтлйз онкырыйзф кімвбірсіб шнгн хынвн пнжгікзкзрю: цз 

рікджыйЯ ђ нйпдлнэ лнбнэ, цз нгмзл іж гіЯкдйсіб онкырыйнї. ОзсЯммю ђ 

роіпмзл, жбЯеЯэцз мЯ сд, шн цЯрсзмЯ рікджхіб ббЯеЯэсы рдад нйпдлнэ 

мЯхінмЯкымірсэ б Онкырыйіи гдпеЯбі. 

Мнрії рікджыйнї лнбз мЯсдодп лдчйЯэсы т пдвінмі Бдпфмю Рікджію, юйЯ 

лдетђ ліе оібгдммн-жЯфігмнэ Онкышдэ сЯ оібміцмн-рфігмнэ Цдфіђэ. Гн 

1945 пнйт рікджыйнэ лнбнэ пнжлнбкюкз б Мземіи Рікджії. 

Жвігмн ж нрсЯмміл нуіхіимзл одпдозрнл мЯрдкдммю б Онкыші (2003), 

60 000 нріа мЯжбЯкз рікджыйт рбнђэ пігмнэ лнбнэ, акзжыйн 200 сзрюц 

жЯпЯфтбЯкз рдад гн рікджхіб жЯ мЯхінмЯкымірсэ. НпіђмснбмЯ жЯвЯкымЯ 

йікыйірсы лнбхіб  одпдбзштђ 2 лікыинмз.  

«Вітче наш» сілезькою, польською і чеською мовами 

Сілезькою 

Uojćec nań, keryř je w ńebjy,  

bydź pořwjyncůne mjano Twojy.  

Pŗidź krůlestwo Twojy.  

Bydź wola Twoja, kjej we ńebje,  

tak tyņ na źymjy.  

Chlyb nań kaņdodźynny dej nům dźřoj.  

A uodpuřć nům nańe winy,  

kjej my uodpuńĉůmy nańym winńikům.  

A ńe wůdź nos na pokuńyńi,  

nale zbow nos uod zuego. Amyn.  
 

Польською 

Ojcze nasz, któryř jest w niebie,  

řwiĊć siĊ imiĊ Twoje,  

przyjdź królestwo Twoje,  

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.  

http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð¡Ñ�Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�ÐµÑ�Ñ�Ð½Ñ�_Ð¡Ñ�Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð§ÐµÑ�Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/1945
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¸Ð¶Ð½Ñ�_Ð¡Ñ�Ð
http://wapedia.mobi/uk/2003
http://wapedia.mobi/uk/Ð¡Ñ�Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ñ�Ðµ_Ð½Ð°Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð§ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
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I odpuřć nam nasze winy,  

jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.  

I nie wódź nas na pokuszenie,  

ale zbaw nas ode złego. Amen.  
 

Чеською 

Otĉe náń, jenņ jsi na nebesích,  

posvČť se jméno Tvé  

Pŗijć království Tvé.  

Buć vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.  

Chléb náń vezdejńí dej nám dnes  

A odpusť nám nańe viny,  

jako i my odpouńtíme nańím viníkům  

a neuveć nás v pokuńení,  

ale zbav nás od zlého. Amyn.  
 

Гзрйтріимзл ђ озсЯммю і рснрнбмн йЯчтарыйнї вптоз внбнпіб Яан 

йашубської мови. БбЯеЯђсырю, шн йЯчтарыйЯ лнбЯ пнжбзмткЯрю ж гЯбміф 

лнб, юйзлз пнжлнбкюкз гдюйі окдлдмЯ б ОнлдпЯмії, мЯ оібгдммнлт 

тжадпдееі АЯксіирыйнвн лнпю. 

Жвігмн ж одпдозрнл 2002 пнйт, йЯчтарыйнэ лнбнэ мЯ сдпзснпії 

Онкыші бнкнгіэсы акзжыйн 53000 нріа. СЯйне гдюйЯ йікыйірсы мнріїб 

йЯчтарыйнї лнбз лдчйЯђ т ЙЯмЯгі. Т йікыйнф пЯинмЯф Онлнпрыйнвн 

бнђбнгрсбЯ Онкыші йЯчтарыйЯ лнбЯ жмЯфнгзсырю б нуіхіимнлт безсйт. 

Т йЯчтарыйіи лнбі мЯюбмі цзркдммі жЯонжзцдммю ж мілдхыйнї, 

онкырыйнї, пнріирыйнї сЯ кзснбрыйнї лнб. 

Пропонуємо «Заповіт» Тараса Шевченка кашубською мовою у 

перекладі Станіслава Янке: 

Żôpis 

Jak jô umrzĊ, pochówta  

Mie pod wësoką modzilą, 

Strzód pola szerocziégo, 

Na Ukrajinie naj miëłi. 

Żebë kawle rozwlekłé 

l Dniepr, i urzmë 

http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð°Ð
http://wapedia.mobi/uk/2002
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð°Ð½Ð°Ð´Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð Ð¾Ñ�Ñ�Ð¹Ñ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ñ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð¢Ð°Ñ�Ð°Ñ�_Ð¨ÐµÐ²Ñ�ÐµÐ½ÐºÐ¾
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Bëło widzec, bëło czëc, 

Jak zgrzebc hejnë rzô. 

Cziej zniese z Ukrajinë 

W komudné morze 

Nieprzëjacélską krew... ostawiĊ 

Rówiznë i rzmë, 

Co le je, i pudĊ 

Do samego Boga 

Z modlëtwama... a do te czasu 

Jô Boga nie uznajĊ. 

Pochówta jak ju sami 

Kłódczi rozeprzeta 

I farbą złą nipocą 

WolnotĊ odkupita. 

Mie tej w tatczëznie 

Ti mocny, ti nowi 

Przëbôczta a wspomnita 

Dobrim cëchim slowĊ. 
 

Короткі відомості про розвиток чеської мови 

Цдфз (рЯлнмЯжбЯ цдчз) – нрмнбмд мЯрдкдммю Цдфії, Я цдрыйЯ лнбЯ ђ 

нуіхіимнэ лнбнэ мнбнї Цдрыйнї пдротакійз (рснкзхю – ОпЯвЯ). ЦдрыйЯ лнбЯ 

ончзпдмЯ сЯйне т РкнбЯццзмі, ТйпЯїмі, Џбрспії, РЧЏ, ЙЯмЯгі, мдэ 

пнжлнбкюэсы 10,6 лкм цнкнбій.  

ЦдрыйЯ лнбЯ мЯкдезсы гн жЯфігмнї оігвптоз, ркнб'юмрыйнї вптоз 

імгнђбпнодирыйнї ріл'ї лнб. Озрдлмірсы цдфіб рсбнпдмЯ мЯ нрмнбі кЯсзмрыйнї 

Яадсйз.  

МЯигЯбмічзлз езсдкюлз сдпзснпії Цдфії ббЯеЯэсы йдкысрыйі 

окдлдмЯ байїв (анїб). РЯлд біг хіђї мЯжбз онфнгзсы мЯжбЯ йпЯїмз Анвдлію 

(Bohemia – ждлкю анїб). Опн одпдатбЯммю йдкысіб мЯ хзф ждлкюф рбігцЯсы, 

жнйпдлЯ, мЯжбз піцнй Лаба, Ізера сЯ ім.  

Т V–VI рс. рсЯђ бігнлн опн мЯюбмірсы мЯ хіи сдпзснпії ркнб’юмрыйзф 

окдлдм, бнегдл юйзф, жЯ озрдлмзлз гедпдкЯлз, атб бнђбнгЯ Цдф. ЖЯ 

мЯпнгмзлз кдвдмгЯлз, Цдф атб нгмзл ж спынф апЯсіб йзїбрыйнї кдвдмгз опн 

Йзю, ШдйЯ (ЦдфЯ) і ФнпзбЯ. 
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Т 623–658 пп. стс ірмтбЯкЯ мЯигЯбмічЯ ркнб’юмрыйЯ гдпеЯбЯ РЯлн 

(цЯрсзмЯ бцдмзф рсбдпгетђ, шн хд атб рнэж цдфн-лнпЯбрыйзф окдлдм), Я 

оіжмічд ЛнпЯбрыйд і МіспЯмрыйд ймюжібрсбЯ. Цдрыйі і лнпЯбрыйі окдлдмЯ 

рсбнпзкз Цдрыйд йнпнкібрсбн. 

Т 845 ймюжы Лнилзп, опзђгмЯб гн мынвн РкнбЯйіэ (ліе ГтмЯђл і 

Впнмнл), Я инвн окдліммзй ПнрсзркЯб (846–870) мЯ опнгнбедммю 

ркнб'юмрыйнї на'ђгмЯбцнї онкісзйз мЯлЯвЯбрю рсбнпзсз ркнб'юмрыйн-

фпзрсзюмрыйт хдпйбт. Сн е т 863-885 пп. мЯ сдпзснпії Цдфії жгіирмэбЯкЯрю 

опнонбігмзхыйЯ гіюкымірсы опдгрсЯбмзйіб біжЯмсіирыйнї хдпйбз 

ЙнмрсЯмсзмЯ (ЙзпзкЯ) і Лдунгію. Снгі и бзмзйЯђ озрылн, юйд іж 

жЯопнбЯгедммюл йЯснкзхзжлт жлімзкнрю мЯ кЯсзмрыйт лнбт. Снлт одпчі 

оЯл’юсйз цдрыйнвн озрылЯ гЯстэсырю кзчд ж йімхю ФІІІ рс.  

Пнжйбіс цдрыйнї йткыстпз опзоЯгЯђ мЯ ФIV рс.: бзфнгюсы нпзвімЯкымі 

сбнпз опн НкдйрЯмгпЯ ЛЯйдмрыйнвн, бігйпзбЯђсырю ОпЯжыйзи тмібдпрзсдс. Юм 

Втр (1369–1415), бігнлзи опнонбігмзй і пдйснп мЯхінмЯкымнвн ОпЯжыйнвн 

тмібдпрзсдст жгіирмэђ пдунплт цдрыйнї лнбз и ЯкуЯбіст. КісдпЯстпмнэ 

мнплнэ цдрыйнї лнбз рсЯђ лнбЯ чдрсзснлмнї ЙпЯкзхыйнї аіакії.  

Ж 1620 п. гн йімхю XVIII рс. пнжбзснй цдрыйнї кісдпЯстпмнї лнбз атб 

одпдпбЯмзи. ЖЯ Ябрспіирыйнї ВЯаратпжыйнї гзмЯрсії нуіхіимнэ лнбнэ рсЯкЯ 

мілдхыйЯ, цдрыйЯ е лнбЯ жадпівЯкЯрю кзчд рдпдг рікырыйнвн мЯрдкдммю.  

Бігпнгедммю цдрыйнї лнбз бігаткнрю б XVI – мЯ онцЯсйт XVII рс. 

НрнакзбЯ пнкы т хынлт опнхдрі мЯкдезсы бзгЯсмнлт лнбнжмЯбхэ 

И. Гнлапнбрыйнлт. ВпЯлЯсзйЯ И. Гнапнбрыйнвн (1809) ропзюкЯ бігпнгедммэ 

і онгЯкычнлт жЯйпіокдммэ мнпл кісдпЯстпмнї лнбз. Б нрмнбт кісдпЯстпмнї 

лнбз бігпнгетбЯмнї мЯхії бцдмзи онйкЯб ймземт лнбт «жнкнснвн бійт». 

Тцдмзл жі рбіснбзл іл'юл атб ОЯбдк ЧЯуЯпзй – ркнбЯй жЯ 

мЯхінмЯкымірсэ. ЧЯуЯпзйЯ ббЯеЯэсы одпчнбігйпзбЯцдл ігдї ркнб'юмрыйнї 

роікымнрсі. 

Кзчд ж пнжоЯгнл б 1918 п. Џбрспн-Твнпшзмз, тсбнпзкЯрю 

ЦдфнркнбЯхыйЯ пдротакійЯ. Т 1993 п. бнмЯ онгікзкЯрю мЯ Цдфіэ і РкнбЯйіэ.  

Б ТйпЯїмі цдфіб, жЯ одпдозрнл 1989 п. – 9 122 цнкнбій. Ж мзф цдрыйт 

лнбт мЯжбЯкз пігмнэ 35,5 %, тйпЯїмрыйт – 30,7 %, пнріирыйт – 32,4 %. 

МЯхінмЯкымн-йткыстпмі снбЯпзрсбЯ цдфіб Яйсзбмн гіэсы мЯ Кыбішзмі, 

Бнкзмі, ЖЯйЯпоЯссі, Пібмдмшзмі, Нгдшзмі. 
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Чеський алфавіт: 

A Ä B C Ĉ D (Ć) E (É, È) F G H CH I Ĩ J K L M N ( Ņ) O (Ǒ) P O R (Ŕ) 

S Ń T (Ť) U ( Ư ) V W X (Ŷ) Z Ņ 

Приклади слів: 

blЯhнbтt – гнапнатс  

Рдsta – гнпнвЯ  

DрдrЯ – гнцйЯ  

dн1нzдоi – аЯеЯммю, 

domov – аЯсыйібшзмЯ, пігмзи гіл 

hнrйн – вЯпюцд 

JЯrnі – бдрмюмзи 

jіонрh – эмЯй 

йнċі – біжмзй 

lЯhнdЯ – кЯрнші  

нbchod снпвібкю  

МЯвнкнр уійрнбЯмзи, мЯ одпчнлт рйкЯгі. Юйшн одпдг ркнбнл 

опзилдммзй, сн мЯвнкнр оЯгЯђ мЯ опзилдммзй. 

Серед фонетичних та морфологічних особливостей чеської мови 

слід виділити і такі: 

– бігртсмірсы жлімз жбтйнронктцдмы *gvĕ, *kvĕ мЯ [zvČ], [cvČ]: чес. 

кvĕt; 

– жадпдедммю жбтйнронктцдмы *dl, *tl: чеськ. radlo; 

– жлімЯ *[tj], *[kt], *[gt] б [р]; *[dj] б [z], мЯопзйкЯг: чеськ. mež; 

– бігртсмірсы оіркю втамзф опзвнкнрмзф b, p, v, m брсЯбмнвн l: 

*grablja -> *grabla, чеськ. hrabe; 

– жЯвЯкымнркнб’юмрыйі ронктцдммю *tort, *tolt одпдсбнпзкзрю т *trЯt, 

*tlЯt; *tдrt, *tдlt одпдсбнпзкзрю *trдt, *tlдt: мЯопзйкЯг *gord – «навнпнгедмд 

лірхд», чеськ. hrad.  

Т лнпункнвії цдрыйЯ лнбЯ фЯпЯйсдпзжтђсырю аЯвЯсрсбнл сзоіб 

біглімэбЯммю ілдммзйіб і гіђркіб сЯ бігртсмірсэ опнрсзф (рзмсдсзцмзф) 

унпл лзмткнвн цЯрт. 
 

Короткі відомості про розвиток словацької мови 

РкнбЯхыйЯ лнбЯ ђ нуіхіимнэ лнбнэ РкнбЯхыйнї пдротакійз  

(рснкзхю – АпЯсзркЯбЯ). МЯкдезсы гн жЯфігмнї оігвптоз ркнб’юмрыйзф лнб 
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імгнђбпнодирыйнї ріл’ї. РкнбЯхыйнэ лнбнэ йнпзрстэсырю сЯйне ркнбЯйз, 

йнспі езбтсы т Цдфії, Твнпшзмі, Птлтмії, ЭвнркЯбії, РЧЏ, ЙЯмЯгі. 

ЖЯвЯкымЯ йікыйірсы лнбхіб - 5 лкм. цнкнбій.  

Онрдкдммю кэгди мЯ сдпзснпії РкнбЯццзмз бігнлі шд ж цЯріб 

оЯкднкіст. Бігнлн, шн ркнб’юмз жЯрдкзкз хэ сдпзснпіэ ж ІІІ–IV рс. м.д. 

НгмЯй топнгнбе аЯвЯсынф бійіб РкнбЯццзмЯ аткЯ кзчд дсмнвпЯуіцмзл 

онмюссюл. Т рдпдгзмі ФІ рс. ркнбЯхыйт дсміцмт сдпзснпіэ жЯбнэбЯкз 

твнпхі, шн онптчзкн опнхдр тсбнпдммю ђгзмнї мЯпнгмнрсі мЯ нрмнбі 

цдрыйн-лнпЯбрыйзф і ркнбЯхыйзф окдлдм, Я б ФІІІ–ФIV рс. РкнбЯццзмЯ 

жЯжмЯкЯ мілдхыйнї йнкнміжЯхії.  

ФнцЯ втрзрсрыйзи пдбнкэхіимзи птф ропзюб ЯйсзбіжЯхії мЯхінмЯкымн-

бзжбнкымнвн птфт и ЯмсзуднгЯкымнї анпнсыаз т РкнбЯццзмі, б рдпдгзмі  

ФVI рс. її оібгдммт цЯрсзмт жЯвЯпаЯкз стпйз, Я пдчсЯ її сдпзснпії б йімхі 

ФVII рс. тбіичкЯ гн рйкЯгт аЯвЯснмЯхінмЯкымнї лнмЯпфії ВЯаратпвіб. Ж 

тсбнпдммюл Џбрспн-Твнпшзмз (1867) аЯвЯснрспЯегЯкымЯ йпЯїмЯ 

одпдсбнпзкЯрю мЯ онкісзцмт одпзудпіэ Твнпрыйнвн йнпнкібрсбЯ.  

Оіркю пнжоЯгт Џбрспн-Твнпшзмз (1918) РкнбЯццзмЯ тбіичкЯ гн 

рйкЯгт ЦдфнркнбЯхыйнї гдпеЯбз. Ж 1 ріцмю 1993 пнйт РкнбЯццзмЯ – 

мджЯкдемЯ гдпеЯбЯ.  

ЖЯпнгедммю озрдлмнрсі т РкнбЯццзмі онб’южЯмд ж гіюкымірсэ 

апЯсіб-опнрбісзсдкіб ЙзпзкЯ сЯ Лдунгію. Одпчі мЯозрз (нйпдлі ркнбЯ) 

ркнбЯхыйнї лнбз мЯкдеЯсы гн ФV рс., одпчі оЯл’юсйз бкЯрмд ркнбЯхыйнвн 

озрылЯ гЯстэсырю кзчд ФVII рс. Рдпдг мзф бзгікюђсырю и 

«Нрспзвнлрыйзи пзстЯк» (1625). 

ЖЯрмнбмзйнл ртцЯрмнї ркнбЯхыйнї лнбз ббЯеЯђсырю Кэгнбіс Чстп 

(1815 – 1856). ПЯжнл ж И.ВтпаЯмнл сЯ Л.Внгедэ кімвбірс пнжпназб мнплз 

ркнбЯхыйнї кісдпЯстпмнї лнбз, її впЯлЯсзйт. 

ВпЯуійЯ ркнбЯхыйнї лнбз ґптмстђсырю мЯ кЯсзмрыйнлт ЯкуЯбісі. 
 

Словацький алфавіт 

A Ä B C Ĉ D (Ć) E F G H CH I J K L( Ľ č) M N ( Ņ) O Ǒ P R (Ŕ) S Ń T 

(Ť) U (Ư) V (Ŷ)Z Ņ 

Приклади слів: 

Бдzpeрод – мЯодбмн 

Рдsta – гнпнвЯ 
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Cistinka – онкюмЯ 

Dedina – рдкн  

chut – аЯеЯммю 

ЙЯdд – йтгз 

й1іодр – хбюф 

йтжійЯ – оЯрлн 

пдйот – вЯпмзи 

Характерні риси словацької мови:  

– пнжпіжмэбЯммю йнпнсйзф і гнбвзф опзвнкнрмзф; мЯюбмірсы 

гзуснмвіб, родхзуіцмнвн внкнрмнвн ä, рйкЯгнсбнпцзф r сЯ l, юйі лнетсы 

атсз йнпнсйзлз і гнбвзлз; рзкнбзи, рсЯкзи мЯвнкнр, мЯ одпчнлт рйкЯгі;  

– бігртсмірсы пдгтйхії внкнрмзф (мЯвнкнчдмі і мдмЯвнкнчдмі внкнрмі 

жбтйз бзлнбкюэсырю цісйн);  

– пзсліцмзи закон трьох мор (Гнбвнст жбтйіб лнемЯ бзліпюсз т 

лнпЯф: гнбвзи жбтй рйкЯгЯђсырю ж гбнф лнп, йнпнсйзи – ж нгміђї. Юйшн б 

цдрыйіи лнбі гнбвнсЯ жбтйіб мд жЯкдезсы біг ртрігміф рйкЯгіб, і гбЯ гнбві 

рйкЯгз лнетсы ркігтбЯсз нгзм жЯ нгмзл, сн т ркнбЯхыйіи лнбі, юйшн гбЯ 

гнбвзф рйкЯгз ігтсы нгзм аікю нгмнвн, сн гптвзи рйкЯг лнед рйнпнцтбЯсзрю 

мЯ нгмт лнпт, снасн рсЯђ йнпнсйзл: чес. krasnу, словацьк. krasny); 

– бігртсмірсы жлімз жбтйнронктцдмы *gv, *kv мЯ zv, cv: словацьк. 

kvet;  

– жадпдедммю жбтйнронктцдмы *dl, *tl: словацьк. radlo;. 

– жлімЯ [tj], [kt], [gt] б [р]; [dj] б[z] , мЯопзйкЯг: словац.medza; 

– бігртсмірсы оіркю втамзф опзвнкнрмзф b, p, v, m жлім, онб’южЯмзф іж 

ронктцдммюл ж j б мдонцЯсйнбнлт рйкЯгі.  

МЯопзйкЯг: *grablja- *grabla, словацьк. zem; 

– жЯвЯкымнркнб’юмрыйі ронктцдммю *tort, *tolt одпдсбнпзкзрю т *trаt, 

*tlаt;*tеrt ,*tеlt одпдсбнпзкзры ж *trеt ,*tlеt: *gord -»навнпнедмд лірхд», 

словац. hrad.  
 

Короткі відомості про розвиток серболужицьких мов 

(верхньолужицької та нижньолужицької) 

Дсмнміл «рдпаз» (рдпа’ю, рдпарйз кэг) онфнгзсы біг мЯжбз ірснпзцмнї 

накЯрсі Ктезхю б Оібгдммн-Рфігміи Мілдццзмі. Юй цЯрсзмЯ онкЯарыйзф 

ркнб’юм т рйкЯгі мЯигЯбмічнї ркнб’юмрыйнї гдпеЯбз РЯлн жвЯгтэсырю б 
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ірснпзцмзф гнйтлдмсЯф т 631 п. Гн ФІІ рс. бігатЯкЯрю онбмЯ вдплЯміжЯхію 

рдпанктезцЯм сЯ їф фпзрсзюміжЯхію. МЯркігйнл рсЯкн унплтбЯммю гбнф 

гіЯкдйсіб – верхньолужицького і нижньолужицького. ЦЯрсзмЯ 

гнркігмзйіб ббЯеЯђ хі гіЯкдйсз гбнлЯ нйпдлзлз лнбЯлз. Стс ђ одбмЯ пЯхію, 

нрйікыйз рЯлд хі гіЯкдйсз рсЯкз нрмнбнэ бігмнрмн рЯлнрсіимзф 

кісдпЯстпмзф лнб, юйі бзйнпзрснбтэсырю б нрбісі, мЯтхі, жЯрнаЯф лЯрнбнї 

імунплЯхії сншн. 

РЯлнмЯжбЯ рдпанктезцЯм ігдмсзцмЯ мЯжбі рдпаіб, йнспі опнезбЯэсы б 

ЭвнркЯбії, снлт гкю пнжпіжмдммю їф лнбз біг нрсЯмміф бзйнпзрснбтэсырю 

мЯжбз серболужичі (ктезхыйі рдпаз) і бдпфмын- сЯ мземынктезхыйЯ лнбз.  
 

Верхньолужицька мова 

Бдпфмынктезхыйнэ лнбнэ пнжлнбкюђ сЯ цЯрсзмЯ ктезхыйзф рдпаіб, 

юйЯ лдчйЯђ мЯ оібгмі ірснпзцмнї накЯрсі Ктезхю, рдасн б Гпджгдмрыйіи 

нйптжі Мілдццзмз, Я цЯрсйнбн сЯйне мЯ жЯфнгі Онкыші сЯ оібмнці Цдфії.  

Юй кісдпЯстпмЯ лнбЯ бзмзйкЯ б XVI рснкіссі, опнсд шд б XIX рснкіссі 

ірмтбЯкЯ б гбнф бЯпіЯмсЯф: «ђбЯмвдкіцмнлт» сЯ «йЯснкзхыйнлт». Одпчзл 

йнпзрстбЯкЯрю аікычЯ цЯрсзмЯ мЯрдкдммю Бдпфмынї Ктезхі, жЯ біпнэ – 

опнсдрсЯмсз-кэсдпЯмз, Я гптвзл – йЯснкзхыйЯ лдмчзмЯ мЯ жЯфнгі хынвн 

йпЯэ; гн пдці, рЯлд бнмЯ аткЯ Яйсзбмічнэ т бігрснэбЯммі йткыстпмзф 

хіммнрсди трынвн мЯпнгт. Џкд бед мЯ онцЯсйт XX рснкіссю утмйхінмтбЯкЯ 

ђгзмЯ кісдпЯстпмЯ бдпфмынктезхыйЯ лнбЯ.  

Ірмтђ фтгнемю кісдпЯстпЯ; йкЯрзйЯлз ббЯеЯэсырю ВЯмгпіи Ждикдп 

(1804–1872), Юм ПЯгзрдпа-Бдкю (1822–1907), Юйта АЯпс-Хічзмрыйзи 

(1856–1909), Эпіи АпджЯм (1916–2006). 

Фонетичні особливості 

Внкнрмі [a], [o], [u] лЯиед мд бігпіжмюэсырю біг бігонбігмзф 

тйпЯїмрыйзф: mjeĉ [m’eĉ’] ‘лдц’, deska [dεska] ‘гнчйЯ’; ńkleńca [ńkleinca] 

‘рйкн’; teņ [teiń] ‘сЯйне’. 

Онгіамн гн тйпЯїмрыйнї лнбз і мЯ біглімт біг аікнптрыйнї сЯ 

пнріирыйнї, бдпфмынктезхыйіи мд гтед бкЯрсзбЯ пдгтйхію мдмЯвнкнчдмзф 

внкнрмзф: бнмз бзлнбкюэсырю опзакзжмн сЯй рЯлн, юй і мЯвнкнчдмі.  

Приклади слів 

wótčina→[woc’ina] – бісцзжмЯ;  

čisło – цзркн;  

http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¶Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¶Ð¸Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð½Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð§ÐµÑ�Ñ�Ñ�
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ćah – онсюв; ćichi – сзфзи.  

dula – рйзаЯ, члЯснй.  

dźak – онгюйЯ,  

snĕh→[sn’ĕ] – рмів.  

chlĕb→[khlĕp] – фкіа,  

wobchod→[wopkhot] – снпвібкю. 

pachoł – фкнодхы,  

włosy→[wosy] – бнкнррю) 

strowjo→[strowjo] – жгнпнб’ю. 

komora – роЯкымю. 

promjo – опнлімы,  

rozumju – пнжтліэ,  

milosć – лзкірсы. 

hospodar – внронгЯп.  

ramjo – окдцд, slěbro – рдпдапн, wučer – бцзсдкы. 
 

Нижньолужицька мова 

Озрдлмірсы (мЯ аЯжі кЯсзмзхі) бзмзйкЯ т XVI рснкіссі. 

МземынктезхыйЯ лнбЯ лЯђ аЯвЯсн роікымнвн іж онкырыйнэ, б сни цЯр юй 

бдпфмынктезхыйЯ акзецЯ гн цдрыйнї. 

Мземынктезхыйнэ лнбнэ пнжлнбкюэсы б Мземіи Ктезхі мЯ 

мдбдкзйіи сдпзснпії аікю л.ЙнсатрЯ (УдгдпЯкымЯ ждлкю АпЯмгдматпв). 

(Бткзцмі мЯозрз стс, жЯжбзцЯи, гбнлнбмі)  

 ЖЯ піжмзлз гЯмзлз, йікыйірсы мнріїб рсЯмнбзсы біг 5 гн 15 сзрюц 

нріа. Аікычірсы Яйсзбмзф мнріїб мземынктезхыйнї ђ кэгылз онфзкнвн 

бійт. Лнкнгы, ж опЯйсзцмзф ліпйтбЯмы, мЯгЯђ одпдбЯвт т бзйнпзрсЯммі 

мілдхыйіи лнбі.  

МземынктезхыйЯ лнбЯ аЯвЯсн б цнлт піжмзсырю ж бдпфмынктезхыйнэ.  

Фонетичні особливості: 

– жадпдедммю жбтйт g, (б бдпфмынктезхыйіи – h.);  

– r жлімэђсырю мЯ ń оіркю опзвнкнрмзф p, t, k (спЯбЯ = tšawa);  

– ĉ жлімэђсырю мЯ c (цЯр = cas).  

Шнгн кдйрзцмзф нрнакзбнрсди мземынктезхыйнї лнбз, бЯпсн 

бігжмЯцзсз аікычзи, Яміе т бдпфмынктезхыйіи, бокзб мілдхыйнї лнбз. 

 

http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ð½Ñ�Ñ�ÐºÐ°_Ð°Ð±ÐµÑ�ÐºÐ°
http://wapedia.mobi/uk/16_Ñ�Ñ�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�ÐµÑ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð§ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¶Ð¸Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ñ�Ð±Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð°Ð½Ð´ÐµÐ½Ð±Ñ�Ñ�Ð³
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�ÐµÑ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�ÐµÑ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�ÐµÑ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
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Алфавіт 

A B C Ĉ D DZ E É F G H CH I J K L Ł M N ( Ņ) O (Ǒ) P O R Ŕ S Ń T C 

U W Ŷ Z Ņ 
 

Приклади слів: 

bтd1ір – езсз, лдчйЯсз 

domсіzоЯ – аЯсыйібшзмЯ  

hн1Я – кір, кірнрсдо  

jstwa – йілмЯсЯ 

kЯпsЯ – йзчдмю  

knjez – оЯм  

kwas – бдріккю 

lud – мЯпнг  

nЯdobo – пЯоснл 

nЯn – аЯсыйн 

пèйnje – гнапд, вЯпмн 

КтезхыйЯ графіка ґптмстђсырю мЯ кЯсзмрыйнлт ЯкуЯбісі, гд 

жЯрснрнбтэсырю гіЯйпзсзцмі жмЯйз, шн жЯонжзцдмі ж цдрыйнї, онкырыйнї 

впЯуійз. Опзмхзо опЯбнозрт, б нрмнбмнлт, лнпунмнкнвіцмзи і цЯрсйнбн 

дсзлнкнвіцмзи. Т 1970 п. бзичнб одпчзи нпунвпЯуіцмзи ркнбмзй 

бдпфмынктезхыйнї лнбз, Я б 1974 п. аткз йнгзуійнбЯмі опЯбзкЯ опЯбнозрт. 

Серед фонетичних і морфологічних особливостей слід виділити і 

такі: 

– бігртсмірсы жлімз жбтйнронктцдмы *[gv], *[kv] мЯ [zv], [cv]: в.луж., 

н.луж. kwět, цдр.květ, онкырый. kwiat, ркнбм. cvêt , фпбс. сvijet, рдпа. цвет, 

онк. gwiazda, цдр. hvezda, б.кте. hwеszda, пнр. звезда; 

– жадпдедммю жбтйнронктцдмы *[dl], *[tl]: в.луж. radlo, н.луж. radlica, 

цдрый. radlo, онкырый. radlo, рс.рк. пЯкн; 

– жлімЯ [tj], [kt], [gt] б р; [dj] б z, мЯопзйкЯг: в.луж. mieza, 

н.луж.mjaza, цдрый. mez, онкырый. miedza, тйп. межа, пнр. межа, аік. 

межа, ркнбЯх. medza, ркнбдм. мeja, анкв. межда, лЯйдг. мега. 

– бігртсмірсы оіркю втамзф опзвнкнрмзф b, p, v, m – L тмЯркігнй 

ронктцдммю ж j: в.луж., н.луж. hrabje, цдрый. hrabe, в.луж., н.луж. zemja, 

онкырый. ziemie, анкв. земя. 

– жЯвЯкымнркнб’юмрыйі ронктцдммю *tort, *tolt одпдсбнпзкзрю т *trоt, 
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*tlоt;*tеrt, *tеlt одпдсбнпзкзры т *trеt, *tlеt: мЯопзйкЯг: *gord «навнпнедмд 

лірхд», в.луж.hrоd, рс.рк. градь, р-ф. град, ркнбдм. grad, ркнбЯх. hrad, 

онкырый. grod. 
 

Полабська мова 

Хд бзлдпкЯ ркнб'юмрыйЯ лнбЯ, шн мЯкдезсы гн вптоз 

жЯфігмнркнб'юмрыйзф лнб. ОнкЯарыйЯ лнбЯ мЯиаікыч акзжыйЯ гн онкырыйнї. 

МЯжбЯ лнбз онфнгзсы біг ркнб’юмрыйнї мЯжбз пійз КЯаЯ (онк. Łaba,  

цдр. Labe сншн). 

ЛнбЯ аткЯ ончзпдмЯ гн одпчнї онкнбзмз ФYІІІ рс. мЯ кібнлт адпджі 

пійз КЯаЯ (ДкыаЯ) т мілдхыйнлт ймюжібрсбі Кэмдматпґ (сдодп нйптв Кэфнб-

ГЯмдмадпґ ждлкі Мземю РЯйрнмію т Мілдццзмі), гд и аткз жЯозрЯмі 

оЯл’юсйз хіђэ лнбнэ, Я сЯйне мЯ сдпдмЯф оібмнці ртцЯрмнї Мілдццзмз 

(Лдйкдматпґ, АпЯмгдматпґ, Чкджбіґ). 

ЏпдЯк ончзпдммю онкЯарыйнї лнбз лдетбЯб іж рдпанктезхыйзлз 

(рнпарыйзлз) гіЯкдйсЯлз мЯ рфнгі Мілдццзмз. 

Серед мовних рис науковці виділяють: 

– жадпдедммю мнрнбзф жбтйіб [ą] і [Ċ]: pĊtы > pąt;  

– гзуснмвіжЯхіэ жЯйпзсзф внкнрмзф [i] > [ai], [u] > [au], [y] > [oi]: 

blizko > blaisk, duńa > dausa, ryba > roiba;  

– жлімт ркнб'юмрыйнвн [н] б [ü], [ö]: dobryi > dübre, koza > t'öza 

(бокзб мілдхыйнї лнбз);  

– жлімт ркнб'юмрыйзф [g], [k] т л'юйі [d'], [t']: gora > d'öra, kuchar > 

t'auchior;  

– пдгтйхіэ опзйімхдбзф внкнрмзф: lČto > let, ропншдммю т біглімЯф.  

Т кдйрзхі бдкзйЯ йікыйірсы жЯонжзцдмы ж мілдхыйнї лнбз. Жадпдвкзрю 

онкЯарыйі мЯжбз т снонміліхі Мземынї РЯйрнмії. 
 

Тестові запитання 

1. Що є національним символом Польщі? 

Я) гбнвнкнбзи рнйік;  

а) жнкнсзи спзжта;  

б) аікзи нпдк. 

http://wapedia.mobi/uk/Ð¡Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ð´Ð½Ð¾Ñ�Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð½ÐµÐ½Ð±Ñ�Ñ�Ò�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²-Ð�Ð°Ð½ÐµÐ½Ð±ÐµÑ�Ò�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ñ�Ð¾Ð²-Ð�Ð°Ð½ÐµÐ½Ð±ÐµÑ�Ò�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¸Ð¶Ð½Ñ�_Ð¡Ð°ÐºÑ�Ð¾Ð½Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ñ�Ð¸Ð½Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð°Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ�ÐµÐ½Ð½Ñ�
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2. Назвіть країну, яка входила до складу Речі Посполитої: 

Я) АнквЯпію;  

а) ОнкышЯ;  

б) Пнрію. 

3. Яка з перелічених ознак характерна для польської мови? 

Я)мЯюбмірсы йкзцмнвн біглімйЯ;  

а)мЯюбмірсы мнрнбзф внкнрмзф;  

б) ЯйЯммю, юйЯммю. 

4. На якому алфавіті ґрунтується графіка: 

а) чеської, б) польської, в) словацької мови? 

1) мЯ кЯсзмрыйнлт;  

2) мЯ йзпзкзхі;  

3) мЯ вкЯвнкзхі. 

5. З якої слов'янської мови українці запозичили звертання «пане»? 

Я) аікнптрыйнї;  

а) онкырыйнї;  

б) анквЯпрыйнї. 

6. Назва столиці Чехії: 

Я) СЯккім;  

а) Кнмгнм;  

б) ОпЯвЯ. 

7. Столиця Польщі – це: 

Я) ОЯпзе;  

а) БЯпчЯбЯ;  

б) БЯчзмвснм. 
 

Запитання і завдання 

1. Порівняйте кількість діалектів на польській та українській мовних 

територіях. Чи є щось спільне в цих діалектах? 
 

2. Юй рбігцЯсы опЯхі онкырыйзф гнркігмзйіб, гкю пнжбзсйт ртцЯрмнї 

онкырыйнї лнбз фЯпЯйсдпмі сЯйі нрмнбмі юбзшЯ:  

1) піжйд жаікычдммю ркнбмзйнбнвн рйкЯгт, нрнакзбн сдплімнкнвіцмнї 

кдйрзйз;  

2) тміуійЯхію бЯпіЯмсіб т рзрсдлі ркнбнжлімз;  

3)ЯйсзбмЯ бжЯђлнгію кісдпЯстпмнї лнбз и сдпзснпіЯкымзф гіЯкдйсіб; 

4) онгЯкычзи пнжбзснй утмйхінмЯкымзф рсзкіб і їфмю ЯйсзбмЯ бжЯђлнгію  
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(пнжчзпдммю дйропдрзбмзф жЯрнаіб кісдпЯстпмнї лнбз, бокзб рнхіЯкымзф 

гіЯкдйсіб сншн).  

Чи характерні ці явища для української мови?  
 

3. Порівняйте онцЯснй «Гтлз опн УдгнпЯ Аджпігмнвн» ж одпдйкЯгнл 

Л.ВпЯанбрыйнвн онкырыйнэ лнбнэ. Які відмінності у мові твору ви можете 

визначити? Опз одпдйкЯгі ркіб йнпзрстисдрю ркнбмзйЯлз. 

ОнмЯг рЯвнэ Гміопнбнэ 

Лнкнгзи йнжЯй наіг наігЯђ; мд гтлЯђ, мд вЯгЯђ, 

Шн мЯ инвн лнкнгнвн, шд и мЯ цтпт лЯкнвн аігЯ мЯрсзвЯђ... 

Po nad zalewem dniprowym 

Mlody kozak obidaje ani mysli ni sgaduje 

Ze na niego mlodego i na ciure malego bieda nastepaje 
 

4. Прочитайте уривок вірша «Заповіт» Т.Шевченка польською і 

словацькою мовою. Що споріднює з українським текстом ?Знайдіть спільні 

відмінні мовні елементи в різних текстах. 

TESTAMENT 

Kiedy umre, to na wzgorzu 

Uvzniescie mi mogile, 

Posrod stepy szerokiego 

Ukrainy mile 

Aby lany rozlozyste 

I brzeg Dniepru stromy 

Mozna bylo widziec, slyszec 

Jego grzmie ce gromy... 
 

ZÁVET 

Keć ja zomriem, zahrabte ma, 

Bratia, na mohyle, 

Prostred stepi ńiro-ńirej, 

V Ukrajine milej 

By úrodné lány poli, 

Dneper prostred lúĉin 

Bolo vidieť, bolo poĉuť, 

Ako reve – huĉi. 
 

5. Т Онкыші гісз ж внпгірсэ бзйнмтэсы оірмэ, б юйіи ђ сЯйі пюгйз: 

Kto ty jestes?  

Polak maly! 
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Jaki znak twyj?  

Orzel Bial! 

Gdzje ty mieszazkasz?  

Miedzi swemi. 

W jakim krajy?  

W Polskiej ziemi.  

A w co wierzysz?  

W Polskie wierze.  

Йзїбрыйзи етпмЯкірс Єбвдм ВнкіаЯпгнб опнонмтђ сЯйзи одпдроіб хынвн 

біпчЯ, опзоЯрнбЯмзи гн ТйпЯїмз: 

ТйпЯїмдхы лЯкзи! 

Юйзи жмЯй сбіи? 

Спзжта жнкнсзи? 

Гд сз езбдч? 

Ліе рбнїлз! 

Б юйіл йпЯэ? 

Б ТйпЯїмі! 

Яка Ваша думка щодо цих віршів? Чи зберігається в Україні таке 

ставлення до себе, українців? 
 

6. Порівняйте змістове наповнення статей Закону про мови в Українській 

РСР, прийнятого в 1989 р., Конституції України (1996р.) про державну мову зі 

статтями закону про статус польської мови в Польській державі.  

ОдпчЯ рсЯссю гЯмнвн жЯйнмт йнмрсЯстђ: «Przepisy ustawy dotycza ochrony 

jezyka na terytorium jezyka polskiego i używania go w działalnořci publicznej oraz w 

obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej», a bед т nтмйсі гpтвoлт 

гптвнї рсЯссі оігйпдркэђсырю, шн «Do ochrony jeżyka polskiego są obowiązane 

wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w 

życiu publicznym». Т цдсбдпсіи рсЯссі одпчнвн пнжгікт йнмрсЯстђсырю: «Jezyk 

polski jest jeżykiem urzĊdowym: 1). konstytucyjnych organów państwa, 2). organów 

jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim 

wykonują zadania publiczne, 3) terenowych organów administracji publicznej..».  

ОнйЯжнбзлз бзрстоЯэсы і рЯлі мЯжбз пнжгікіб жЯйнмт. СЯй, одпчзи пнжгік 

«Przepisy ogolne» лірсзсы жЯвЯкымі онкнедммю жЯйнмт і фЯпЯйсдпзжтђ рсЯстр 

онкырыйнї лнбз мЯ сдпдмі Онкырыйнї ГдпеЯбз, гптвзи пнжгік «Ochrona prawna 

jezyka polskiego w zyciu publicznym» бзрбіскэђ нрмнбмі мЯопюлз жЯрснртбЯммю 

онкырыйнї лнбз т бмтспічмын- і ліегдпеЯбміи опЯйсзхі, лнекзбнрсі мнрію 
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онкырыйнї лнбз шнгн жгнатссю нрбісз, імунплЯхії, оіжмЯммю йткыстпз сЯ ім.; 

спдсіи пнжгік «Rada Jezyka Polskiego i jej kompetencje» бзюрйпЯбкэђ рсЯстр ПЯгз 

Онкырыйнї Лнбз шнгн її іміхіЯсзб т бігрснэбЯммі опЯб онкырыйнї лнбз сЯ 

пнжчзпдммю її утмйхіи, лнекзбнрсі йнмспнкэбЯкымзф утмйхіи хіђї ПЯгз, 

цдсбдпсзи пнжгік «Przepisy karne» нфнокэђ одпдкій сзф онптчдмы жЯйнмт опн 

онкырыйт лнбт, юйі оігкювЯэсы ЯглімірспЯсзбмнлт Яан йЯпмнлт онйЯпЯммэ. Ж-

онліе нрсЯмміф нрнакзбн бЯпсн бзпіжмзсз рсЯссэ 15, гд цзсЯђлн: «Kto w obrocie 

prawnym na terytorium Pzeczypospolitej Polskiej stosuje wylacznie obcoojezyczne 

nazewnictwo towarow i uslug, ofert, reklam, instrukcji obslugi, informacji o 

wlasciwosciach towarow i uslug, warunkow gwarancji, faktur, rachunkow i 

pokwitowan, z pominieciem polskiej wersji jezykowej, podlega karze grzywny». Т 

мЯрстомзф рсЯссюф гдсЯкіжнбЯмн рстоімы онйЯпЯммю сЯ пібдмы бігонбігЯкымнрсі жЯ 

онптчдммю сзф цз імчзф рсЯсди жЯйнмт опн рсЯстр онкырыйнї лнбз. НрсЯмміл 

о'юсзл пнжгікнл «Zmiany w przepisch obowiazujacych i przepisy koncowe» 

нфнокээсырю сі жлімз т онодпдгміф жЯйнмЯф опн пЯгін, сдкдбіжіэ сЯ імчі, юйі 

бмнрюсырю т мзф т жб'южйт ж опзимюссюл жЯйнмт опн рсЯстр онкырыйнї лнбз. Хди 

жЯйнм онрсЯђ юрйпЯбзл опзйкЯгнл гдпеЯбмзхыйнї ноійз мЯг гнкдэ лнбз 

йнпіммнвн мЯпнгт, лнбз снвн мЯпнгт, юйзи ђ сзсткымзл. Т бріф рсЯссюф жЯйнмт 

опнрсдетђсырю гтлйЯ опн на'ђгмтбЯкымд мЯцЯкн онкырыйнї лнбз, оіжмЯммю рЯлнї 

гдпеЯбз цдпдж пдопдждмсЯсзбмт утмйхіэ онкырыйнї лнбз. 

(Џ.ЖЯвмісйн) 
 

7. За етимологічним словником дізнайтеся про значення слова «шаг». 

Яка семантика цього слова в інших мовах?  
 

8. КэакімрыйЯ тмію 1569 p. опнвнкнрзкЯ тсбнпдммю нгміђї удгдпЯсзбмнї 

гдпеЯбз (онкырыйн-кзснбрыйнї) – Пдці Онронкзснї. Т хди одпінг т лнбі 

тйпЯїмрыйзф впЯлнс ж’юбкюђсырю цзлЯкн онкнміжліб і жЯонжзцдмзф цдпдж 

онрдпдгмзхсбн онкырыйнї лнбз вдплЯміжліб: маршалок, канцлер, чинш, 

голдаваньѓ.  

За словниками визначте значення цих слів. 
 

9. Познайомтеся з поданими діалогами. Спробуйте їх перекласти, 

користуючись польсько-російськими словниками. 

Які спільні ознаки мов української і польської ви знайшли в цих 

текстах? 

1. Niaŭņo vy zaĉyniajeciesia? 

– Vybaĉajcie, u nas techniĉny pierapynak. 

– A mnie ņ hetak pilna treba zapłacić za kamunalnyja pasłuhi! 



102 

 

– Ńto za biada, davajcie vań kvitok. 

2. Dobry dzień, dziadźka Andrej! 

– Zdaroŭ, ņeŭņyk. A dzie ņ baćki? 

– Zaraz pryjduć. Zajńli ŭ kramu. 

– Nu, jak ty duņ-zdaroŭ? Ci padros za leta? 

– My byli na mory, dziadźka Andrej. 

– Na mory? A dzie ņ heta? 

– U Tureĉĉynie, na Egiejskim mory. Jano ciopłaje, łaskavaje. I vada ŭ im 

ĉystaja, prazrystaja. 
 

10. Прочитайте текст, визначте головну думку. Проведіть 

порівняльні паралелі «Януш Корчак і Василь Сухомлинський». 

Онкырыйзи озрылдммзй, одгЯвнв, кійЯп Юмтч ЙнпцЯй пЯжнл іж гбнлЯрсЯлз 

рбнїлз бзфнбЯмхюлз Атгзмйт рзпіс т 1942 пнйт атб бігбдждмзи гн йнмхсЯанпт т 

Спдакімхі. Бім мд жлів бпюстбЯсз гісди, Якд и «мд жЯкзчзб їф одпдг накзццюл 

рлдпсі, юй мд жЯкзчЯб їф і одпдг накзццюл езссю». Бнкдэ гнкі ж хынвн е 1942 

пнйт мнрзб т рбнїф вптгюф нрйнкйз мілдхыйнї рбзмхдбнї йткі БЯрзкы 

Ртфнлкзмрыйзи. Нрназрсірсы, гіюкымірсы, ймзвз опдйпЯрмнвн онкырыйнвн 

одгЯвнвЯ ЮмтчЯ ЙнпцЯйЯ ропЯбзкз бдкзцджмд бпЯедммю мЯ тйпЯїмрыйнвн 

одгЯвнвЯ. ЖмЯинлрсбн цдпдж сбнпз жі рбіснл РсЯпнвн кійЯпю (сЯй т Онкыші 

мЯжзбЯкз ЙнпцЯйЯ), йнспзи брынвн рдад гн нрсЯмйт біггЯб гісюл, ронмтйЯкн 

Б. Ртфнлкзмрыйнвн мЯжбЯсз рбнэ сЯкЯмнбзст ймзвт «Рдпхд біггЯэ гісюл». 
 

Т ймзжі «Юй кэазсз гісди» Юмтч ЙнпцЯй озчд: «ЖЯлірсы мЯб’южЯмнвн мЯл 

мднкнвіжлт «вптгмзцнй»(вптгмЯ гзсзмЯ) ю йнпзрстэрю гЯбміл ркнбнл «мдлнбкю». 

Впдйз внбнпзкз nepios, пзлкюмз - infans. Юйшн е онкырыйЯ лнбЯ онспдатђ мнбнвн 

ркнбЯ, сн мЯбішн аткн одпдйкЯгЯсз апзгйд мілдхыйд Saugling? МДЛНЕМЏ 

мдйпзсзцмн йнпзрстбЯсзры ркнбмзйнл рсЯпзф і лЯкнбезбЯмзф ркіб». 
 

11. Провівши пошукову роботу за текстами творів Януша Корчака, 

поміркуйте, чому письменник у своїх працях рідко використовує слово 

«діти», частіше на сторінках творів зустрічається слово «дитина». 
 

12. Онпібмюисд одпдйкЯг ймзвз Ю.ЙнпцЯйЯ «Юй кэазсз гісди» («Jak kochac 

dziecko»), бзйнмЯмі Й.Рђмйдбзц, Я сЯйне Є. Ждмімнэ сЯ Д.СЯпдђбнэ. Як  це 

речення буде звучати по-українськи? 

Онкырыйзи бЯпіЯмс пдцдммю: «...mocno i stanowczo przedzierać siĊ ono 

bĊdzie, nie dbając o twój ból». 

Пнріирыйзи одпдйкЯг Й.Рдмйдбзц: «...лншмн з пдчзсдкымн нм рсЯмдс 
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опназбЯсырю, мд рцзсЯюры р сбнди анкыэ»; Є.Ждмімнї і Д.СЯпдђбнї: «... нм атгдс 

опназпЯсырю бодпдг, р рзкни з нсбЯвни, мд жЯансюры н снл, цсн анкымн сдад».  
 

13. Прокоментуйте вислів Т.Масарика про ментальність чехів.  

Лз (цдфз) жЯбегз атгдлн лЯкдмыйнэ цЯрснцйнэ рбіст... Лз міцзл мд віпчі 

біг атгы-юйнвн імчнвн мЯпнгт б рбісі, Я б гдцнлт і кіочі. Хд сдодп онцзмЯэсы 

жЯтбЯетбЯсз жЯ йнпгнмнл. Міцнвн, шн лз лЯкзи мЯпнг. Хд лЯђ і рбнї одпдбЯвз, лз 

лнедлн рдад кіочд онцтбЯсз бгнлЯ. Џкд гтед бЯекзбн, шна лЯкзи мЯпнг онліе 

бдкзйзл мд жЯкзчЯбрю онжЯгт і бмнрзб рбнэ цЯрсйт гн ропЯбз бдкзйнї кэгюмнрсі. 
 

14. Знайдіть спільне й відмінне в українській та чеській піснях. При 

потребі скористайтесь чесько-українським словником: 

Ни жЯпез, жЯпез,    Aj zerzaj, zerzaj 

Йнмэ бнпнмзи,    Mui konicku vrany, 

Оіг йптст внпт игтцз.   pres pole jeduci. 

Цз мд жЯцтђ лнкнгЯ гібцзмЯ,  abu uslysela 

Птсб’юмзи бімнй б’эцз.   moja nejmilejsi 

Џ юй жЯцткЯ, сюейн жгзфмткЯ,  v komurce seduci, Jak ho uslysela 

Віпйн жЯокЯйЯкЯ    Zaplakat musela 

Цз йнмю мд лЯб,   kona vranego  

Цз гнпіейз мд жмЯб,   ne tak o konicka, 

Цз мдмыйЯ мд отрйЯкЯ?   Jako o Janicka, Janicka svarneho 
 

15. Ознайомтеся з особливостями чеських запозичень в  

українській мові за книгою А.Матвієнко А. Рідне слово ( 1994). 

 

16. Підготуйте чеські легенди, казки, пісні. У чому, на вашу думку, 

виявляється близькість чеської та української мов? 
 

17. Познайомтеся з текстом статті в газеті «České noviny»(чеські 

новини). Чи є слова, зрозумілі для вас? Спробуйте перекласти текст. 

Kdyņ se ŗekne maćarská fotografie, ĉlovČk si nejspíń vybaví jména Brassai, 

Kertész, Mohóly-Nagy, která ve svČtovém mČŗítku patŗí mezi nejuznávanČjńí 

osobnosti meziváleĉného umČní. O jejich pŗedchůdcích u nás málokdo slyńel, jakoby 

se vůdĉí postavy maćarské moderní fotografie vynoŗily ze vzduchoprázdna. Výstava v 

PraņákovČ paláci Moravské galerie v BrnČ ale seznamuje právČ s pracemi z období .  
 

18.Підготуйте виступ «Україністика в Чехії. 

http://www.ceskenoviny.cz/
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19. Цдрыйзи озрылдммзй ЛікЯм ЙтмгдпЯ жЯжмЯцЯђ: «Бігпнгедммю цдфіб юй 

мЯхії – мд жЯрктвЯ біирыйнбнї рзкз Яан онкісзцмнвн сЯкЯмст. МЯпіемзи йЯлімы  

стс – лнвтсмђ імсдкдйстЯкымд жтрзккю, Яаз бігмнбзсз кісдпЯстпмт цдрыйт лнбт».  

Чи має рацію письменник? Поміркуйте.  
 

20. На основі поданої статті підготуйте виступ «Українсько-чеські 

мовні контакти». 

Ірснпзйз рсбдпгетэсы, шн бед б Ф рснкіссі ліе Йзїбрыйнэ Птррэ сЯ 

цдрыйзлз дсміцмзлз ждлкюлз бігатбЯкзрю імсдмрзбмі снпвібдкымі бігмнрзмз. Сн 

аткЯ донфЯ йзїбрыйнвн ймюжю БнкнгзлзпЯ Бдкзйнвн, онкырыйнвн АнкдркЯбЯ 

Кюгрыйнвн сЯ цдрыйнвн НкгпеіфЯ. Т рЯлнвн БнкнгзлзпЯ гбі гптезмз аткз 

цдчйз. Біг мзф мЯпнгзкзрю спз рзмз – БзчдркЯб, РбюснркЯб і ЛрсзркЯб. 

Бігнлзи цдрыйзи лнбнжмЯбдхы УпЯмсічдй СпЯбміцдй б нгмнлт жі рбнїф мЯтйнбзф 

спЯйсЯсіб рсбдпгетбЯб, шн ґптмснл, мЯ юйнлт бзмзйкз хі бжЯђлзмз жі 

рфігмнркнб’юмрыйзл рбіснл, аткЯ ігдю ркнб’юмрыйнї бжЯђлмнрсі і роікымнрсі, 

мЯгжбзцЯимн бЯекзбЯ юй мЯ Птрі, сЯй і мЯ цдрыйзф ждлкюф. 

МЯ онцЯсйт ФІФ рснкіссю т цдфіб ж’юбкюђсырю бдкзйзи імсдпдр гн 

тйпЯїмрыйнї мЯпнгмнї оірмі («ГтмЯэ, ГтмЯэ, цнлт рлтсдм сдцдч...», «Ни онркЯкЯ 

лдмд лЯсз»). ОЯбдк Инжду ЧЯуЯпзй, мЯиаікычзи цдрыйзи ркЯбірс, т рбнїи опЯхі 

«Ірснпію ркнб’юмрыйзф лнб і кісдпЯстп трілЯ гіЯкдйсЯлз» (1826) бзжмЯб жЯ 

тйпЯїмрыйзлз мЯпнгмзлз оірмюлз одпчірсы рдпдг імчзф мЯпнгмзф оірдмы 

ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб.  

Йзїб рсЯб опзфзрсйнл гкю рЯлнвн ЮпнркЯбЯ ВЯчдйЯ (1883–1923), 

лЯиатсмынвн опджзгдмсЯ СнлЯчЯ ґЯпіґЯ ЛЯрЯпзйЯ (1850–1937). Одпчзи іж мзф т 

внсдкымнлт мнлдпі он бткзхі Бнкнгзлзпрыйіи пнжонцЯб опЯхэ мЯг брдрбісмын 

жмЯмзл пнлЯмнл «Опзвнгз апЯбнвн бнюйз ЧбдийЯ». 

Йнкзчмю ЦдфнркнбЯццзмЯ, її рснкзхю ОпЯвЯ жЯрктезкз мЯ біцмт оЯл’юсы 

тйпЯїмхіб і сзл, шн т бЯейі пнйз оіркю Одпчнї рбіснбнї біимз бжюкз мЯ рдад брі 

уімЯмрнбі бзспЯсз ж тспзлЯммю ТйпЯїмрыйнвн бікымнвн тмібдпрзсдст. 

ЖЯвЯкымнбігнлн, шн б ЦдфнркнбЯццзмі жмЯичкз рнаі опзфзрснй гіюці тйпЯїмрыйнї 

йткыстпз. Хд, жнйпдлЯ, акзрйтцзи ондс-кіпзй НкдйрЯмгп Нкдры, БЯрзкы Йнпнкіб-

РсЯпзи. Стс мЯбцЯбрю і езб Єбвдм ЛЯкЯмэй. 

(ІбЯм ОЯрдлйн) 
 

21. Познайомтеся з поданим текстом. Висловіть власне ставлення до 

запропонованих у тексті позицій. 

МОВНА СТІЙКІСТЬ 

Лнбі мЯкдезсы внкнбмЯ на'ђгмтэцЯ пнкы т опнхдрЯф бзмзймдммю дсмнрт, 
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мЯхії, гдпеЯбз. МЯ дсміцмнлт пібмі рЯлнтрбігнлкдммю роікымЯ лнбЯ, Я бед онсіл 

жбзцЯї и пдківію, гЯђ мЯпнгнбі бігцтссю рбнђї ђгмнрсі і бнгмнцЯр бігнйпдлкэђ инвн 

біг імчзф мЯпнгіб. Гнйз мЯпнг роікйтђсырю рбнђэ лнбнэ, гнсз бім жадпівЯђ рдад, 

мд пнжцзмюэцзры б імчзф дсмнрЯф юй ртарспЯс імнмЯхінмЯкымзф тсбнпдмы. 

ЙкЯрзцмзи опзйкЯг опзсЯлЯммнї опнрснлт мЯпнгнбі рсзфіимнї лнбмнї 

рсіийнрсі, нснснемдммю рбнђї лнбз іж рбнђэ мЯхіђэ гЯб ЮпнркЯб ВЯчдй т нгмнлт 

ж доіжнгіб «Опзвнг апЯбнвн бнюйЯ ЧбдийЯ». Чбдийнл йнлЯмгтђ оігонптцмзй 

КтйЯч, инвн ждлкюй, Якд пнжлнбкюэсы бнмз піжмзлз лнбЯлз. КтйЯч мЯкдезсы гн 

вдплЯміжнбЯмзф цдфіб і внбнпзсы кзчд он-мілдхыйз. МЯ жЯозсЯммю КтйЯчЯ,  

цнлт бім пнжлнбкюђ цдрыйнэ лнбнэ, Чбдий бігонбігЯђ: «Ан ю цдф, оЯмд 

оігонптцмзйт». – «Џ ю снгі фсн?» – озсЯђ ЧбдийЯ КтйЯч. «Мд жмЯэ», – 

бігонбігЯђ Чбдий. 

ЖЯ хзл мдфзспзл гіЯкнвнл онрсЯђ вкзазмЯ мЯхінмЯкымнвн пнжйнкт, шн инвн 

ропзцзмюђ бігцтедммю біг пігмнї лнбз нйпдлзф рнхіЯкымзф впто. Б ілодпрыйзф 

тлнбЯф одпчнэ Ярзлікэђсырю, юй опЯбзкн, бзшЯ бдпрсбЯ оігмдбікымнвн мЯпнгт, 

нрйікыйз гдмЯхінмЯкіжЯхію жгіирмэђсырю одпдгтріл цдпдж ббдгдммю ілодпрыйнї 

лнбз б рзрсдлт нрбісз. «ЙЯгдсрыйЯ чйнкЯ бзфнбЯкЯ ж мынвн віапзгЯ, – озрЯб 

Ю.ВЯчдй опн оігонптцмзйЯ КтйЯчЯ. Т снбЯпзрсбі внбнпзб он-мілдхыйз, озрЯб он-

мілдхыйз, Якд ймзейз цзсЯб цдрыйі, Я йнкз бзйкЯгЯб т чйнкі нгмнпіцмзйіб, шн 

рйкЯгЯкЯрю ж рЯлзф цдфіб, йЯжЯб їл мЯ бтфн: «Атгылн цдфЯлз, Якд опн хд міфсн мд 

онбзмдм жмЯсз. Ю – сде цдф». Бім гзбзбрю мЯ цдрыйт мЯхінмЯкымірсы, юй мЯ юйтры 

сЯђлмт нпвЯміжЯхіэ, юйт мЯийпЯшд нафнгзсз жгЯкдйт». 

ЖЯвЯкнл т окЯмі гнркігедмы ж рнхіЯкымнї и мЯхінмЯкымнї орзфнкнвії хійЯбн 

аткн а онпібмюсз рстоімы оіггЯскзбнрсі піжмзф мЯхінмЯкымзф дкіс гн Ярзлікюхії ж 

оЯмібмнэ мЯхіђэ б нгмЯйнбзф тлнбЯф онмдбнкдммю, нрйікыйз, юй жЯтбЯезб 

бігнлзи ЯлдпзйЯмрыйзи рнхінкімґбірс Т.КЯанб, лнбмі опнакдлз ркіг бзпічтбЯсз, 

жЯбегз оЯл'юсЯэцз опн сд, шн бнмз бпдчсі-пдчс ђ опнакдлЯлз ЯмЯкіжт 

рнхіЯкымнї онбдгімйз (Ж гнбігмзйЯ).  
 

22. Кого вважають засновником сучасної словацької мови? 

23. Де, у яких країнах живуть словаки? Покажіть територію цієї 

країни на географічній карті. 
 

24. Прочитайте текст. З’ясуйте, які законодавчі заходи стосовно 

розвитку державної мови приймаються у Словаччині. Порівняйте ці дані зі 

станом розвитку української мови як державної.  

Опзпнгмн, шн б пнкі гдпеЯбмнї лнбз юй жЯвЯкымнвн жЯрнат нуіхіимнвн 

роікйтбЯммю бріф впнлЯгюм РкнбЯхыйнї Пдротакійз утмйхінмтђ кісдпЯстпмЯ лнбЯ, 
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шн хзл жЯрнанл мд лнед рсЯсз енгмЯ ж імчзф унпл мЯхінмЯкымнї лнбз. ...жЯйнм 

опн гдпеЯбмт лнбт б РкнбЯхыйіи Пдротакіхі мд рсЯбзсы міюйзф одпдчйнг гкю 

безсйт мдкісдпЯстпмзф унпл мЯхінмЯкымнї лнбз.  

ЖЯйнм опн гдпеЯбмт лнбт РкнбЯхыйнї Пдротакійз біг 1995 пнйт 

трсЯмнбкэђ сі рудпз нуіхіимнвн роікйтбЯммю, б юйзф онбзммЯ безбЯсзрю 

гдпеЯбмЯ лнбЯ. ГдпеЯбЯ, т рбнэ цдпвт, жнанб’южЯмЯ жЯаджодцзсз бріл рбнїл 

впнлЯгюмЯл лнекзбірсы мЯ бігонбігмнлт пібмі бзбцЯсз гдпеЯбмт лнбт. РудпЯ 

безбЯммю імчзф лнб трсЯмнбкэђсырю ЖЯйнмнл «Опн безбЯммю лнб мЯхінмЯкымзф 

лдмчзм б нуіхіимнлт роікйтбЯммі» біг 1999 пнйт.  

...ЙнгзуійЯхіимнї унплз мЯхінмЯкымнї лнбз (кісдпЯстпмнї лнбз) онбзммі, 

жЯ жЯйнмнл опн гдпеЯбмт лнбт, гнспзлтбЯсзрю  ртроікымі гіюці, юйі опнудріимн 

йнпзрстэсырю кісдпЯстпмнэ лнбнэ. Стс мднафігмн оігйпдркзсз, шн бЯекзбічд 

біг атгы-юйнвн жЯйнмт ђ вкзанйд бмтспічмђ рсЯбкдммю гн рбнђї лнбз юй 

троЯгйнбЯмнї йткыстпмнї хіммнрсі.  

Гкю впнлЯгюм РкнбЯхыйнї Пдротакійз, ркнбЯхыйнї мЯхінмЯкымнрсі 

ркнбЯхыйЯ лнбЯ ђ нжмЯйнэ дсміцмнї мЯкдемнрсі. БнмЯ бзйнмтђ бЯекзбт 

пдопдждмсЯсзбмт і мЯхінмЯкымн-імсдвпЯхіимт утмйхіэ. Юйірсы нжмЯйз дсміцмнї 

мЯкдемнрсі бзжмЯэсы жЯ кісдпЯстпмнэ лнбнэ брі ркнбЯйз, мджбЯеЯэцз мЯ рстоімы 

бнкнгіммю йнгзуійнбЯмнэ ркнбЯхыйнэ лнбнэ.  

Єгмірсы ркнбЯхыйнї лнбз лнемЯ рфЯпЯйсдпзжтбЯсз, нозрЯсз мЯ нрмнбі 

бкЯрмд лнбмзф жмЯйіб. Хэ ђгмірсы лЯэсы трі унплз ірмтбЯммю мЯхінмЯкымнї лнбз. 

Хю роікымЯ гкю бріф ркнбЯйіб лнбЯ, біг мЯигЯбмічнвн цЯрт ірмтбЯммю ркнбЯхыйнї 

дсміцмнї роікымнсз, бзйнмтђ пнкы нжмЯйз, Яспзатст хіђї роікымнсз. Снлт, 

мЯопзйкЯг, цдрыйЯ лнбЯ, юйЯ одбмзи цЯр бігівпЯбЯкЯ т ркнбЯйіб пнкы опЯйсзцмнвн 

роікйтбЯммю, одпдгтріл т озрдлміи унплі, мд жпназкЯ лЯиед міюйнвн бокзбт мЯ 

пнжбзснй ркнбЯхыйнї (роікымн-ркнбЯхыйнї) лнбз. Хд снлт, шн бнмЯ онспЯокюкЯ мЯ 

сдпзснпіэ РкнбЯццзмз б сни цЯр, йнкз бмЯркігнй опнхдріб дсміцмнї і лнбмнї 

імсдвпЯхії т ркнбЯйіб гЯбмн бед жЯйпіозкЯрю ркнбЯхыйЯ (роікымн-ркнбЯхыйЯ) лнбмЯ 

рбігнлірсы, шн рсЯкЯ опзпнгмзл бзліпнл (йпзсдпіђл), мнплнэ, юйЯ мдонвпічзлн 

трсЯмнбкэбЯкЯ опЯбзкЯ ронмсЯммнї ЯгЯосЯхії імчнлнбмзф дкдлдмсіб т ркнбЯхыйіи 

дсміцмн-лнбміи рзстЯхії. Лнбмн-ірснпзцмзи пнжбзснй т ркнбЯйіб бігатбЯбрю 

гнрзсы-сЯйз бзжмЯцдмзл чкюфнл – чкюфнл йткысзбтбЯммю бкЯрмнї ркнбЯхыйнї 

лнбз. ЏгЯосЯхії, шн бігатбЯкЯры т бігонбігмнрсі іж жЯйнмнліпмнрсюлз, 

жЯйнгнбЯмзлз б жЯвЯкымнркнбЯхыйіи лнбміи рбігнлнрсі, жЯжмЯкз, жбзцЯимн, і 

жЯонжзцдммю іж імчзф лнб. Ртссђбі жмЯйз лнбмнї ђгмнрсі рсЯэсы рйкЯгнбзлз 

лнбмнї рбігнлнрсі, юйЯ нфнокэђ нрмнбмі жЯйнмнліпмнрсі, опЯбзкЯ утмйхінмтбЯммю 

лнбз. Хі жЯйнмнліпмнрсі, т рбнэ цдпвт, трсЯмнбкээсы сЯйне опЯбзкЯ ЯгЯосЯхії 
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імнпнгмзф лнбмзф дкдлдмсіб. ЛнбмЯ рбігнлірсы унплтђсырю б гзсзмрсбі пЯжнл іж 

жЯрбнђммюл пігмнї, лЯсдпзмрыйнї лнбз. Нсед, іж дсміцмн-імсдвпЯхіимзлз 

опнхдрЯлз онб’южЯмд бігцтссю дсміцмнї бжЯђлмнрсі, унплтбЯммю роікымнї лнбз, 

дсміцмнвн ртроікырсбЯ, юйд імсдвптђсырю, Я сЯйне инвн рЯлнмЯжзбЯммю. ІрснпзцмЯ 

вкзазмЯ хзф опнхдріб жмЯфнгзсы рбнђ бігнапЯедммю б ірснпзцміи і лнбміи 

рбігнлнрсі ртцЯрмнвн ркнбЯхыйнвн мЯпнгт (Юм ГЯпткю). 
 

25. Підготуйте виступ «Українсько-словацькі мовні контакти». 
 

26. Визначте, для якої мови, яких мов характерні такі явища: 

– «хдйЯммю» і гждйЯммю»: хдмы, рюгждхы, Ягжім; 

– бігртсмірсы брсЯбмзф жбтйіб оіркю втамзф /б/, /п/, /v/, /m/ опз ронктцдммі ж 

j ziemia, kapia, lubie; 

– мЯюбмірсы мнрнбзф внкнрмзф ą, Ċ: mieso - л’юрн, jĊzyk - южзй, dąb – гта;  

– жбтйз dz, c, dz, cz, sz жЯбегз сбдпгі: dziewczĊ – гібцзмЯ, czeřć – цдрсы. 
 

27. Порівняйте лексеми в різних мовах: виявіть спільні і відмінні риси. 

тйпЯїм. лнбЯ  онкырый. лнбЯ  М.кте лнбЯ  Б.кте. лнбЯ  ЦдрыйЯ лнбЯ  РкнбЯхый. лнбЯ    

кэгзмЯ człowiek cłowjek ĉłowjek ĉlovČk ĉlovek   

бдціп wieczór wjacor wjeĉor veĉer veĉer   

апЯс brat bratń bratr bratr brat   

гдмы dzień źeń dźeń den deņ   

птйЯ rĊka ruka ruka ruka ruka   

нрімы jesień nazymje nazyma podzim jeseņ   

рмів řnieg snČg sneh sníh sneh   

кісн lato lČře lČćo léto leto   

апЯс і рдрспЯ siostra sotńa sotra sestra sestra   

пзаЯ ryba ryba ryba ryba ryba   

бнвнмы ogień wogeń woheń oheņ oheņ   

бнгЯ woda woda woda voda voda   

бісдп wiatr wČtń wČtŗik, wČtr vítr vietor   

жзлЯ zima zymje zyma zima zima   

 

http://wapedia.mobi/uk/Ð£ÐºÑ�Ð°Ñ�Ð½Ñ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¸Ð¶Ð½Ñ�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�ÐµÑ�Ñ�Ð½Ñ�Ð¾Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð§ÐµÑ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð¡Ð
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4.3. Південнослов’янські народи, особливості їх мов 
 

Короткі відомості про розвиток словенської мови 

РкнбдмрыйЯ лнбЯ ђ гдпеЯбмнэ лнбнэ Пдротакійз Ркнбдмії (рснкзхю 

КэакюмЯ). РкнбдмрыйЯ лнбЯ ончзпдмЯ сЯйне б ІсЯкії, Џбрспії, Твнпшзмі, 

РЧЏ. Роікйтэсырю хіђэ лнбнэ онмЯг 2 лкм. цнкнбій.  

МЯжбЯ «ркнбдмхі» онфнгзсы аджонрдпдгмын біг окдліммнвн словене, 

юй, ілнбіпмн, мЯжзбЯкзрю шд онпібмюмн мдгЯбмн ркнбЯйз. ОдпчЯ ркнбдмрыйЯ 

мджЯкдемЯ гдпеЯбЯ бзмзйкЯ т 623 пнхі і жЯилЯкЯ сдпзснпіэ біг нждпЯ 

АЯкЯснм гн Рдпдгждлмнвн лнпю. ГдпеЯбЯ опнірмтбЯкЯ гн йімхю  

VІІІ рснкіссю, Я онсіл хди пдвінм рсЯб цЯрсзмнэ ілодпії УпЯмйіб. 

ЖмЯцмЯ цЯрсзмЯ ркнбдмрыйзф ждлдкы спзбЯкзи цЯр одпдатбЯкЯ т  

рйкЯгі Џбрспії, ж 1862 п. – Џбрспн-Твнпшзмз. МджбЯеЯэцз мЯ піжмі  

уЯйснпз. СпзбЯкзи цЯр вдплЯміжЯхії сЯ лЯгюпзжЯхії мЯрдкдммю, ркнбдмхі мд 

бспЯсзкз рбнђї лнбз сЯ йткыстпз. СЯй, т одпінг анпнсыаз жЯ рЯлнрсіимірсы 

(XVI–XVII рс., одпінг ПдунплЯхії) ркнбдмрыйнэ лнбнэ мЯаткЯ ончзпдммю 

озрдлмірсы, ж’юбзкзрю ркнбдмрыйі чйнкз, онцЯкЯ пнжбзбЯсзрю мЯхінмЯкымЯ 

ркнбдмрыйЯ йткыстпЯ. Т рдпдгзмі XIX рс. онцЯкз гптйтбЯсзрю ймзейз і 

вЯждсз ркнбдмрыйнэ лнбнэ, бігйпзбЯкзрю ркнбдмрыйі чйнкз. Трд хд 

ропзюкн унплтбЯммэ ркнбдмрыйнї мЯхії. 

Оіркю Гптвнї рбіснбнї біимз 1939–1945 пп. аікычЯ цЯрсзмЯ 

ркнбдмрыйзф ждлдкы, юйі одпдатбЯкз оіг бкЯгнэ ІсЯкії, бігіичкЯ гн 

ЭвнркЯбії і гн 1991 пнйт бфнгзкЯ гн рйкЯгт РУПЭ. 25 цдпбмю 1991 пнйт 

оЯпкЯлдмс опнвнкнрзб Ркнбдміэ мджЯкдемнэ гдпеЯбнэ.  

Сдпзснпію ркнбдмрыйнї гдпеЯбз внпзрсЯ, лнекзбн, снлт б лнбмнлт 

лЯрзбі бзгікюэсы  онмЯг 40 внбнпіб. Т жЯфігмзф сЯ оібміцмн-жЯфігмзф 

внбіпйЯф лЯэсы лірхд сЯйі юбзшЯ, юйі ронпігмээсы ркнбдмрыйт лнбт іж 

жЯфігмнркнб’юмрыйзлз лнбЯлз, жнйпдлЯ ж цдрыйнэ сЯ ркнбЯхыйнэ: вптоз 

[tl], [dl], упзйЯсзбмзи [h], бігртсміи бснпзммзи [l] т йімхі ркнбЯ сншн. 

КісдпЯстпмЯ ркнбдмрыйЯ лнбЯ унплтђсырю т ФVI рс. Хд 

жтлнбкэбЯкнрю пдунплЯхіимзл птфнл, жнйпдлЯ гіюкымірсэ опноЯвЯмгзрсЯ 

кэсдпЯмрсбЯ О.СптаЯпЯ, одпдйкЯгЯцЯ Аіакії Э. ГЯклЯсзмЯ сЯ тйкЯгЯцЯ 

одпчнї ркнбдмрыйнї впЯлЯсзйз 1584 п. Џ. АнфнпзцЯ.  

Т ІІ онкнбзмі ФІФ рс. оіркю гнбвнспзбЯкнї онкдлійз ркнбдмхі онцЯкз 

йнпзрстбЯсзрю фнпбЯсрыйзл ЯкуЯбіснл – вЯђбзхдэ.  
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ФVII–ФVIIІ рс. – одпінг лЯиед онбмнвн жмзймдммю ркнбдмрыйнї 

ймземнрсі. ЖмЯцмзи бмдрнй т бігпнгедммю пігмнвн ркнбЯ б йімхі  

ФVIIІ рснкіссю жпназб Л. Онфкім (Pohlin, 1735-1801 пп.), юйзи рйкЯб 

Яадсйт (1765 п.), Япзулдсзйт (1781 п.), кійЯпмзй і ймзейт гкю пнжбЯв 

(«Kratkocasne uganke», 1788 п.). Т йімхі ФVIII - мЯ онцЯсйт ФІФ рс. 

ондснл Б.Бнгмійнл аткн жЯйкЯгдмн нрмнбз мнбнї лнбз, юйЯ гнрювЯђ 

бзрнйнвн рстодмю пнжбзсйт т сбнпцнрсі бзгЯсмнвн ркнбдмрыйнвн ондсЯ 

УпЯмхд ОпдчдпмЯ (1800–1849).  

Мнплз ркнбдмрыйнї лнбз бзжмЯцдмі Ркнбдмрыйзл нпунвпЯуіцмзл 

ркнбмзйнл т 1935 п. 

Словенський алфавіт 

A B C Ĉ D E FG H I J K L M N O P R S Ń T U V Z Ņ 

Приклади слів: 

БЯjйЯ – йЯжйЯ 

bдsдdЯ – ркнбн 

Рд1н – мЯбісы 

dдĉйн – фкноцзй 

dдйlд – гібцзмЯ 

druņina – пнгзмЯ 

kЯzЯtі – онйЯжтбЯсз 

kruh – фкіа 

lastnost – бкЯрсзбірсы 

1дп – вЯпмзи, фнпнчзи  

1дпн – гтед  

mЯrЯtі – кэазсз, еЯкісз 

нĉд – аЯсыйн  

пдstunja – мюмыйЯ 

пн1дtі – бкісйт 

пнпнtоірЯ – лЯмгпібмзхю 

пнzіmі – бжзлйт 

CкнбдмрыйЯ графіка аЯжтђсырю мЯ кЯсзмзхі.  

Опзмхзо опЯбнозрт – ірснпзйн-дсзлнкнвіцмзи сЯ цЯрсйнбн 

унмдсзцмзи. 
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РкнбдмрыйЯ впЯуійЯ мд онбмнэ ліпнэ бігнапЯеЯђ бзлнбт внкнрмзф, 

шн рсбнпэђ жмЯцмі сптгмнші опз цзсЯммі. 

Опзвнкнрмі бспЯсзкз л’юйірсы одпдг внкнрмзлз одпдгмынвн пюгт; 

л’юйі [n'] сЯ [l'] онфнгюсы ж гЯбміф жбтйнронктй хзф опзвнкнрмзф ж j: krвlj – 

«кров», ljubвv - «любов». 

МЯюбмзи рйкЯгнбзи окЯбмзи r: tŕg «аЯжЯп»; рйкЯгнбзи l одпдичнб б ol 

(бзлнбкюђсырю ou): sуlza «сльоза».  

Рдпдг впЯлЯсзцмзф нрнакзбнрсди ркіг бзгікзсз бспЯст йкзцмнвн 

біглімйЯ, гбнїмт опз біглімэбЯммі сЯ гіђбіглімэбЯммі: midva sva brata, 

midve sve sestri, bratoma, sestroma, materama.  
 

Короткі відомості про розвиток сербської і хорватської мови 

СпзбЯкзи цЯр тцдмі ббЯеЯкз, шн  рдпанфнпбЯсрыйЯ лнбЯ ірмтђ т  

гбнф бЯпіЯмсЯф: рдпарыйзи сЯ фнпбЯсрыйзи, ђ нгміђэ ж спынф гдпеЯбмзф 

лнб ЭвнркЯбії сЯ її цнсзпынф ж чдрсз йнкзчміф пдротакій: Рдпаії, 

Цнпмнвнпії, ФнпбЯсії, Анрмії, Вдпхнвнбімз. Ж пнжоЯгнл ЭвнркЯбії сЯ 

тсбнпдммюл спынф мджЯкдемзф гдпеЯб гнхікымн внбнпзсз  опн нйпдлі 

лнбз: рдпарыйт сЯ фнпбЯсрыйт. 

ФнпбЯсрыйзи лнбнжмЯбдхы Езбйн АдкЯмнбзц мЯвнкнчтђ, шн хі лнбз б 

нрмнбі ђ піжмзлз. «Рдпа і фнпбЯс лнетсы жпнжтлісз нгзм нгмнвн мЯ пібмі 

опнрснвн роікйтбЯммю. Џкд йнкз уЯфібхі онцзмЯэсы ЯмЯкіжтбЯсз лнбз, бнмз 

жмЯфнгюсы піжмзхэ б впЯлЯсзхі, рзмсЯйрзрі і б йнемнлт імчнлт мЯопюлйт». 

Ончзпдмі хі лнбз сЯйне т РЧЏ и ЏбрспЯкії. ЖЯвЯкымЯ йікыйірсы 

кэгди, шн пнжлнбкюэсы хіђэ лнбнэ, рсЯмнбзсы 16,5 лкм.  

Сдпзснпію ФнпбЯсії жЯрдкдмЯ ж пЯммынвн оЯкднкіст. Б донфт апнмжз 

стс езкз іккіпіирыйі, онсіл йдкысрыйі окдлдмЯ. Т Ф рс. ФнпбЯсію, т юйіи 

ончзпэбЯкнрю фпзрсзюмрсбн и бігатбрю опнхдр рсЯмнбкдммю уднгЯкымзф 

бігмнрзм, одпдсбнпзкЯрю б нгмт ж мЯиаікыч рзкымзф гдпеЯб мЯ АЯкйЯмЯф. 

Опнсювнл гнбвзф пнйіб сдпзснпію XнпбЯсії одпдатбЯкЯ оіг бкЯгнэ 

стпдхыйзф жЯвЯпамзйіб, Ябрспіихіб, твнпхіб. Пнжбзснй йЯоісЯкіжлт и 

унплтбЯммю фнпбЯсрыйнї мЯхії б тлнбЯф мЯхінмЯкымн-онкісзцмнї жЯкдемнрсі 

XнпбЯсії бокзмткз мЯ ртроікымн-онкісзцмзи сЯ йткыстпмзи птф, жтлнбзкз 

мЯхінмЯкымт Ябснмнліэ йпЯїмз, її мджЯкдемірсы біг Твнпшзмз. 

23 вптгмю 1990 п. РЯанп ФнпбЯсії жЯсбдпгзб Йнмрсзстхіэ рЯлнрсіимнї 

і мджЯкдемнї гдпеЯбз. Хд бзйкзйЯкн жапнимі жісймдммю іж рдпаЯлз б гдюйзф 
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пЯинмЯф йпЯїмз, опзжбдкн гн эвнркЯбрыйнвн йнмукійст. Рдпаз рсбнпзкз 

рбнї Ябснмнлмі накЯрсі і 19 вптгмю 1991п. опнвнкнрзкз їф МджЯкдемнэ 

Пдротакійнэ Рдпарыйнї ЙпЯїмз.  

ОкншЯ рдпарыйнї лнбз – жЯфігмЯ цЯрсзмЯ АЯкйЯмрыйнвн оібнрспнбЯ, 

ліе ГтмЯђл і ЏгпіЯсзцмзл лнпдл. 

РдпарыйЯ лнбЯ ончзпдмЯ б Рдпаії, Цнпмнвнпії, Анрмії, Вдпхнвнбімі, 

ЛЯйдгнмії. ЛЯђ спз гіЯкдйсз: чснйЯбрыйзи, цЯйЯбрыйзи, йЯийЯбрыйзи.  

Рдпаз опзимюкз фпзрсзюмрсбн біг БіжЯмсії і одпдатбЯкз оіг її 

йткыстпмзл бокзбнл. ОЯл’юсйз рдпарыйнї озрдлмнрсі пнжгікюэсырю мЯ 

йзпзкзцмі, вкЯвнкзцмі і кЯсзмрыйі. Одпчі оЯл'юсйз рснртэсырю ФІІ рс. – хд 

ЛзпнркЯбнбд ђбЯмвдкіђ і впЯлнсЯ ЙЯкімЯ 1189 п. РдпарыйЯ лнбЯ опдгрсЯбкдмЯ б 

рдпдгмынбіцміи кзхЯпрыйіи онбірсі «Опн Спнюмрыйт біимт». ЛіемЯпнгмзи 

Ябснпзсдс рдпаіб жпнрсЯђ т ФV–ФVІ рс., йнкз пнжбзбЯђсырю фтгнемю кісдпЯстпЯ.  

КісдпЯстпмЯ лнбЯ аткЯ рунплнбЯмЯ  т одпчіи онкнбзмі ФІФ рс. мЯ 

нрмнбі чснйЯбрыйзф внбіпнй і пдунплнбЯмЯ Бтйнл ЙЯпЯгезцдл. Бігнлзи 

йткыстпмзи гіюц онйкЯб б нрмнбт рдпарыйнвн опЯбнозрт унмдсзцмзи 

опзмхзо, снлт імчЯ мЯжбЯ рдпарыйнї лнбз - «бтйнбзхю».  

ОЯл’юсйз рдпарыйнї озрдлмнрсі пнжонгікюэсырю мЯ оЯл’юсйз 

хдпйнбмнвн фЯпЯйсдпт («рдпарыйнвн іжбнгт») сЯ оЯл’юсйз рбісрыйнвн 

фЯпЯйсдпт – впЯлнсз, гнвнбнпз, жЯйнмнгЯбці Яйсз. 

Б нрмнбі рдпарыйнвн ЯкуЯбіст кдезсы йзпзкзхю, б нрмнбі 

фнпбЯсрыйнвн-кЯсзмзхю. 

Сербський алфавіт 

Џ А Б В Г Щ В Д Е Ж S З J К Љ Й Л М Њ Н О П Р Τ С Т У X Х Ц Ў Ч 

Приклади слів: 

ЏбкзjЯ – онгбіп'ю 

аЯйЯ – аЯатрю  

Анеuh – Піжгбн 

апЯчмн – анпнчмн  

бЯспЯ – бнвнмы 

бзйЯсз – йпзцЯсз, йкзйЯсз 

бзкЯ – птрЯкйЯ, удю 

бпкн – гтед 

внпЯй – віпйзи 
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впгЯм – бдкзцджмзи 

впкuсu – намілЯсз 

впц – ртгнпнвЯ 

гнлнбзмЯ – аЯсыйібшзмЯ 

кдонсЯ – йпЯрЯ 

ЛЯjйЯ – лЯсз  

Приклад тексту 

ЗАВЕШТАЊЕ 

ЙЯг тлпдл, рЯфпЯмзсд лд 

СЯлн т лнвзкз 

Рпдг рсдод опдгзбмд 

МЯ лзкнј ТйпЯјзмз. 

ГЯ азф онљд чзпнйн, 

З ГњдоЯп, з опнйно 

ВкдгЯсз, цтсз лнвн 

ЙЯйн одбЯјт впнлйн 

З йЯйн зж ТйпЯјзмд 

Нгмнрд т рзњд лнпд 

Йпб жкнцзмхЯ... СЯг ћт гЯ лзмдл 

З онљд з внпд, 

ТрсЯмдл з рсзвмдл 

Гн анвЯ рЯлнвЯ 

ГЯ рд лнкзл... Џ гн сЯгЯ 

Мд жмЯл мз жЯ анвЯ. 

РЯфпЯмзсд, оЯ трсЯјсд, 

Нйнбд пЯжазјсд 

Йпбљт мдопзјЯсдљЯ 

Ркнангт жЯкзјсд. 

Џ лдмд т онпнгзхз 

Бдкзйнј, ркнангмнј, мнбнј 

Онлдмзсд т опзкзхз 

Гнапзл, сзфзл ркнбнл. 

(«ЖЯонбіс» С. ЧдбцдмйЯ рдпарыйнэ лнбнэ одпдйкЯб ПЯгнркЯб ОЯийнбзц). 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Атйбз мЯ онжмЯцдммю инснбЯмзф внкнрмзф одпдгЯэсырю жЯ гнонлнвнэ 

ронктцдммю j ж внкнрмзл: jy = э, ja= ю, je = д (jynan, jЯатЯ – «юактйн», 

«юактмю»);  

– л’юйі м і к одпдгЯэсырю жЯ гнонлнвнэ ківЯстп њ, љ. МЯопзйкЯг: 

коња, краља. 

Опзмхзо рдпарыйнвн опЯбнозрт – фонетичний; хд бігпіжмюђ рдпарыйт 

лнбт біг імчзф ркнб’юмрыйзф лнб, йпіл аікнптрыйнї.  

Рдпдг нрнакзбнрсди опзвнкнрмзф ркіг бігжмЯцзсз: 

– біглімт нвктчдммю йімхдбзф гжбімйзф опзвнкнрмзф: кдг, лдг, 

мне, пнв; 

– жЯкдемн біг бзлнбз ірмтбЯммю бігліммнрсі ліе ркнбЯлз 

(нлнмілію): рад «сптг», і рат «біимЯ»;  

– бігртсмірсы онл’юйчдммю опзвнкнрмзф одпдг внкнрмзлз 

одпдгмынвн пюгт з сЯ д: гдрдс, рзкЯ;  

Внкнрмі жбтйз лнетсы атсз юй йнпнсйзлз, сЯй і гнбвзлз. МЯвнкнчдмі 

внкнрмі жбтйз бігпіжмюэсырю жі рснпнмз снмт: лнетсы бзлнбкюсзры опз 

бзрфігміи Яан роЯгміи імснмЯхії.  

Рдпдг нрнакзбнрсди рдпарыйнї сЯ фнпбЯсрыйнї лнб юй 

оібгдммнркнб’юмрыйзф ркіг бзгікзсз і сЯйі: 

– жлімЯ жбтйнронктцдмы *gv, *kv мЯ zv, cv: серб. цвет, хорв. cvijet 

(квітка), макед. цвет, болг. цвят, але чес. kvet, польськ. kwiat; 

– жлімЯ жбтйнронктцдмы *dl, *tl мЯ 1: серб. рало, хорв. ralo, болг. 

рало, макед. рало, але в.луж. radlo, н.луж. radlica, чеськ. radlo, польськ. 

radlo;  

– жлімЯ [tj], [kt], [gt] б [h/c]; [dj] б [h/dz] , мЯопзйкЯг: серб. меhа, 

хорв.meda, макед. мега (межа), болг. межда, чеськ. mez, польськ. miedza; 

– жлімЯ оіркю втамзф опзвнкнрмзф b, p, v, m, онб’южЯмЯ іж 

ронктцдммюл їф ж j мЯ l: *серб зèмльа, хорв. зèmlja, макед.зemja, болг. земя, 

болг. земя, але рос. земля, укр.земля; 

– жЯвЯкымнркнб’юмрыйі ронктцдммю *tort *tolt одпдсбнпзкзрю мЯ trЯt, 

tlЯt: серб. брáда, хорв. вrada, макед. брада (борода), болг. брада;  

– *tдrt, *tдlt одпдсбнпзкзрю *trдt, *tlдt: серб.брêг, хорв. вrijeg, 

макед.брег, болг.бряг. 
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Морфологічні особливості 

Б ілдммзйт пнжпіжмюэсы спз біглімз: гн одпчнї біглімз бігмнрюсырю 

ілдммзйз цнкнбіцнвн і рдпдгмынвн пнгт; гн гптвнї біглімз - ілдмзйз 

еімнцнвн пнгт мЯ -Я: крава, нога; спдсэ біглімт рйкЯгЯэсы ілдммзйз 

еімнцнвн пнгт мЯ опзвнкнрмзи: ствар - «піц», «гікн»; лубав - «кэанб». 

ФЯпЯйсдпмнэ нрнакзбірсэ рдпарыйнї біглімз ђ жЯйімцдммю -ілЯ б 

гЯбЯкымнлт, нптгмнлт і лірхдбнлт біглімйЯф лмнезмз (гкю 1-ї і 3-ї 

біглімз) і -ЯлЯ (б 2-и біглімз): селима, стварима, женама.  

ЙЯсдвнпію пнгт опдгрсЯбкдмЯ сікыйз б нгмзмі гкю ілдммзйіб 

цнкнбіцнвн пнгт: внкта – внктаЯ. Нптгмзи біглімнй нгмзмз б ілдммзйіб 1-

нї і 2-нї біглімз жЯйімцтђсырю мЯ -нл, -дл: законом, конем, селом, полем, 

кравом. 

ЦЯрсзмЯ опзйлдсмзйіб фЯпЯйсдпзжтђсырю гбнлЯ сзоЯлз біглім, 

мЯюбмірсэ юйірмзф сЯ бігмнрмзф опзйлдсмзйіб: дрвен - «гдпдб’юмзи», 

гвозден - «жЯкіжмзи», десни - «опЯбзи», садашний - «рынвнгмічміи», 

зимний. Онпібмюкымзи рстоімы тсбнпэђсырю жЯ гнонлнвнэ ртуійрЯ -j-, -зj-,  

-ч-: мио- милиjи, леп - «йпЯрзбзи» - лепши. МЯибзшзи рстоімы – жЯ 

гнонлнвнэ опдуійрЯ мЯj-: млад - млаhи -наjмлаhи. 

Т жЯилдммзйЯф мЯюбмі дмйкісзцмі унплз: лд, лз, сд, сз, вЯ, лт. 

Жбнпнсмзи жЯилдммзй рд мд жкзбЯђсырю ж гіђркнбнл і лнед безбЯсзрю 

нйпдлн: преда се – «одпдг рнанэ». 

РзрсдлЯ гіђркнбЯ фЯпЯйсдпзжтђсырю жадпдедммюл рсЯпзф  

унпл ЯнпзрсЯ (плетох, плете, плете (нгмзмЯ) – плетосмо, плетосте, 

плетоше (лмнезмЯ)) сЯ ілодпудйсЯ (плетиjах – плетиjаше – плетиjаше, 

плетиjàсмо – плетиjасмо-плетиjасте – плетиjаху), юйі бспЯцдмі аЯвЯсылЯ 

ркнб’юмрыйзлз лнбЯлз. 

Чорногорська мова – гдпеЯбмЯ лнбЯ Цнпмнвнпії (гн 1992 пнйт її 

лірхд онрігЯкЯ рдпарыйн-фнпбЯсрыйЯ, гн 2007 пнйт – рдпарыйЯ). 2003 пнйт 

цнпмнвнпрыйт лнбт пігмнэ ббЯеЯкз 22 % лдчйЯмхіб йпЯїмз, Я рдпарыйт – 

63,5 %. МЯ скі мЯхінмЯкымнвн бігпнгедммю чйікымзи опдглдс «РдпарыйЯ 

лнбЯ» т 2004 пнхі аткн одпдилдмнбЯмн мЯ «Пігмт лнбт» (цнпмнвнпрыйт, 

рдпарыйт, фнпбЯсрыйт цз анрміирыйт). 10 кзомю 2009 пнйт жЯсбдпгедмн 

опЯбнозр цнпмнвіпрыйнї лнбз.  

Ірмтђ озрылн и кЯсзмрыйнэ (вЯђбзхю), и йзпзкзцмнэ ЯадсйЯлз 

http://wapedia.mobi/uk/Ð§Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/1992
http://wapedia.mobi/uk/Ð¡ÐµÑ�Ð±Ñ�Ñ�ÐºÐ¾-Ñ�Ð¾Ñ�Ð²Ð°Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/2007
http://wapedia.mobi/uk/Ð¡ÐµÑ�Ð±Ñ�Ñ�ÐºÐ°_Ð¼Ð¾Ð²Ð°
http://wapedia.mobi/uk/2003
http://wapedia.mobi/uk/Ð§Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð°Ñ�Ð²Ð¸Ñ�Ñ�
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(бтйнбзхю), сЯ кЯсзмйЯ рсЯђ гдгЯкі ончзпдмічнэ рдпдг опзаіцмзйіб 

рЯлнрсіимнї цнпмнвнпрыйнї лнбз. МЯ біглімт біг рдпарыйнї ірмтэсы спз 

гнгЯсйнбі кісдпз Ř [ç], Ź [ʝ ] і Ж [ʣ ]. Опнсд хі жбтйз безбЯэсырю шд и т 

Вдпхдвнбзмі сЯ Анрміирыйіи йпЯїмі, Я б рЯліи Цнпмнвнпії – мд брэгз. 

Боснійська мова 

Т пджткысЯсі біимз, шн спзбЯкЯ мЯ сдпзснпії Анрмії сЯ Вдпхдвнбзмз 

оіркю пнжоЯгт РУПЭ, б лткысздсміцмнлт ртроікырсбі гдпеЯбнсбнпцт 

утмйхіэ нспзлЯкз лтрткылЯмз. Хд родхзуіцмд мЯхінмЯкымд тсбнпдммю, 

бодпчд жЯйнмнгЯбцн нунплкдмд т Йнмрсзстхії 1974 пнйт. Гкю онспда мнбнї 

гдпеЯбз пнжатгнбтђсырю кісдпЯстпмЯ лнбЯ – анрміирыйЯ, гкю озрылЯ юйнї 

бзйнпзрснбтђсырю анрміирыйЯ кЯсзмзхю, жпігйЯ – йзпзкзхю. 

Т гдпеЯбі опнбнгюсырю жЯфнгз ж опноЯвЯмгз гдпеЯбмнї лнбз. Бзичнб 

оігптцмзй «АнрміирыйЯ лнбЯ» РдмЯфігЯ ФЯкікнбзцЯ (1991), «ВпЯлЯсзйЯ 

анрміирыйнї лнбз» (1996), ймзвз «Анрмію, анрміирсбн сЯ анрміирыйЯ лнбЯ», 

«АнрміирыйЯ лнбЯ т 100 жЯозсЯммюф сЯ 100 бігонбігюф».  
 

Короткі відомості про розвиток болгарської мови 

АнквЯпрыйЯ лнбЯ – нуіхіимЯ лнбЯ Пдротакійз АнквЯпії. Рснкзхю 

АнквЯпії – Рнуію.  
 

Болгаристика – це сукупність гуманітарних наук, що вивчають 

проблеми Болгарії, в тому числі і взаѓмовідносини з іншими країнами та 

народами.  
 

АнквЯпрыйЯ лнбЯ ђ пігмнэ гкю онмЯг 9 лкм. цнкнбій. 

АнквЯпз езбтсы сЯйне і б Птлтмії, йнкзчміи ЭвнркЯбії, Впдхії, 

Стпдццзмі сЯ йпЯїмЯф Џлдпзйз. Є онрдкдммю анквЯп і б ТйпЯїмі – т оібгдммзф, 

оібгдммн-рфігмзф накЯрсюф, мЯ ГнмаЯрі, ЖЯйЯпоЯссі і б ЛнкгЯбії. Рдпдг анквЯп 

бзгікюэсы йікыйЯ дсміцмзф впто: птохіб, онкюмхіб, аЯкйЯпхіб, чноіб.  

МЯигЯбмічзлз езсдкюлз АнквЯпії аткз імгнђбпнодирыйі окдлдмЯ 

упЯйіихіб. Ркнб’юмз мЯ АЯкйЯмрыйнлт оібнрспнбі бігнлі ж V–VІ рс. Т 2-и 

онкнбзмі VII рс. мЯ опЯбнлт адпджі ГтмЯэ ж’юбзкзрю опнснанквЯпрыйі 

окдлдмЯ мЯ цнкі ж ЏроЯптфнл, юйі, жадпівчз рбнэ окдліммт мЯжбт – анквЯпз, 

ЯрзлікэбЯкзрю, опзимюкз ркнб’юмрыйт лнбт і йткыстпт. 

Одпчд АнквЯпрыйд хЯпрсбн (681–1018 пп.) жЯилЯкн бдкзйт сдпзснпіэ 

(біг піцйз Сзрз і ЙЯпоЯс гн АЯкйЯмрыйзф віп). Бнмн аткн бзжмЯмн БіжЯмсіђэ 

http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¶Ð½Ð°Ñ�Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¹_Ñ�Ð¾Ð½ÐµÑ�Ð¸Ñ�Ð½Ð¸Ð¹_Ð°Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¶Ð½Ð°Ñ�Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¹_Ñ�Ð¾Ð½ÐµÑ�Ð¸Ñ�Ð½Ð¸Ð¹_Ð°Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ñ�Ð¶Ð½Ð°Ñ�Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ð¹_Ñ�Ð¾Ð½ÐµÑ�Ð¸Ñ�Ð½Ð¸Ð¹_Ð°Ð
http://wapedia.mobi/uk/Ð�ÐµÑ�Ñ�ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ñ�Ð½Ñ�Ð¹Ñ�Ñ�ÐºÐ°_ÐºÑ�Ð°Ñ�Ð½Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð§Ð¾Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¾Ñ�Ð½Ñ�Ñ�_Ñ�_Ð�ÐµÑ�Ñ�ÐµÐ³Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð°
http://wapedia.mobi/uk/Ð®Ð³Ð¾Ñ�Ð
http://wapedia.mobi/uk/1974
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð°Ñ�Ð¸Ð½Ñ�Ñ�ÐºÐ°_Ð°Ð±ÐµÑ�ÐºÐ°
http://wapedia.mobi/uk/Ð�Ð¸Ñ�Ð¸Ð
http://wapedia.mobi/uk/1991
http://wapedia.mobi/uk/1996
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і бігівпЯкн бЯекзбт пнкы мЯ АЯкйЯмЯф. Т 865 п. оіг цЯр «жнкнснвн» 

опЯбкіммю хЯпю АнпзрЯ І.РзлднмЯ біг БіжЯмсії аткн опзимюсд фпзрсзюмрсбн. 

УднгЯкымЯ пнжгпнакдмірсы АнквЯпії мЯ онцЯсйт ФІ рс. опзжбдкЯ гн 

оігйнпдммю йпЯїмз БіжЯмсіђэ. О’юсы рснкісы АнквЯпію рснвмЯкЯ оіг 

стпдхыйзл бнђммн-уднгЯкымзл вміснл, юйзи жЯспзлтбЯб її дйнмнліцмзи сЯ 

онкісзцмзи пнжбзснй. Ж бігмнбкдммюл мджЯкдемнрсі АнквЯпії онб’южЯмзи 

онгЯкычзи пнжбзснй лнбз, кісдпЯстпз, йткыстпз.  

МЯигЯбмічі ркнб’юмрыйі озрылнбі оЯл’юсйз рснртэсырю ІФ–Ф рс. 

Бнмз аткз бзюбкдмі мЯ сдпзснпії т ОпдркЯбі, рснкзхі Гптвнвн анквЯпрыйнвн 

хЯпрсбЯ. Хі птйнозрз мЯозрЯмі Яадсйнэ, шн аткЯ рйкЯгдмЯ апЯсЯлз 

Йзпзкнл сЯ Лдунгіђл. БзгЯсмнэ оЯл’юсйнэ ђ спЯйсЯс «Н озрылдмдфы 

ЦпымнпзжхЯ ФпЯапЯ», юйзи лірсзсы пнжонбігы опн рсбнпдммю ркнб’юмрыйнї 

Яжатйз. Гн йімхю ФIV рс. кісдпЯстпмнэ лнбнэ АнквЯпії жЯкзчЯђсырю 

рсЯпнркнб’юмрыйЯ лнбЯ.  

НгмЯй кісдпЯстпмЯ лнбЯ мЯ йзпзкзцміи нрмнбі ж’юбкюђсырю кзчд ж 

ФІФ рс., т її унплтбЯммі жмЯцмт пнкы бігівпЯб тцдмзи і впнлЯгрыйзи гіюц 

ІбЯм БЯжнб (1850–1921).  

АнквЯпрыйЯ гіЯкдйсмЯ (мЯпнгмЯ) лнбЯ рйкЯгЯђсырю ж гбнф нрмнбмзф 

мЯпіц – рфігмнвн і жЯфігмнвн. МЯибЯекзбічЯ нжмЯйЯ, шн бігпіжмюђ їф нгмд біг 

нгмнвн, – фонетична. КісдпЯстпмЯ анквЯпрыйЯ лнбЯ бзмзйкЯ і пнжбзбЯкЯрю 

мЯ ґптмсі рфігмнвн мЯпіццю, фнцЯ одбмт пнкы т її унплтбЯммі бігівпЯкз 

дкдлдмсз жЯфігмнвн мЯпіццю, бокзб юйзф оігспзлтбЯбрю мЯкдемірсэ лнбхіб 

рснкзхі йпЯїмз - Рнуії гн сдпзснпії жЯфігмзф внбнпіб. 

АнквЯпрыйЯ лнбЯ ђ акзжыйнэ гн лЯйдгнмрыйнї, жмЯцмн біггЯкдмЯ біг 

рдпарыйнї, фнц ліе мзлз и ірмтэсы одпдфігмі внбнпз. Нйпдлі Яродйсз 

онпібмюкымнвн гнркігедммю рфігмнркнб’юмрыйн-анквЯпрыйзф жб’южйіб, 

внкнбмзл цзмнл, т вЯктжюф лнбз, йткыстпз, мЯпнгмнї сбнпцнрсі 

жгіирмэбЯкз Н. Ангюмрыйзи, Б. Впзвнпнбзц, Н. Рнанкдбрыйзи, Б. РоЯрнбзц, 

І. Рпджмдбрыйзи сЯ імчі ркЯбірсз.  

Бігнлн, шн нгзм іж жЯрмнбмзйіб ФЯпйібрыйнвн тмібдпрзсдст сЯ Ябснп 

инвн одпчнвн рсЯстст, бігнлзи впнлЯгрыйзи гіюц і бцдмзи Б.ЙЯпЯжім, 

тпнгедмдхы РкнанеЯмшзмз, анквЯпзм жЯ онфнгедммюл, лпіюб жпназсз 

тмібдпрзсдс мЯтйнбзл хдмспнл ркнб’юмнжмЯбрсбЯ.  
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Болгарський алфавіт 

Џ А Б В Г Д Е З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю 

Приклади слів: 

АЯсю – рсЯпчзи апЯс  

аЯшЯ – аЯсыйн 

азкйЯ – хікэшЯ пнркзмЯ 

бждлЯ – бжюсз, нспзлЯсз 

внпЯ – кір 

зжбзйЯл – бзвтймтсз 

зжлыймЯ – бзсювмтсз, бзртмтсз 

йЯйсн – юй, юй-сн 

йЯк – впюжы 

кдвкн – онрсікы 

Серед особливостей болгарської мови слід виділити і такі: 

– сбдпгзи жмЯй щ онжмЯцЯђ жбтй рдпдгмынвн пюгт рдпдгмынвн 

оігмдрдммю; ЖмЯй ь онжмЯцЯђ л’юйірсы сікыйз одпдг о ( чнуынп); атйбЯ щ 

онжмЯцЯђ ронктцдммю опзвнкнрмзф жбтйіб чс (езкзшд, мнш); 

– т бзлнбі мдлЯђ сптгмншіб, Якд онрсЯмнбйЯ мЯвнкнрт бЯейЯ, ан 

бігртсмі йнмйпдсмі опЯбзкЯ. МЯвнкнр бігівпЯђ бЯекзбт пнкы т пнжпіжмдммі 

ркіб сЯ їф нйпдлзф унпл быкмЯ («чдпрсы») быкмЯ («бнкмЯ»), оЯпЯ («оЯп») – 

оЯпЯ («лнмдсЯ»);  

– жлімЯ жбтйнронктцдмы *gv, *kv мЯ zv, cv: болг.цвят (квітка), але 

чес.kvet, польськ.kwiat; 

– жлімЯ жбтйнронктцдмы *dl, *tl мЯ 1: болг. рало, але в.луж. radlo;  

– жлімЯ *[tj], *[kt], *[gt] б [чс] ;* [dj] б [ег] , мЯопзйкЯг: болг. межа 

(межа), макед. мега, чеськ. mez, польськ.miedza; 

– бігртсмірсы жлімз оіркю втамзф опзвнкнрмзф b, p, v, m, онб’южЯмЯ 

ронктцдммюл їф ж j: болг. земя, макед.зemja, але рос. земля, укр.земля; 

– жЯвЯкымнркнб’юмрыйі ронктцдммю *tort, *tolt одпдсбнпзкзрю т trЯt, 

tlЯt: болг.брада; (борода), серб брада, хорв. вrada, макед.брада;  

– *tдrt, *tдlt одпдсбнпзкзрю т *trдt, *tlдt: болг.бряг, макед.брег, 

серб.брег.  

АнквЯпрыйЯ орфографія аткЯ мнплЯкіжнбЯмЯ б 90-і пнйз ФІФ рс. МЯ 

мдї одбмзл цзмнл бокзмткЯ пдунплЯ пнріирыйнї нпунвпЯуії, опнбдгдмЯ 
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Одспнл І т 1708 п. Опзмхзо опЯбнозрт лнпунмнкнвіцмзи і цЯрсйнбн 

ірснпзцмзи. Хд аЯвЯсн б цнлт онюрмэђсырю аЯвЯснбійнбнэ спЯгзхіђэ 

анквЯпрыйнвн озрылЯ опз бігртсмнрсі пЯгзйЯкымнї нпунвпЯуіцмнї пдунплз. 

Т кдйрзхі, онцЯрсз і б ркнбнсбнпі, кісдпЯстпмЯ анквЯпрыйЯ лнбЯ 

бігнапЯеЯђ жмЯцмзи бокзб кісдпЯстпмнї пнріирыйнї лнбз, одпдбЯемн т рудпі 

ЯарспЯйсмзф онмюсы (съвременност, изгнание, промеждутък, яровизація). 

Т анквЯпрыйіи лнбі мд бзйнпзрснбтэсырю біглімйнбі жЯйімцдммю. 

Ілдммзй т бріф біглімйЯф нгмЯйнбзи, Якд опз йнемнлт ілдмзйт безбЯђсырю 

опзилдммзй, юйзи бігівпЯђ ст е пнкы, шн и жЯйімцдммю. 
 

Короткі відомості про розвиток македонської мови 

ЛЯйдгнмрыйЯ лнбЯ ђ нуіхіимнэ лнбнэ рЯлнрсіимнї мджЯкдемнї 

Пдротакійз ЛЯйдгнмії іж рснкзхдэ Рйно‘ђ. ГдпеЯбЯ бзмзйкЯ оіркю пнжоЯгт 

ЭвнркЯбії т 1991 пнхі: бнмЯ рсЯкЯ мЯилнкнгчнэ ж трiф ркнб’юмрыйзф лнб, 

Ягед нуіхіимд бзжмЯммю бнмЯ нспзлЯкЯ т спЯбмі 1945 п. Пнжлнбкюђ мдэ 

акзжыйн 2 лкм. цнкнбій. ЛЯйдгнмрыйЯ лнбЯ бзбцЯђсырю мд кзчд б лдеЯф 

гдпеЯбз Я и т аЯвЯсынф тмібдпрзсдсрыйзф хдмспЯф рбіст (ЛнрйбЯ, БЯпчЯбЯ, 

ЙпЯйіб, ОпЯвЯ, Хэпзф, Йдкым, АтфЯпдрс, ЦзйЯвн, Мыэ-Инпй). 

Сни уЯйс, шн лЯйдгнмхі лЯэсы бкЯрмт лнбт, ропзюђ унплтбЯммэ 

онцтссіб мджЯкдемнрсі т йнемнвн впнлЯгюмзмЯ лЯйдгнмрыйнї мЯхії.  

ЛЯйдгнмрыйЯ лнбЯ пнжбзмткЯрю ж гіЯкдйст оібгдммзф ркнб’юм, юйі 

опнмзйкз цдпдж АЯкйЯмрыйзи оібнрспіб. Тцдмі опзотрйЯэсы ірмтбЯммю 

акзжыйзф бігмнрзм ліе впдхыйнэ і лЯйдгнмрыйнэ лнбЯлз т гЯбмынлт 

одпінгі, шн жмЯичкн бігнапЯедммю б нйпдлзф ркнбЯф рсЯпнї лЯйдгнмрыйнї 

лнбз: ђйд (небо), данос (смерть), кеб (голова); впдхый: aither (повітря), 

ihanatos (смерть), kphale (голова). 

Сбнпхі ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі Йзпзкн і Лдунгіи аткз бзфігхюлз ж 

Дгзвдирыйнї ЛЯйдгнмії і бігівпЯкз бЯекзбт пнкы т ончзпдммі 

фпзрсзюмрсбЯ. Гн рдпдгзмз ФІФ рс. лЯйдгнмрыйЯ озрдлмірсы мнрзкЯ, 

внкнбмзл цзмнл, пдківіимзи фЯпЯйсдп. Ж озрдлмзф гнйтлдмсіб ФІІІ рс. 

бігнлі ЄбЯмвдкіђ ГнапнлзпЯ, ЄбЯмвдкіђ ГнапдилЯ, ЛЯйдгнмрыйд ЄбЯмвдкіђ 

РбюшдмзйЯ ГенмЯ, ОрЯксзп ОнвнгімЯ, ЄбЯмвдкіђ ПЯгнлзпЯ, ОпЯхі 

Џонрснкіб (Нфпіг).  

РтцЯрмзи лЯйдгнмрыйзи кісдпЯстпмзи рсЯмгЯпс ґптмстђсырю мЯ 

хдмспЯкымзф бЯпіЯмсЯф жЯфігмнвн гіЯкдйст. РбісрыйЯ кісдпЯстпЯ 
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лЯйдгнмрыйнэ лнбнэ ж’юбкюђсырю т 30-ф пнйЯф ФФ рс. ОдпчЯ впЯлЯсзйЯ 

аткЯ бзгЯмЯ Йптлд Йдодрйз т 1946 пнхі.  

КімвбірсЯлз оігвнснбкдмзи бдкзйзи ркнбмзй лЯйдгнмрыйнї лнбз і 

аЯвЯсн гбнлнбмзф ркнбмзйіб.  

Македонський алфавіт 

Џ А Б В Г В Д Е Ж S З J К Љ Й Л М Њ Н О П Р Τ Й Т У X Х Ц Ў Ч 

Приклади слів: 

ЏкзчсЯ – нгдеЯ 

АЯпЯ – чтйЯсз  

бпЯсчзю – онсзкзхю 

бпдбЯ – внлім 

бпсЯкзчсд – опзрсЯмнбзшд 

гдхЯ – гісз, гісбнпЯ 

жЯмЯдс – жбзцЯи  

йнрЯ – бнкнррю 

йнчмзцйЯ – йнчзй 

йнчткЯ – рнпнцйЯ 

Серед особливостей македонської мови слід виділити і такі: 

– жлімЯ жбтйнронктцдмы *gv, *kv мЯ zv, cv: макед. цвет, болг. цвят, 

серб. цвет, але чес. kvet, польськ. kwiat; 

– жлімЯ жбтйнронктцдмы *dl, *tl мЯ 1: болг. рало, макед. рало, але 

в.луж. radlo, н.луж. radlica, чеськ. radlo, польськ.radlo;  

– жлімЯ [tj], [kt], [gt] т [й] ; [dj] т [в] , мЯопзйкЯг: макед. мега 

(межа), болг. межда, чеськ. mez, польськ. miedza; 

– бігртсмірсы оіркю втамзф опзвнкнрмзф b, p, v, m жлім, онб’южЯмзф 

іж ронктцдммюф ж j,: макед. зemja, болг. земя, але рос. земля, укр. земля; 

– жЯвЯкымнркнб’юмрыйі ронктцдммю *tort, *tolt одпдсбнпзкзрю т trЯt, 

tlЯt: макед.брада («борода»), болг. брада;  

– *tдrt ,*tдlt одпдсбнпзкзрю т *trдt ,*tlдt: макед. брег, болг. бряг, 

серб. брег. 
 

Запитання і завдання 

1. Поясніть назву «словенці». Коли виникла перша словенська 

незалежна держава? 

2. Який принцип правопису характерний для словенської мови? 
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3. Коли формується літературна словенська мова?  

4. Які фонетичні і морфологічні ознаки словенської мови? 

5. Коли існувало Перше Болгарське царство, яка його роль у розвитку 

майбутньої держави і мови? 

6. Охарактеризуйте фонетичні особливості болгарської мови.  

7. Який принцип правопису у болгар? 

8. На яких діалектах ґрунтується сучасний македонський 

літературний стандарт ? 

9. Охарактеризуйте фонетичні, морфологічні особливості сербської 

та хорватської мов. 
 

10. Порівняйте тексти «Заповіту» Т. Шевченка словенською і (переклад 

Йосипа Абрама) болгарською (переклад Димитра Методієва) мовою. 

OPOROKA (ркнбдмрыйзи сдйрс) 

Ko umrjem, pokopljite 

Mene na gomili 

e neizmerne 

V Ukrajini mili: 

Da bo vzreti ńirno polje, 

Dniper in skalovje, 

Da bo ĉuti, kak deroĉe 

Mu bubni valovje! 

Ko ponese z Ukrajine 

Daleĉ v sinje morje 

Kri sovraņno… v istem hipu 

Polje in pogorje – 

Vse ostavim, ter se dvignem 

Do Boga v nebesa, 

Zahvalit Ga… Do tedaj pa 

Ne poznam jaz Boga! 

Pokopljite me, vstanite, 

In vezi razbijte, 

In s hudobno vraņjo krvjo 

Prostost okropite! 

Mene pa v druņini novi, 

Prosti in veliki, 

Ne zabite se spomniti 

Z nezlim tihim slovom! 
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Болгарський текст 

Шнл тлпЯ, лд онвпдадсд 

Мдигд мЯ лнвзкЯ 

Онрпдг рсдозсд чзпнйз 

МЯ ТйпЯимЯ лзкЯ, 

СЯ рйЯкзсд мЯг бнгЯсЯ, 

Гмдощп з онкюсЯ 

ГЯ рд бзегЯс, гЯ рд цтбЯ, 

ЙЯй пдбд пдйЯсЯ. 

Шнл онлщймд нс ТйпЯимЯ 

Гмдощп йщл лнпдсн 

Йщпбз бпЯез – Яж снвЯбЯ 

ОкЯмзмз, онкдсЯ 

Шд нрсЯбю, шд нсзгЯ 

ЦЯй опз АнвЯ б пЯю 

ГЯ рд лнкю. ГнснвЯбЯ 

Внронг Яж мд жмЯю. 

Онвпдадсд лд, рсЯмдсд, 

ОпЯмвзсд рцтодсд, 

Р бпЯез йщпбз рбнангЯсЯ 

Шдгпн мЯпщрдсд. 

З б рдлдирсбнсн бдкзйн, 

Рбнангмн з мнбн 

Мд жЯапЯбюисд, ронлдмдсд 

З лдм р гнапн ркнбн. 
 

11. ТйпЯїмрыйзи гнркігмзй Н.РспзеЯй жбдпмтб тбЯвт мЯ мЯюбмірсы т 

рдпарыйіи сЯ тйпЯїмрыйіи лнбЯф мзжйз рдлЯмсзцмн лЯиед снснемзф ркіб: ватра, 

вулиця, гинути, дихати, збірка, лаяти, людство, люлька, плетиво, сукня.  

У чому причина такої схожості? 
 

12. Т ФнпбЯсії бігнлі сЯйі мЯжбз: Kijani, Zitomir, Malin, Bolarka. Які слова 

вони вам нагадують? Чим це пояснюється? 
 

13. Підготуйте виступ «Україністика в Хорватії». 
 

14. Схарактеризуйте сюжет і мовні засоби уривку пісні «Дівчина 

Косовка», перекладену М.Старицьким із книги Вука Караджича «Српске 

народне пјесме» («Сербські народні думи і пісні»). 
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(Онбмзи сдйрс оірмі гзбісырю мЯ рЯисі Дкдйспнммнї аіакінсдйз тйпЯїмрыйн-

рдпарыйзф йткыстпмзф жб'южйіб htpp://www.rastko.org.ua/rastko –ukr/index.html) 

ПЯмн брсЯкЯ гібцзмЯ ЙнрнбйЯ,  

ПЯмміл пЯмйнбі т рбюст мдгікэ,  

Т мдгікэ гн рфіг-рнмхю брсЯкЯ: 

ЖЯртйЯкЯ птйЯбЯ аікдмыйі,  

ЖЯртйЯкЯ Яе гн аікзф кнйсіб; 

Аікзи фкіа мдрд бнмЯ мЯ окдціф,  

Џ б птйЯф гбі жнкнсі йнмібйз: 

Т нгміи-фнкнгмЯю бнгзхю,  

Т гптвіи-бзмн цдпбнмд, гнапд. 

Нс, ігд ж сзл мЯ Йнрнбд пібмд, 

Анябзшдл лнкнгдмыйЯ апнгзсы,  

Анябзшдл опдцдрмнвн ймюжю,  

ПнжвкюгЯђ он йпнбі эмЯйіб; 

Гд мЯгзаЯ эмЯйЯ езбнвн.  

ТлзбЯ фикнгмнэ бнгнэ,  

МЯотбЯ явн бзмнл цдпбнмзл,  

МЯвнгтђ онсіл фкіанл аікзл. 
 

15. Підберіть до болгарських слів українські відповідники:  

гнапн тспн, гнащп гдм, гнащп бдцдп, кдйЯ мнш, гнбзегЯмд, йЯй рсд; 

гнапд, акЯвнгЯпю, лнкю, лмнвн, мдгнапн, лнед, р тгнбнкрсбзд;  

мЯ йнкйн рсд внгзмз, Яж рыл мЯ... внгзмз, йщгд езбдсд;  

мд пЯжазпЯл, цдрсзс пнегдм гдм, йщгд рд мЯлзпЯ фнсд. 
 

16. Прочитайте подані слова. Що споріднює їх з українськими і чому: 

ЛзкбЯл – лзктбЯсз, внктазсз 

нфпЯмюл – бігвнгтбЯсзрю 

онйпзб – рспіфЯ, гЯф 

цзцн – гюгыйн 

шдпйЯ –гнцйЯ 
 

17. Порівняйте текст болгарською і українською мовою. Що спільного 

і що відмінного в лексиці цих мов. 

1.     Почивка в село Осмар 

ГЯкдцЯ нс чтлЯ мЯ вЯкдлзю впЯг, рпдг езбнонрмЯсЯ опзпнгЯ мЯ 

Чтлдмрйз нйпщв, бзд злЯсд бщжлнемнрс гЯ опдйпЯсд рбнюсЯ бЯйЯмхзю 

пЯжкзцмн нс брдйз гптв ощс. МЯ внрсз б рдкн НрлЯп! Стй, б вщмйзсд мЯ 
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ОпдгаЯкйЯмЯ, б лЯкйн рдкхд, пЯжонкнедмн лдегт гбдсз гпдбмз ащквЯпрйз 

рснкзхз ОкзрйЯ з ОпдркЯб, бзд лнедсд гЯ опдезбддсд мдшн мдназцЯимн жЯ 

спЯгзхзнммнсн стпзрсзцдрйн брдйзгмдбзд. 

ГнлЯйзмзсд рЯ рд онвпзезкз з жЯ кэазсдкзсд мЯ зрснпзюсЯ. Рдкн НрлЯп 

рд мЯлзпЯ б акзжнрс гн рсЯпЯсЯ ащквЯпрйЯ рснкзхЯ ОпдркЯб. 

ОдпдйкЯг 

Відпочинок в селі Осмар 

Бз лЯђсд лнекзбірсы опнбдрсз рбнэ біготрсйт мд жнбріл жбзцЯимн. 

ОпзїжеЯисд б рдкн НрлЯп, шн пнжсЯчнбЯмд аікю оігміеею РсЯпЯ-ОкЯмімз, ліе гбнлЯ 

гЯбмілз анквЯпрыйзлз рснкзхюлз ОкзрйЯ і ОпдркЯб! Стс, гЯкдйн біг чтлт бдкзйзф 

лірс, рдпдг лЯкынбмзцнї опзпнгз Чтлдмрыйнвн йпЯэ, бЯр цдйЯђ опзђлмзи і 

йнпзрмзи бігонцзмнй, шн бігпіжмюђсырю біг спЯгзхіимзф стпзрсрыйзф атгміб. 

Бігонцзмнй б НрлЯпі нрнакзбн жЯфнокээцзи гкю сзф, фсн кэазсы ірснпіэ – 

рдкн жмЯфнгзсырю б аджонрдпдгміи акзжыйнрсі біг гЯбмынї анквЯпрыйнї рснкзхі 

ОпдркЯб. 
 

2.   Ждлю йЯсн дгмЯ цнбдчйЯ гкЯм 

Мн сз жЯ лдм рз хюкн лзпнжгЯмзд 

Цд Яж сд лдпю мд мЯ пЯжрснюмзд 

Џ р назц, нс йнюсн рщ озюм. 

ОдпдйкЯг: 

Ждлкю - юй нгмЯ кэгрыйЯ гнкнмю 

Џкд сз гкю лдмд ђ хікзл брдрбіснл, 

Снлт шн ліпюэ сдад мд бігрсЯмюлз, 

Я кэанб’э, біг юйнї ю о’юміэ. 
 

18. Підготуйте виступ «Україністика в Болгарії».  
 

19. Прочитайте подані словацькі та українські слова. Чим можна 

пояснити схожість і відмінність цих слів? 

йто –мЯснбо 

йтйЯпйЯ – фЯсзмЯ 

лЯрЯ – рсік 

лтпстрд – лнпшзсзрю 

пЯансЯ – ропЯбЯ 

рпдйЯ – шЯрсю 

сЯбЯм – рсдкю 

сЯсйнбхз – аЯсыйз 

цзцйн – гюгыйн 
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20. Використавши македонсько-російський словник, спробуйте в 

загальних рисах з΄ясувати зміст уривку статті македонського вісника 

«Македонско сонце». 

ЛЯк д апнјнс мЯ ЛЯйдгнмхзсд нг ЏкаЯмзјЯ йнз злЯЯс рпдќЯ гЯ рд жЯозчЯс 

мЯ уЯйтксдсзсд з чйнкзсд бн ЛЯйдгнмзјЯ. Он бпЯќЯњдсн бн ЏкаЯмзјЯ 

гзокнлзпЯмзсд рстгдмсз ЛЯйдгнмхз сдчйн рд рмЯнёЯЯс жЯ пЯансЯ. Сзд сдчйн рд 

змсдвпзпЯЯс бн змрсзстхззсд мЯ рзрсдлнс, азгдјќз ЯкаЯмрйЯсЯ бкЯрс злЯ 

гзрйпзлзмЯснпрйЯ онкзсзйЯ йнм ЛЯйдгнмхзсд бн ЏкаЯмзјЯ, Я нрнадмн йнм нмзд 

чсн жЯбпчтбЯЯс уЯйтксдс бн ЛЯйдгнмзјЯ.  
 

21. Спробуйте прочитати, користуючись перекладним словником, 

дану пісню. Як Ви розумієте її зміст? 

ЖнпЯ рд жнпз, ркмхд твпдЯ, 

ЛЯjйзсд окЯцзс, рдрспзсд еЯкЯс, 

РснjмЯ –РснjюмйЯ апЯсЯ мд еЯкз. 

НакдйкЯ РснjмЯ птаЯ оЯпсзжЯмрйЯ, 

НсзчкЯ РснjмЯ бн внпЯ ждкдмЯ: 

«Внпн кд внпн, внпн ждкдмЯ, 

Внпн ждкдмЯ, чтлн атjЯсЯ, 

ЦтбЯч кз апЯсЯ, апЯсЯ JнбЯмЯ? (Ж мЯпнгмнї оірмі). 
 

22. Прочитайте. Порівняйте, що є спільне, а що відмінне в словах. 

Доведіть, що подані слова української мови є спільнослов’янськими. 

тйп. лнбЯ пнр. лнбЯ аікнп. лнбЯ анкв.лнбЯ 

жзлЯ жзлЯ жілЯ жзлЯ 

міц мнцы мнц мЯх 

ждлкю ждлкю ждлкю ждлю 

віпйзи внпыйзи внпйі внпцзб 

нгзм нгзм Ягжім ђгзм 

 
 

23. Прочитайте слова, порівняйте їх. Які з поданих слів є 

спільнослов’янськими, а які східнослов’янськими? 

тйп. лнбЯ онкырыйЯ лнбЯ аікнп. лнбЯ 

енбсзи zolty енѝсъ  

аікзи biaty адкъ 

бнпнмЯ brona аЯпЯмЯ  

йнпнлзркн nosidla йЯпЯлърдк 
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4.4. Традиції слов’янських народів 
 

Звичаї і обряди словаків 

Езсдкі РкнбЯццзмз рбюсн адпдетсы юй пнгзммі, сЯй і йЯкдмгЯпмі 

жбзцЯї. Пнжвкюмдлн нйпдлі ж мзф. 

Традиція святкування дожинок мЯигнбчд жадпдвкЯрю т РкнбЯццзмі 

б рікырыйнвнронгЯпрыйзф пЯинмЯф. Внстэцзры гн хынвн рбюсЯ, гібцЯсЯ окдкз 

бімйз ж йнкнрйіб сЯ онкынбзф йбісіб. ВнронгЯп бкЯчснбтбЯб внрсзмт оіркю 

снвн, юй инлт бптцЯбрю бімдхы ж онаЯеЯммюлз шЯрсю і акЯвнонктццю.  

МЯ рбюсн бзмнвпЯгт (15 бдпдрмю) езсдкі жгіирмэбЯкз обряд 

«забивання гори на виноградниках». ОпдгрсЯбмзйз рікырыйнї 

ЯглімірспЯхії і нфнпнмхі бзмнвпЯгмзйнб рсЯбзкз рзлбнк «внпт» мЯ гнпнжі, 

шн бдкЯ гн бзмнвпЯгмзйіб. «ВнпЯ» аткЯ рфнеЯ мЯ спЯгзхіимзи гкю 

бдрмюмзф рбюс «лЯи», снасн хд аткЯ бзрнйЯ едпгзмЯ, жбдпфт мЯ юйт 

опзб’южтбЯкз нрбюцдмзи т хдпйбі атйдсзй йбісіб Яан йнкнрйіб, Я імйнкз – 

фпдрс ж спынлЯ юактйЯлз мЯ йімхюф – рзлбнкЯлз окнгэцнрсі. 

БзйнотбЯкЯрю юлЯ гкю хіђї едпгзмз, йтгз йзгЯкзрю мЯийпЯші йдсювз 

бзмнвпЯгт, лнекзбн, юй едпсбнопзмнчдммю. Онпюг пнжоЯкэбЯкнрю аЯвЯссю, 

мЯ юйнлт роЯкэбЯкЯрю «внпЯ», онрсЯбкдмЯ б лзмткнлт пнхі. МнбЯ «внпЯ» 

йпнозкЯрю бнгнэ и найтпэбЯкЯры спЯбЯлз. Оіркю снвн, юй едпгзмЯ аткЯ 

жЯйпіокдмЯ, лтецзмз рспікюкз б трі рснпнмз жі жапнї, бігкюйтэцз мдцзрст 

рзкт, лнкзкзрю рбюснлт ТпаЯмт, шна гнонлів жадпдвсз тпнеЯи, Я сЯйне жЯ 

бріф онлдпкзф внронгЯпіб-бзмнвпЯгЯпіб, юйі мд гнезкз гн «жЯазбЯммю внпз» 

хынвн пнйт. 

Оіркю опнбдгдммю напюгт едпгзмт жЯкзчЯкз мЯ хынлт е лірхі, і 

міфсн ж цтезф мд лЯб опЯбЯ гнрстот гн бзмнвпЯгмзйЯ. Гдмы жЯбдпчтбЯбрю 

опзвншЯммюл аікю бнвмзшЯ. 

МЯ свято поминання (2 листопада) бігбігтэсы йкЯгнбзшЯ, 

гнвкюгЯэсы лнвзкз акзжыйзф, жЯоЯкээсы рбіцйз, юйі, жЯ мЯпнгмзлз 

біптбЯммюлз, онбзммі нфнпнмюсз езбзф біг гії жкзф рзк. 
 

Звичаї, обряди жителів Польщі 

Бдрдкірсы, гнсдомірсы, бзмЯфігкзбірсы – бзжмЯцмі пзрз фЯпЯйсдпт 

онкюйіб. Онкюй кэазсы роікйтбЯммю ж нгмнгтлхюлз, бдрдкзи втпс, жЯбегз 

бзрнйнї гтлйз опн рбнї гнрснїмрсбЯ, цЯрсн ббЯеЯђ гкю рдад лнекзбзл сд, 

шн мдлнекзбд. Хімтэсы і пнгзммі, і йЯкдмгЯпмі жбзцЯї. 
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Свято св. Яна. Одпдггдмы рб. ЮмЯ атб гмдл Яйсзбмзф гіи цЯйктмнй і 

бжЯвЯкі кэсзф рзк, біг йнспзф спдаЯ аткн надпівЯсз рдад, рбнэ ріл’э, 

онрібз, фтгнат, атгзмнй. Снлт жб’южтбЯкз ждкдмі рспікйз хзаткі, шна 

йпЯшд пнркЯ, мЯ онкюф, гд пір кынм, брспнлкюкз вікйз кзоз, йнпнбЯл 

гнгЯбЯкз б йнпл спЯбт біг бімйіб, нрбюцдмзф т рбюсн сікЯ внронгмынвн (Boze 

Cialo), опнхігетбЯкз лнкнйн цдпдж нрбюцдмі бімйз. Т хди гдмы мд опзимюсн 

аткн шн-мдатгы онжзцЯсз. 

ЖЯ мЯпнгмзлз онбіп’юлз, т міц мЯ рб. ЮмЯ пнжйбісЯкЯ оЯонпнсы; сни, 

фсн жмЯфнгзб і жпзбЯб йбісйт оЯонпнсі, рсЯбЯб аЯвЯсзл і шЯркзбзл.  

Гтед ончзпдмі аткз вЯгЯммю гібцЯс мЯ гнкэ. АткЯ опзйлдсЯ: юйшн 

гбЯ бімйз, отшдмі он бнгі (т піцхі, нждпі и ім.), жіигтсырю, сн їфмю бнкнгЯпйЯ 

бзигд мджЯаЯпнл жЯліе, юйшн онснмтсы – онлпд. АЯеЯэцз гіжмЯсзрю, фсн 

атгд мЯпдцдмзл, гібцзмЯ пбЯкЯ мЯ ктйЯф йбісз, опзмнрзкЯ їф гнгнлт і йкЯкЯ 

оіг онгтчйт, ронгібЯэцзры онаЯцзсз т рмі мЯпдцдмнвн.  

АЯпбзрснэ напюгнбнэ гіђэ аткн пнжоЯкэбЯммю бнвміб мЯ оЯвнпаЯф, 

мЯ бзвнмі, оЯрнбзші, мЯ ктйЯф Яан б кірі. Цдпдж аЯвЯссю рспзаЯкз фкнохі і 

гібцЯсЯ, шна нцзрсзсзрю і нгдпеЯсз рзкт. Т гдюйзф лірхюф цдпдж бнвнмы 

опнвЯмюкз цдпдгт.  

Напюгнбі бнвмі б міц мЯ рб. ЮмЯ лЯэсы гдйікыйЯ мЯжб: kupalnocka, 

kupelnocka, kopelnocka, kopielnocka, kopalnocka, palinocka, swietojanki 

palinocka (міц пнжоЯкт). Нйпдлі мЯжбз онб’южЯмі ж міцмзл йтоЯммюл: 

йтоЯкзрю, шна нцзрсзсзрю.  

РЯлд рбюсйтбЯммю гмю рб. ЮмЯ лЯкн ртроікымзи фЯпЯйсдп. Мдпігйн бнмн 

одпдсбнпэбЯкнрю т рбнђпігмд мЯпнгмд бзгнбзшд, онгзбзсзрю мЯ юйд опзфнгзкз 

лЯиед брі езсдкі рдкЯ. Нгмт ж внкнбмзф пнкди мЯ рбюсі бзйнмтбЯкз гібцЯсЯ. 

Бнмз пнжазбЯкзрю мЯ гбі оЯпсії і жлЯвЯкзры т роібі напюгнбзф і рбісрыйзф оірдмы. 

Т оірмюф бзрліэбЯкзры фзаз і бзфбЯкюкзры вігмірсы йнемнї іж гібцЯс.  

8 цдпбмю на свято Медарда ронрсдпівЯкз: юйшн игд гнш, сн атгд шд 

40 гншнбзф гміб.  

Онліцмзйнл т ончтйЯф жЯвтакдмзф пдцди і т бЯейзф езссђбзф 

рзстЯхіюф ббЯеЯбрю рб. Џмснміи (13 цдпбмю).  

Біг фбнпназ, шн мЯжзбЯкЯрю «сЯмйнл рб. БісЯ», гнонлЯвЯб рбюсзи Біс 

(15 цдпбмю), біг хынвн гмю одпдрсЯбЯкз роібЯсз рнкнб’ї, снлт бім ббЯеЯбрю 

ртлмзл рбюснл.  
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На свято Якуба (25 кзомю) ронрсдпівЯкз жЯ онвнгнэ:  

Jaki Jakob do poludnia, 

Taka zima az do Grudnia. 

Jaki Jakob po poludniu, 

Taka zima tez po Grudniu. 
 

Юйзи Юйта гн онктгмю, 

сЯйЯ жзлЯ гн вптгмю. 

Юйзи Юйта оіркю онктгмю, 

сЯйЯ жзлЯ оіркю вптгмю.  
 

МЯ ЮйтаЯ лнемЯ аткн бед ртгзсз, юйзи тпнеЯи:  

Na sw. Jakuba bywa rachuba, 

Kto byl pilny, zbior ma silny. 
 

МЯ рбюснвн ЮйтаЯ атбЯђ пнжпЯфтмнй, 

Фсн атб рсЯпЯммзл, т снвн аЯвЯсзи бпнеЯи.  

1 рдпомю – гмю св. Петра. У Онлнп’ї, мЯопзйкЯг, лнемЯ аткн йнрзсз 

езсн, мЯбісы юйшн бнмн аткн ждкдмд. Одспн ббЯеЯбрю стс онйпнбзсдкдл 

фкіанпнаіб (і нгмнцЯрмн пзаЯкнй), мЯ инвн гнонлнвт ронгібЯкзрю. МЯбоЯйз, 

б ЛЯжнбії мд пдйнлдмгтбЯкнрю опЯхэбЯсз б хди гдмы, стс рб. Одспн 

мЯжзбЯбрю ОЯкзйнонэ («жЯоЯкэи йнозхэ»). Бігонбігмн гн онбіп’ю, йнозхі, 

онрсЯбкдмі б гдмы рб. ОдспЯ, лнвкз жЯвнпісзрю біг акзрйЯбнй. 

АЯвЯсн опзйлдс рснртбЯкнрю свята Вавжиньца (10 рдпомю). Т мзф 

ічкнрю опн жЯйімцдммю рйкЯгЯммю фкіаіб («мЯ рб. БЯбезмыхю гнпнвЯ цдпдж 

онкд бікымЯ»), онцЯснй нріммынї нпЯмйз («мЯ рб. БЯбезмыхю цЯр нпЯсз біг 

гнпнвз», «цЯр нпЯсз нжзлі», жмілЯсз юактйЯ б рЯгйЯф). МЯ рбюсн рб. 

БЯбезмхю бзйЯцтбЯкз и нрбюцтбЯкз рбіези лдг, опзвншЯэцз мзл тріф 

гнлЯчміф і ртрігіб. 

Успіння Богородиці (15 рдпомю) онкырыйзи мЯпнг мЯжбЯб рбюснл 

Аненї лЯсдпі пнркзм (Matka Boska Zielna). Т хди гдмы рбюсзкз б йнрсынкЯф 

йнкнрйз ждпмнбзф йткыстп, внпнф, кынм, нбнці, уптйсз, Я сЯйне пнркзмз, шн 

лЯкз кійтбЯкымі бкЯрсзбнрсі Яан е лнвкз «жЯрсдпдвсз» біг цЯйктмрсбЯ. 

Отцнй йнкнрйіб і спЯб, нрбюцдмзф т хд рбюсн, мЯжзбЯбрю ровнянка, рувнянка, 

прозаїка, пружанка (rownianka, rownianka, prozanka, prozanka). 

Свято св. Роха опзоЯгЯкн мЯ 16 бдпдрмю. Рдкюмз онліцЯкз, шн гн 
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хынвн цЯрт гнроібЯб внпнф. Т мЯпнгі ірмтбЯкз опзркіб’ю і опзйЯжйз: 

«Рбюсзи Пнф пнжрзоЯб внпнф» («Swiety Roch rozsiat groch»); «МЯ рб. ПнфЯ б 

рснгнкі внпнф» («Na sw. Roch w stodole groch») і ім. МЯ хд рбюсн он гнпнжі 

гн рдкЯ пнжоЯкэбЯкз бнвнмы і спзці опнвЯмюкз цдпдж мынвн фтгнат. Рдпдг 

онкырыйнвн мЯпнгт аткн ончзпдмд онбіп’ю, шн біг лнпнбнї бзпЯжйз кэгди і 

сбЯпзм лів жЯфзрсзсз і бзкійтбЯсз св. Рох. 

МЯжбт Божа мати посівна (Matka Boska Siewna) нгдпеЯкн б Онкыші 

фпзрсзюмрыйд рбюсн ПіжгбЯ Анвнпнгзхі - 8 бдпдрмю. МЯодпдгнгмі хынвн рбюсЯ 

йнемзи рдкюмзм онбзмдм атб нанб’южйнбн онцЯсз рібат Яан фнцЯ а жпназсз 

жЯрібнй. Жаіп внпнгміф і рЯгнбзф йткыстп мдпігйн роіббігмнрзбрю рдкюмЯлз ж 

гіюммюлз рб. Югбівз, шн «нрсЯммђ юактйн жмілЯђ» («ostatnie jablka dzwiga»), 

«мЯгЯђ» лнпйбі лдгт Яан хтйпзрснрсі. 

1 кзрсноЯгЯ т Онкыші онбрэгмн бігжмЯцЯђсырю день усіх святих, Я  

2 кзрсноЯгЯ – день задушни (dzien zaduszny) - онлзмЯммю лдпсбзф. ЖЯ 

мЯпнгмзлз онбіп’юлз, б гдмы онлзмЯммю гтчі лдпсбзф онйзгЯэсы лнвзкз, 

бмнці опзртсмі мЯ оЯмЯфзгі б йнрсынкі і онбдпсЯэсырю т рбнї атгзмйз. Пігмі 

лдпсбзф, шна хзл гтчЯл кдвчд аткн онспЯозсз б атгзмнй, мдпігйн бігцзмюкз 

гбдпі и біймЯ. Кэгз біпзкз, шн б жЯгтчйз («zaduszki») гтчі опзфнгюсы 

онвпісзрю. Т фкіаміи одці гкю мзф йкЯкз гбі йнкнгз фпдрс-мЯбфпдрс, жЯкзчЯкз 

їет і озсбн, мЯлЯвЯэцзры їф тлзкнрсзсз, жЯптцзсзрю їфмынэ гнонлнвнэ, мд 

пнжрдпгзсз. Одпдезсйнл цЯрстбЯммю лдпсбзф аткн нагЯпэбЯммю мЯ хбзмсЯпі 

гігіб («едапЯйіб») фкіанл, жЯкзчЯммю їеі мЯ лнвзкЯф.  

Гдмы онлзмЯммю лдпсбзф бігжмЯцЯђсырю б Онкыші гтед тпнцзрсн и 

сдодп. Т хди гдмы пнгзці ж’їегеЯэсырю пЯжнл (мдпігйн ж піжмзф лірс і рік), 

шна бігбігЯсз лнвзкз рбнїф акзжыйзф. Лнвзкз опзазпЯэсы бімйЯлз, 

атйдсЯлз йбісіб, жЯоЯкээсы мЯ мзф рбіцйз. 
 

Звичаї і обряди жителів Словенії 

Різдво бігжмЯцЯкнрю йнкюгтбЯммюл сЯ аЯвЯснэ бдцдпдэ, юйЯ 

онцзмЯкЯрю ж онгікт йЯкЯцЯ, бзодцдмнвн ж анпнчмЯ одпчнвн Яан нрсЯммынвн 

рмноЯ. Рдпдг нанб’южйнбзф рспЯб аткз рлЯедмд онпнрю, аЯпЯмдхы Яан 

йтпзхю, нанб’южйнбн аткз рнкнгнші. 

Б напюгЯф, юйі опнбнгзкз б Юріїв день, бігазкзрю мЯигЯбмічі 

тюбкдммю опн бдрмюмд опнатгедммю опзпнгз, опн лЯвіцмт рзкт рбіенї бнгз, 

ждкдмі, йбісіб, юйі жазпЯкз мЯ ктйЯф і опзйпЯчЯкз атгзмйз, кэгди, сбЯпзм, 
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Мдгзбмн, шн хд рбюсн шд мЯжзбЯкз «Ждкдмзи Эпіи», внкнбмзл одпрнмЯедл 

рбюсЯ атб цнкнбій, опзйпЯчдмзи ждкдммэ. 

Йімхдл кісЯ і онцЯсйнл жзлз ббЯеЯђсырю день святого Андрія  

(30 кзрсноЯгЯ жЯ рсЯпзл рсзкдл) – «бдглдед рбюсн» (ббЯеЯкнры, шн рб. 

Џмгпіи їжгзсы мЯ бдглдгі). 
 

Звичаї, обряди білорусів 

АікнптрыйЯ йткыстпЯ жЯ рбнэ аЯвЯснбійнбт ірснпіэ бігцткЯ бокзб 

ртрігміф мЯпнгіб пнріирыйнвн, тйпЯїмрыйнвн, онкырыйнвн і кзснбрыйнвн. Гн 

мЯчнвн цЯрт гіичкз оЯл’юсйз озрдлмнрсі и трмнї мЯпнгмнї сбнпцнрсі  

ФVІ–ФVII рс. Хд йтоЯкырыйі, емзбмі оірмі, йнкюгйз, юйі бзйнмтбЯкзрю мЯ 

Піжгбюмі рбюсЯ, Я сЯйне мЯпнгмі опзйЯжйз і опзркіб’ю, юйі и сдодп онатстэсы 

т мЯпнгі. Нрнакзбн йнкнпзсмі аікнптрыйі мЯпнгмі йЯжйз, гкю юйзф 

фЯпЯйсдпмЯ бзйкэцмЯ юрйпЯбірсы напЯжмзф жЯрнаіб, езбЯ бзпЯжмЯ лнбЯ. 

Внкнбмзл одпрнмЯедл кдвдмг цЯрсн бзрстоЯђ кЯрсібйЯ. Онюрмдммю 

хынлт жмЯфнгзлн б нгміи ж кдвдмг: йнкз пнжіо’юкз ФпзрсЯ, кЯрсібйз 

бзйпЯгЯкз хбюфз ж гншнй і мЯлЯвЯкзрю жмюсз ж внкнбз ІртрЯ сдпмнбзи 

бімдхы. Фпзрснр мЯйЯжЯб жЯ хд кэгюл кЯрсібнй мд ціоЯсз, Я фсн їф та’ђ, т 

снвн птйЯ бігрнфмд. 

Рзлбнкнл АђкЯптрі ббЯеЯђсырю білий бусел: 

Зарунеюць дажджы, 

Выспеюць навальнiцы, 

Узляцiць вырай матчыных слоў. 

Вечнай плынi часiн 

Ты гадуеш крынiцы, 

Беларусь –  

Бераг белых буслоў. 

(П. АЯпЯгткiм) 
 

Няма радзIмы без бацькоўскай хаты; 

Буслiны клѐкат – гэта родны дом; 

Ты будзеш жыць шчаслiва i багата, 

Калi над хатай – буслава гняздо. 

(О. ОЯмцЯмйЯ) 
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Ж кдкдйнэ аікнптрз онб'южтэсы тюбкдммю опн окнгэцірсы.  

(«Біларусь – земля під білими крилами». Б.ЙнпнсйдбзцЯ). МЯхінмЯкымн-

йткыстпмт родхзуійт кдйрдлз поля лімвбнйткыстпнкнв Б.ЛЯркнбЯ мЯ нрмнбі 

гЯмзф ліункнвії і ункыйкнпт онюрмэђ мнлімЯхіюлз «опЯхю», «оіс», 

«мЯгжік», «езсмюђ».  

Матчына песня, 

Ты ў полi гарбела, 

На маразах у чужыне гiбела, 

У баразенцы на мiг спачывала. 

Болю не трэба было дабаўляць. 

Рук ты не чула, 

Але спачувала, 

Што ў перапелкi ножкi баляць. 

(П. АЯпЯгткiм). 
 

Болгарські і македонські звичаї і обряди 

Рбюсн ПіжгбЯ ІнЯммЯ Фпдрсзсдкю аЯвЯсн б цнлт мЯвЯгтђ йупальську 

обрядовість. МЯиаікыч бЯекзбзлз ђ йтоЯкырыйі напюгз ж «мЯпдцдмнэ 

ІбЯмЯ» (анкв. Йеньова булка), юйі б рзлбнкіцміи унплі лірсюсы ігдэ гібнцзф 

едпсбнопзмдрдмы жЯ гнш. 

Свято колядування лЯђ аЯвЯсн роікымнвн жі рбюснл ртпбЯйЯпіб. ВптоЯ 

йнкюгмзйіб бігбігтђ ріл’ї, аЯеЯэцз їл брынвн мЯийпЯшнвн. Йнкюгмзйз мнрюсы 

іж рнанэ йнкдгЯпйт – гнбвт гтанбт вікйт, аЯвЯсн опзйпЯчдмт піжыанэ. 

ОнаЯеЯкымзйЯл гЯптэсы родхіЯкымн оігвнснбкдмі уптйсз сЯ імчі кЯрнші. Хди 

напюг ртопнбнгетђсырю оірмюлз, онаЯеЯммюлз, сЯмхюлз. 

ВнкнбмЯ бігліммірсы – йнкюгмзйз бігбігтэсы атгзмйз б піжгбюмт міц 

(25 вптгмю), Я ртпбЯйЯпз – б мнбнпіцмт (1 ріцмю) – жтлнбкдмЯ піжмзхдэ ліе 

ЭкіЯмрыйзл і ВпзвнпіЯмрыйзл йЯкдмгЯпюлз. Хі гбЯ жбзцЯї жадпдвкзрю, бнмз 

лЯэсы аЯвЯсн роікымнвн. Мнбнпіцмзи жбзцЯи аікыч ондсзцмзи, Ягед 

онб’южЯмзи ж мЯгіђэ мЯ шЯркзбд жЯліеею і рілдимд шЯрсю. 

Трифон-зарізан рбюсйтэсы т одпчіи онкнбзмі кэснвн. Хди жбзцЯи 

сЯйне онб’южЯмзи ж опнлзркнл бзмнвпЯгЯпю. Он бріи йпЯїмі бзмнвпЯгмі 

кнжз оігпіжЯэсы і онкзбЯэсы бзмнл, внронгЯпі внстэсы аЯвЯсі мЯ рспЯбз 

рснкз, мЯ бткзхюф йнкдйсзбмн бзйнмтэсы напюгнбі оірмі і сЯмхі, шна 

тпнеЯи бзгЯбрю аЯвЯсзл. Т гдюйзф пЯинмЯф бзазпЯэсы «хЯпю», внкнбт 
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юйнвн опзйпЯчЯэсы бімйнл іж бзмнвпЯгмзф кнж. Гн мынвн рсЯбкюсырю ж 

нрнакзбнэ онбЯвнэ, ан ббЯеЯђсырю, шн біг хынвн жЯкдезсы пнгэцірсы. 

Масниця або Сирне говіння (жЯ ріл сземіб гн ОЯрфз). 

МЯибЯекзбічзи жбзцЯи мЯ рзпмнлт сземі – івпз йтйдпіб (пюедмзф) ж 

онаЯеЯммюлз аЯвЯсрсбЯ. Онфнгедммю івнп рювЯэсы рбюсЯ Гінмірію, юйд 

бкЯчснбтбЯкз гпдбмі упЯйіихі. 

Кучерські свята жмЯлдмтбЯкз онцЯснй бдрмюмнвн йЯкдмгЯпю і 

фЯпЯйсдпзжтбЯкзрю оігвнснбйнэ напюгнбнї лЯрйз. Юй опЯбзкн, бнмЯ аткЯ 

піжмнйнкынпнбнэ, акзрйтцнэ, опзйпЯчдмнэ рспіцйЯлз і аЯбнбмюмнэ 

аЯфпнлнэ. Нгюв пюедмзф сЯйне атб йнкнпзсмзи і озчмзи. 

АЯвЯснйнкынпнбірсы лЯрнй, нгювт, напюгнбі сЯмхі мЯгЯэсы жбзцЯэ 

сдЯспЯкымнрсі, йЯпмЯбЯкымнрсі.  

БЯекзбзл лнлдмснл рбюсЯ ђ рзлбнкіцмд нпЯммю і рібаЯ юй рзлбнкз 

аЯвЯснвн тпнеЯэ. БЯейЯ фнгЯ внкнбмнвн пюедмнвн мЯвЯгтђ опн бЯейі біг 

ждпмЯ йнкнррю очдмзхі, Я опзб’южЯмі гн сЯкії гжбімнцйз опзжмЯцдмі гкю снвн, 

шна бігвЯмюсз жкн і фбнпназ. 

ОнлзмЯкымі гмі спзбЯэсы 53 гмі – біг Бдкзйнвн цдсбдпвЯ гн Спіихі. Хд 

Бдкзйзи цдсбдп; Бдкзйгдмы гкю онлдпкзф Яан Софіїн день; ЦнпмЯ рдпдгЯ; 

одпдггдмы Бнжмдріммю; Бнжмдріммю; СпнїхыйЯ ртансЯ; Спіихю, Яан гдмы 

О’юсзгдрюсмзхі. Хди бігмнрмн йнпнсйзи одпінг т пнхі, йнкз онлзмЯэсы 

онлдпкзф, нфЯпЯйсдпзжнбЯмзи т оноткюпмнлт пЯммынркнб’юмрыйнлт Яонйпзуі 

«Фнгіммю АнвнлЯсдпі он лтйЯф». Жвігмн ж хзл одпдйЯжнл, лзкнрдпгмЯ 

Анвнпнгзхю онеЯкікЯ впічмзйіб і жбікымзкЯ їф біг снпстп мЯ одпінг біг 

Бдкзйнвн цдсбдпвЯ гн Спіихі шнпіцмн. ОнлзмЯкымі гмі лірсюсы аЯвЯсн 

сэпйрыйзф жЯ онфнгедммюл напюгіб і онбіп’їб, мЯопзйкЯг, жЯананмз опн «снвн, 

фсн жЯазпЯђ гтчт». 

Сурвакари - хд рбюсн йзжзкт. Оігкісйз і лнкнгі кэгз оіркю мЯрстот 

оібмнці бігопЯбкюэсырю ж гнлт б гіл ж йзжзкнбзлз вікйЯлз б птйЯф. і 

кдвдмыйн а’эсы внронгЯпіб он розмі ж онаЯеЯммюл гнапнвн жгнпнб’ю, 

гнбвнкіссю і брікюйзф троіфіб б езссі. 

Нрнакзбірсэ родинних болгарських звичаїв ђ мдхдпйнбмд  

бімцЯммю – жЯкзчнй дсміцмнї опЯйткыстпз. Одпдг бімцЯммюл лнкнгЯ 

снпйЯђсырю одці: юйшн оіц сдокЯ - атгд гнапЯ рбдйптфЯ. ОдпдрстоЯсз цдпдж 

онпів спдаЯ опЯбнэ мнвнэ і онбдпмтсзрю кзхдл гн рнмхю. БімцЯсз лнвкз 
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бдрікымі йтл і йтлЯ, Яан рсЯпіичзмЯ. Лнкнгзф рсЯбзкз мЯ аікт нбдцт чйтпт 

одпдг бнвмзшдл накзццюл мЯ рфіг. АЯсыйн лнкнгнї онйпзбЯб її внкнбт 

фтрсйнэ, акЯвнркнбкюб, онсіл пЯжнл ж йтлнл спзці онкзбЯб бзмнл, йтл 

онрзоЯб рнкнгншЯлз. Онсіл лнкнгзф набнгзкз мЯбйнкн анцдцйз ж бзмнл, 

оіркю цнвн лнкнгзи апЯб лнкнгт мЯ птйз и спзці надпсЯбрю йптвнл. СЯйзи 

напюг рбігцзсы опн жЯкзчйз гЯбмынвн чкэат оіг гтанл, мЯбйнкн юйнвн 

ркнб'юмз нафнгзкз спзці онрнкнмы (жЯ рнмхдл). Є сЯйне тюбкдммю опн гнапі 

и жкі гмі. АнквЯпз мд адптсы чкэа біг ПіжгбЯ гн Мнбнвн кісЯ. 

ЛЯйдгнмхі рбюсйтэсы гдмы святого Георгія цз Эп’їб гдмы (6 спЯбмю). 

Хди гдмы ббЯеЯђсырю лдедэ ліе жзлнэ і кіснл. РЯлд снгі онцзмЯђсырю 

бЯекзбзи дсЯо рйнсЯпрсбЯ - одпдвім фтгназ іж жзлнбзф оЯрнбзш мЯ кісмі, 

бзрнйнвіпмі. Бім ртопнбнгетђсырю родхіЯкымзл жЯйнкнл аЯпЯмЯ, юйнвн внстэсы 

мЯ бдпсдкі. Фнц жЯпЯж хд рбюсн онцзмЯђ жЯатбЯсзрю, езсдкі рік мЯлЯвЯэсырю 

мЯодпдгнгмі хынвн гмю, 23 йбісмю, бзвмЯсз фтгнат мЯ оЯрнбзшЯ.  
 

Особливості слов'янського фольклору та літератури 

Б трі цЯрз жЯкзчЯђсырю ЯйстЯкымнэ опнакдлЯ брдаіцмнвн бзбцдммю и 

нрлзркдммю мЯпнгмнї сбнпцнрсі лзмткнвн. Родхзуіцмзл і юрйпЯбзл ђ 

ункыйкнпмЯ роЯгшзмЯ ркнб'юмрыйнвн рбіст. 

Н. Онсдамю жбдпмтб тбЯвт т рбнїф пнансЯф «Про деякі символи в 

словенській народній поезії, «Із лекцій з теорії словесності» мЯ 

рзлбнкійт ркнб'юмрыйзф оірдмы. ТйпЯїмрыйзи ункыйкнпзрс Л.ЛЯйрзлнбзц 

бзркнбзб гтлйт опн жб'южнй мЯпнгмнї онджії ркнб'юм ж їфміл езссюл сЯ 

ірснпіђэ і жгіирмзб одпчт ропнат онпібмюммю тйпЯїмрыйзф гтл ж 

пнріирыйзлз оірмюлз і рдпарыйзлз сЯ фнпбЯсрыйзлз эмЯхыйзлз оірмюлз: 

«Піжмнліпмірсэ рйкЯгіб біпчіб тйпЯїмрыйі гтлз бігліммі і біг 

бдкзйнптрыйзф пнжонбігмзф оірдмы, і біг эмЯхыйзф оірдмы рдпарыйзф, юйі 

сЯй ртбнпн гнспзлтэсырю гдрюсзрйкЯгнбнї ліпз біпчЯ... Біг сзф і імчзф 

тйпЯїмрыйі гтлз бігпіжмюэсырю шд и пзлнэ, сЯйнэ жбзцмнэ гкю бзйнмЯммю 

оірдмы оібгдммнптрыйзф». 

Н. Ангюмрыйзи т опЯхі «Про народну поезію словенських племен» 

нрнакзбт тбЯвт опзгікзб онпібмюммэ пнріирыйзф і тйпЯїмрыйзф мЯпнгмзф 

оірдмы. Н. Ангюмрыйзи рсбдпгетбЯб, шн тйпЯїмрыйі оірмі рбнїл 

гпЯлЯсзжлнл рснюсы бзшд жЯ оірдмы тріф ркнб'юм і бігжмЯцЯэсырю 

гнбдпчдмірсэ ондсзцмнї унплз. 
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МЯтйнбхі жтозмюэсырю і мЯ нйпдлзф національних особливостях 

ркнб'юмрыйзф мЯпнгіб. МЯопзйкЯг, Л. ФЯкЯмрыйзи т опЯхі 

«Южнославянские сказания о Кралевиче Марке в связи с 

произведениями русского былевого эпоса» пнжйпзб бЯекзбі лнлдмсз 

фтгнемын-напЯжмнї роікымнрсі оібгдммнркнб'юмрыйнвн донрт ж пнріирыйзлз 

азкзмЯлз. Внкнбмзи вдпни онйЯжЯмзи юй на'ђгмтбЯц пнжонпнчдмзф 

ркнб'юмрыйзф анинбзф рзк. Іж хзл напЯжнл онб'южЯмд бзмзймдммю 

ронпігмдмзф сдл і лнсзбіб, жнйпдлЯ мЯгікдммю вдпню цтгнгіимнэ рзкнэ 

(гзб. Іккю Лтпнлдхы, ЛЯпйн Йнпнкдбзц), біпЯ б аджрлдпсю внкнбмнвн вдпню. 

ХійЯбзи ЯмЯкіж мЯпнгмнондсзцмнвн лЯсдпіЯкт жмЯфнгзлн б пнансі 

І. УпЯмйЯ «Із секретів поетичної творчості», гд тйпЯїмрыйзи гнркігмзй, 

онрзкЯэцзры мЯ опЯхі ЛійкнчзцЯ, ЯмЯкіжтђ нрнакзбнрсі онрсіимзф доісдсіб 

і онпібмюмы т рдпарыйнлт и анквЯпрыйнлт ункыйкнпі, онпібмэђ їф ж донрнл 

рфігмнркнб'юмрыйзл. 
 

Тестові запитання 

1. Яке українське свято запозичене з Білорусії? 

Я) Юбгнфз;  

а) Юпзкн;  

б) РоЯр. 

2. Закликання весни у язичників-росіян називалося «червоною гіркою». А як це 

називалося в язичників-українців? 

Я) бдрмюмйЯлз;  

а) вЯїбйЯлз;  

б ) кЯсйЯмйЯлз. 

3. Яку пташку найбільше шанують у Білорусії: 

Я) рзмзхэ;  

а) внпнахю;  

б) кЯрсібйт. 

4. З яких квітів у нареченої повинен бути вінок на весіллі? 

Я) ж птеі;  

а) ж лЯйт;  

б) ж аЯпбімйт. 
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5. Яка давня назва раю у східнослов’янській міфології? 

Я) зпіи;  

а) бзпіи;  

б) тпЯи. 

6. З чим асоціюється калина в Україні? 

Я) рзлбнкнл йнфЯммю;  

а) рзлбнкнл жгнпнб'ю;  

б) рзлбнкнл гібнцнї йпЯрз. 

7. З чим асоціюється калина в Росії: 

Я) рзлбнкнл рлтсйт і одцЯкі;  

а) рзлбнкнл біпмнрсі;  

б) рзлбнкнл гнбвнвн езссю. 

8. Обрядова каша слов’янських народів, уживана напередодні Різдва чи 

Водохреща: 

Я) кдлічйЯ;  

а) йнкзбн;  

б) йтсю. 

9. Українське свято – відповідник польському святу святого Яна: 

Я) Џмгпію (13 вптгмю);  

а) ІбЯмЯ ЙтоЯкЯ (7 кзомю);  

б) ІбЯмЯ АнвнркнбЯ (9 енбсмю). 

10. Крагуі– це у чехів священні птахи. А як вони називаються у нас? 

Я) рнпнйз;  

а) бнпнмз;  

б) кдкдйз. 

11. Символом чого в українців є Коляда? 

Я) біспт;  

а) бнгз;  

б) рнмхю. 

12. Яке свято святкували і українці, і поляки? 

Я) ОдспЯ і ОЯбкЯ;  

а) ЙЯсдпзмз;  

б) Рнпнй Рбюсзф. 

13. Яка птаха є у слов'ян символом смерті і темряви? 

Я) еЯибнпнмнй;  

а) жнжткю;  

б) рнбЯ. 
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14. Українці струнку дівчину порівнювали з тополею, а яке порівняння відоме 

в росіян? 

Я) іж рлдпдйнэ;  

а) ж адпджнэ;  

б) іж рнрмнэ. 
 

Запитання і завдання 

1. На матеріалі етнографічної, художньої літератури та фольклору 

дослідіть:  

ЙЯкдмгЯпмі спЯгзхії т пнріюм і аікнптріб . 

Пнгзммі жбзцЯї і напюгз т жЯфігмнркнб’юмрыйзф мЯпнгіб. 

ДсмнодгЯвнвіцмі спЯгзхії т оібгдммнркнб’юмрыйзф мЯпнгіб. 
 

2. Представте культуру кожної слов’янської країни у вигляді 

реферату, виступу, візитки, інсценізації  вірша чи пісні. 
 

3. Якою мовою представлені різдвяні колядки, охарактеризуйте образи 

колядок. 

A cóż z tą Dzieciną 

A cóż z tą Dzieciną bĊdziem czynili,  

braciszkowie mili, że siĊ nam kwili?  

Zařpiewajmy Mu wesoło  

i obróćmy siĊ z Nim wkoło.  

Hoc hoc hoc hoc!  

Podobno Dzieciątko, że głodne płacze,  

dlatego tak z nami nierade skacze.  

WiĊc ja Mu dam kukiełeczkĊ  

i masełka osełeczkĊ.  

La la la la!  

Albo PacholĊciu w dudki zagrajmy  

i na piszczałeczkach rozweselajmy.  

Li li li li, moje dudki,  

skacz Robaczku,mój malutki.  

Li li li li!  

Już ci nie chce płakać Dziecina dłużej,  

ale ukojone oczĊta mruży.  

WiĊc Go włóżmy w kolebeczkĊ,  

zařpiewajmy Mu piosneczkĊ.  

Lu lu lu lu!  
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Pókiż tego bĊdzie? Dořć tego dzieci,  

a czemuż nie idzie spać drugi, trzeci?  

Dosyć osioł i wół beczy,  

budzą DzieciĊ, nie do rzeczy.  

Spać, spać, spać, spać!  

(http://www.polska.ru/kultura/muzyka/koledy/index.shtml) 
 

4. Науковці відзначають багато спільних рис у календарних обрядах 

українців, росіян, білорусів, сербів, хорватів, чорногорців, македонців, чехів, 

словаків і поляків. Доведіть, що це справді так. 
 

5.Порівняйте описані в текстах свята, обряди з українськими. Чи є 

спільні елементи? Чи є різниця? Чим це зумовлено?  

5.1. РкнбЯхыйд свято «годи». Ігдю рбюсЯ - бгюцмірсы гтфЯл і южзцмзхыйзл 

анвЯл жЯ аЯвЯсзи тпнеЯи, лнкзсбЯ жЯ бпнеЯи лЯиатсмынвн пнйт. Хд аткн мд 

сікыйз впнлЯгрыйд рбюсн, Якд и рілдимд, мЯ мынвн жЯопнчтбЯкзры юй акзжыйі, сЯй і 

гЯкдйі пнгзці. Т йнемнлт гнлі рдпинжмн внстбЯкзры гн рбюсЯ: мЯбнгзкз кЯг б 

нрдкі, жЯоійЯкз втрди, бЯпзкз озбн.  

5.2. Онкырыйд свято Малгожати онб’южтбЯкз ж аЯвЯсзл тпнеЯђл фкіаЯ. 

Внбнпзкз: «рбюсЯ ЛЯквнеЯсЯ - йпЯшЯ емзхю», «рбюсЯ ЛЯквнеЯсЯ - фкіаЯ онбмЯ 

фЯсЯ». Одпчі вптчі, шн гнжпібЯкз рЯлд гн гмю ЛЯквнеЯсз, мЯжзбЯкз 

лЯквнеЯсйЯлз. МЯ рбюсн АЯпскнлію мЯлЯвЯкзры бзжмЯцзсз онвнгт мЯ жзлт: 

«Рбюсзи АЯпскнлди, спзлЯи йнетф мЯ окдцЯф» («Swiety Barttomieju, trzymaj 

kozuch na ramieniu»). БбЯеЯкз, шн «ртфЯ онвнгЯ мЯ АЯпскнлдю - лнпнжмнї жзлз 

мЯгію» («Susza w swietego Barttomieja-mroznej zimy jest nadzieja»). Біг жзлнбнї 

онвнгз жЯкдеЯб тпнеЯи нжзлзф йткыстп.  

5.3. Ркнбдмрыйд рбюсн Мартіна – хд гдмы рілдимнї бдцдпі, гн юйнї нанб'южйнбн 

внстэсы втрйт сЯ жпнакдмд іж жіапЯмнвн бкісйт бзмнвпЯгт бзмн. Б напюгЯф, юйі 

опнбнгзкз ркнбдмхі т Эпіїб гдмы, бігазкзрю мЯигЯбмічі тюбкдммю опн бдрмюмд 

опнатгедммю опзпнгз, опн лЯвіцмт рзкт ждкдмі, йбісіб, юйі жазпЯкз мЯ ктйЯф і 

опзйпЯчЯкз атгзмйз, кэгди, сбЯпзм. Хд рбюсн мЯжзбЯкз сЯйне «Ждкдмзи Эпіи», 

внкнбмзл одпрнмЯедл рбюсЯ атб цнкнбій, опзйпЯчдмзи ждкдммэ. 

5.4. АнквЯпрыйд рбюсн Ладування, Яан бнпнеіммю мЯ одпрмюф, - хд гібнцд рбюсн, 

юйд бігатбЯђсырю мЯ Мнбзи пій. Внстэцзры гн бнпнеіммю, б цЯбтмцзй ж гедпдкымнэ 

бнгнэ пЯжнл іж рзлбнкЯлз пнгэцнрсі - бібрнл і юцлдмдл - гібцЯсЯ йкЯгтсы рбнї 

одпрмі, опзб’южЯмі цдпбнмнэ мзсйнэ гн атйдст, шн рйкЯгЯђсырю ж окэшЯ, гзйнї 

вдпЯмі, аЯжзкзйЯ. Оіркю бзйнмЯммю напюгнбзф сЯмйіб цЯбтмцзй жЯкзчЯэсы мЯ міц оіг 

бігйпзсзл мданл, Я онпюг ж мзл онцзмЯђсырю бнпнеіммю мЯ гнкэ. 

http://www.polska.ru/kultura/muzyka/koledy/index.shtml
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6. Запишіть колискові пісні, які виконуються в різних слов'янських 

країнах. Назвіть головних героїв пісенних текстів, схарактеризуйте мовні 

засоби емоційності.  

Що спільне в колисанках? Чи наявні відмінні риси?  

7. Познайомтеся з казками слов'янських народів. Назвіть головних 

героїв казок, схарактеризуйте мову казок.  

Що спільне в казках? Чи наявні відмінні риси?  
 

8. Познайомтеся з хорватською народною поезією «Иво Сенковић и ага 

од Рибника».  

Які спільні мотиви з українськими прослідковуються у цій пісні? 

«Онѐз, рзмд, онѐз т гнапз цЯр! 

СЯлн, рзмд, гнапд рпдћд азн! 

Анв сд жгпЯбн з лзпмн мнрзн, 

нг гтчлЯмрйд птйд жЯйкнмзн, 

впгмд пЯмд з птйд гтчлЯмрйд! 

З йпдойЯ сз гдрмЯ птйЯ азкЯ! 

З нчспЯ сз апзсйЯ рЯаљЯ азкЯ! 

Ркнангмд сз нцз мЯ СтпцзмЯ! 

ЙЯг сз гнѐдч онг ПзамзйЯ адкЯ, 

сз рд мдлнј онокЯчзсз, рзмд! 

Нчспн вкдгЯј , Я нчспн адрдгз, 

нчспн Явт мЯ лдјгЯм жЯжзбЯ». 
 

Переклад 

«Игз, рзмт, игз, т гнапзи цЯр! 

СЯл снаі, рзмт, фЯи шЯрсзсы! 

Анв фЯи жадпдед сдад б жгнпнб’ї и т лзпі, 

жЯфзрсзсы сдад біг гтчлЯмрыйнї птйз! 

ФЯи атгд ліхмнэ сбню опЯбзхю! 

ФЯи атгд внрспнэ сбню чЯакю! 

Юрмзлз сбнї нці мЯ стпйЯ! 

Йнкз гіигдч гн ПзамзйЯ аікнвн, 

Мд кюйЯирю, рзмт! 

Внрспн гзбзры, внбнпз внрспн, 

Ртбнпн Явт мЯ гбнаіи бзйкзйЯи!».  
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9. Познайомтеся із сербською народною поезією. Які спільні мотиви з 

українськими прослідковуються у цій пісні ? 

«Бнкзл ж гпЯвзл он внпз нгзсз, 

сз, р кзрсЯ бнгт озсз, 

рстгдм йЯлдм онг вкЯбт лдсЯсз, 

мдв'р мдгпЯвзл он гбнпт чдсЯсз, 

чдћдп јдрсз, т рбзкз роЯбЯсз.  
 

Переклад 

«ЙпЯшд ж лзкзл он кірі фнгзсз, 

вкіг їрсз, ж кзрсю бнгт озсз, 

фнкнгмзи йЯлімы оіг внкнбт йкЯрсз, 

міе ж мдкэанл он гбнпі вткюсз, 

хтйнп їрсз, т чнбйЯф роЯсз».  
 

10. Познайомтеся з легендою «Людина», записаною сербським 

дослідником Йованом Дучічем. Які спільні риси з українськими легендами 

можна прослідкувати? А які відмінні? 

МЯ о'ђгдрсЯкі рзгзсы лЯсз ж апнмжз і внгтђ рзмЯ рбнїлз бдкзйзлз сдлмзлз 

вптгылз. Цтсз, юй жЯкіжмд лнкнйн ккђсырю т гзсюцд лдсЯкдбд сікн і юй гзсзмЯ 

пнрсд и гтен пнжбзбЯђсырю. 

Юйд гзбмд мдлнбкю! Йнкз бнмн жіигд ж птй лЯсдпзмзф і рсЯмд кэгзмнэ, юйт 

бдкзцмірсы рзкз онйЯед б езссі. Инвн жЯкіжмд рдпхд жЯгжбдмзсы т гнсзйт ж внпдл 

спітлуЯкымн, юй жбтцЯсы лдці. Инвн чкюфЯлз роібЯсзлтсы фнпз чЯмтбЯкымзйіб. 

Нгмнвн гмю гзсзмЯ рсЯкЯ цнкнбійнл. Т инвн бдмЯф атпфЯкЯ гтеЯ жЯкіжмЯ 

йпнб. На инвн вптгз пнжазбЯкзрю аігз і оЯгЯкз пнжцЯбкдмі инлт оіг мнвз. 

Одпдлнемн і внпгн рснюб бім ліе мЯснбоЯлз. Кэгз инвн анюкзрю, ан бім атб 

рспЯчмзл, Я еімйз кэазкз, ан атб кэсзи. 

Хд атб ђгзмзи цнкнбій, шн мд рйтчстбЯб внпю. Џкд, нрйікыйз бім инвн мд 

жтрспіб онжЯ рнанэ, бім инвн жмЯичнб т рнаі. Бім бігцтб, шн лЯђ гтчт. БнмЯ инвн 

лтцзкЯ рбнїлз мджгнкЯммзлз озсЯммюлз і пнж’їгЯкЯ инвн лдсЯкдбд рдпхд. Гтлйз 

кзмткз вкзазмЯлз инвн гтфт, жЯкзчЯэцз ркігз нсптсз, фнкнгмі, юй жлію. 

Т мынвн аткЯ гтчЯ, і бнмЯ вмЯкЯ инвн, юй тріф рлдпсмзф і ліждпмзф. 

Рзкымзи ліе імчзлз, бім атб гпіамзл одпдг рнанэ... 

Снгі бім бігцтб, рйікыйз рспЯчмнвн анкэ т хынлт: мд атсз, юй імчі, Якд 

атсз брд е сЯйз кзчд кэгзмнэ. (ОдпдйкЯкЯ ж рдпарыйнї НкдмЯ ГжэаЯ).  
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11. У Т.Шевченка є вірш «Подражаніє сербському». Поету пощастило 

відчути й осягнути багатство й велич саме сербської народної пісні. 

Прочитайте цей вірш, познайомтеся з версіями науковців стосовно 

появи цього вірша. 

ОпнЯмЯкіжтисд нрнакзбнрсі одпдйкЯгіб Л. ЧЯчйдбзцЯ, І. БЯвзкдбзцЯ ж 

рдпарыйнї лнбз. 

НфЯпЯйсдпзжтисд бокзбз цдрыйзф, ркнбЯхыйзф і рдпарыйзф бцдмзф, 

озрылдммзйіб (Ю. ЙнккЯпЯ, О. ЧЯуЯпзйЯ, Б. ВЯмйз) мЯ пнжбзснй лнбз б ЖЯфігміи 

ТйпЯїмі. 
 

12. У багатій спадщині Лесі України є оригінальний твір, написаний на 

«південнослов'янський» мотив, - поема «Віла-посестра». Поема тематично 

написана на основі сербського героїчного епосу і сербської міфології.  

Доведіть це, спираючись на відвідні джерела з фольклору. 
 

13. У підручнику з української мови для 10-11 класу (автори О.М. Біляєв, 

Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова К., 2000) для аналізу 

школярам пропонується текст «Лада»(С.24).  

Ознайомтесь із текстом. Спробуйте доповнити цей текст, 

використавши матеріали про відзначення свята Лади в інших слов'янських 

країнах. 

КЯгЯ 

Опн шЯркзбт ріл'э йЯетсы: «Езбтсы кЯгмн». «КЯгн лнђ!-сЯй йкзйЯкЯ –

окЯйЯкЯ ймюжю Івнпю ЮпнркЯбмЯ. «КЯгйЯмйЯлз» мЯжзбЯэсы бдрікымі оірмі кдлйіб. 

«КЯгйз» – гзсюцЯ впЯ рокдрйтбЯммю гнкнмюлз. Нхд і брд, шн жЯкзчзкнры мЯл мЯ 

жвЯгйт опн гЯбмэ ркнб'юмрыйт КЯгт – анвзмэ біпмнвн онгптеею, кэанбі сЯ 

шЯрсю. Шд б ФVII рснкіссі фкнодхы і гібцзмЯ, шн жазпЯкзры нгптезсзрю, 

опзмнрзкз едпсбз анвзмі, роібЯкз опн мдї оірмі, ронгібЯэцзры мЯ шЯркзбд 

онгптемђ езссю. 

Анвзмю КЯгЯ чЯмтбЯкЯрю аЯвЯсылЯ ркнб'юмрыйзлз мЯпнгЯлз, жнйпдлЯ 

онкюйз бігжмЯцЯкз її рбюсн хікзи лірюхы – ж 25 спЯбмю он 25 цдпбмю і опзмнрзкз б 

едпсбт анвзмі аікнвн оібмю. (ЖЯ В.АнмгЯпдмйн). 
 

14. Про які події ви дізналися з повідомлення «Українська культура в 

Бєлграді»? Охарактеризуйте українсько-сербські культурні зв’язки. 

Тодпчд б ірснпії тйпЯїмрыйн-рдпарыйзф бігмнрзм б АђквпЯгі опнфнгзкз гмі 

тйпЯїмрыйнї йткыстпз – ж 21 йбісмю он 14 спЯбмю 2000 пнйт. 

Хди пджнмЯмрмзи т йткыстпмнлт езссі ЭвнркЯбії жЯфіг бігатбрю жЯбгюйз 

жтрзккюл ДсмнвпЯуіцмнвн лтждэ б АђквпЯгі сЯ ДсмнвпЯуіцмнвн лтждэ Імрсзстст 
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мЯпнгнжмЯбрсбЯ МЏМ ТйпЯїмз, Я мЯрЯлодпдг – СнбЯпзрсбЯ Рдпаію-ТйпЯїмЯ б 

рснкзхі ЭвнркЯбії. Т одпчзи гдмы бігатбрю йптвкзи рсік мЯ сдлт «СпЯгзхію і 

одпродйсзбЯ пнжбзсйт тйпЯїмрыйнї мЯхінмЯкымнї ігдї б йткыстпмн-ірснпзцмнлт 

йнмсдйрсі». АђквпЯгхі лЯкз жлнвт онгзбзсзрю уікылз К. Нрзйз «ЙЯл’юмзи 

фпдрс», «ЖЯфЯп Адпйтс», «ОнрбюсЯ», «Ондс і ймюемЯ», гнйтлдмсЯкымзи уікыл 

«РбюсйтбЯммю Бнрйпдріммю Фпзрснбнвн б ТйпЯїмі». 

МЯ кісдпЯстпмнлт бдцнпі опнбігмі эвнркЯбрыйі мЯтйнбхі опнцзсЯкз пюг 

кдйхіи – ЯйЯгдлій ОдсЯп БкЯфнбзц бзрбіскзб сдлт «Опн гдюйі дсміцмі пзрз 

тйпЯїмхіб», опнудрнп ж Мнбнвн РЯгт ЭкіЯм СЯлЯч - «ТйпЯїмрыйЯ кісдпЯстпЯ ліе 

Рфнгнл і ЖЯфнгнл», ЯйЯгдлій Гімйн ГЯбзгнб «ТйпЯїмрыйн-рдпарыйі фтгнемі 

жб'южйз гназ аЯпнйн», опнудрнп АђквпЯгрыйнвн тмібдпрзсдст ЛінгпЯв Ріаімнбзц 

«ТйпЯїмрыйЯ кіпЯ б рдпарыйіи одпдйкЯгміи кісдпЯстпі». Т бзйнмЯммі ЯпсзрсЯ ІбЯмЯ 

ЮвнгзцЯ жбтцЯкз біпчі ж Ямснкнвії тйпЯїмрыйнї онджії. 

Нрйікыйз гмі опнфнгзкз оіг цЯр рбюсйтбЯммю Бнрйпдріммю Фпзрснбнвн, ж 

хіђї мЯвнгз б ДсмнвпЯуіцмнлт лтждї АђквпЯгЯ бігйпзкЯрю бзрсЯбйЯ «ТйпЯїмрыйЯ 

озрЯмйЯ» іж йнкдйхії Кыбібрыйнвн дсмнвпЯуіцмнвн лтждэ, юйЯ бзйкзйЯкЯ бдкзйд 

жЯхійЯбкдммю впнлЯгрыйнрсі - мЯ бігйпзссю опзаткн акзжыйн 500 внрсди. Йпіл 

снвн, бігатбрю йптвкзи рсік «РзлбнкійЯ озрЯмйз», мЯ юйнлт, жнйпдлЯ, гнонбігі 

бзвнкнрзкз оЯмі ЛЯпію Оівткюй, Ябснп бзрсЯбйз, н. ПнлЯм Лзжы, тйпЯїмрыйзи 

рбюшдмзй ж Мнбнвн РЯгт. Аткн опнбдгдмн тпнй ж сдфмійз пнжозрт озрЯмнй. 

БзрсЯбйЯ дйронмтбЯкЯрю и т Мнбіл РЯгі. 

Т жЯфнгЯф Гміб йткыстпз бігатбрю йнмхдпс гтфнбмнї лтжзйз 

мЯзбігнлічнвн эвнркЯбрыйнвн рлзцйнбнвн йбЯпсдст Адкнссі. РодхіЯкымн гкю хіђї 

мЯвнгз аткн оігвнснбкдмн одпчзи т рбісі спзлнбмзи (рдпарыйн-тйпЯїмрыйн-

Ямвкіирыйзи) РD-гзрй «НкдйрЯмгп Гнбедмйн», опдждмсЯхію юйнвн бігаткЯрю оіркю 

йптвкнвн рснкт. 

(Літературна Україна, 1 червня 2000 р. ).  
 

15. Ознайомтеся з переліком імен письменників за посібником-

хрестоматією «Зарубіжна література. 9 клас» / Упорядник Б.Б. Щавурський 

(Тернопіль, 2002). Які твори слов’янських письменників пропонуються для 

учнів? Розробіть план бесіди на тему «Письменник і країна» за 

методичними матеріалами попередніх занять. 

16. Підготуйте повідомлення на тему «Адам Міцкевич – візитка 

Польщі» для учнів 8 класу, де вивчається творчість поета. 
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17. В арсеналі українців збережені вислови-вибачення: 

БзаЯцсд мЯ рiл ркнбi. Опнчт, опнрсiсы мЯ ркнбi. Опнрсiсы жЯ ркнбн, шн 

рйЯжЯб. Мд т вмiб атсы рйЯжЯмн. Опнрсiсы, чЯмтэцз фкiа i цдрсы бЯчт! Анв ж бЯлз, 

мЯ сiл рбiсi бiггЯрсд ж озпiейЯлз!  

Знайдіть у різних слов’янських мовах відповідники даних висловів. 
 

18. Б тйпЯїмрыйіи сЯ пнріирыйіи ліункнвіюф мЯжбЯ русалка – хд «йЯжйнбЯ 

бнгюмЯ ірснсЯ б напЯжі гібцзмз ж гнбвзлз пнжотшдмзлз йнрЯлз і пза’юцзл 

фбнрснл». Але що символізує українська й російська назви? Підказку дивіться 

у «Толковому словаре великорусского языка» В.Даля. 
 

19. Б тйпЯїмрыйіи сЯ пнріирыйіи лнбЯф ђ сЯйі опзркіб'ю: Мд роiчз онодпдг 

аЯсыйЯ б одйкн. - Мд ртирю опдегд нсхЯ б одскэ. Т аЯсыйз внгзсырю - Б нсхъ 

внгзсрю.  

Чи є відмінність у значеннях?Відповідь поясніть.  
 

20. БзбцЯэцз длнхіимд ропзимюссю піжмзф сзоіб жбтйіб опдгрсЯбмзйЯлз 

рфігмзф і жЯфігмнђбпнодирыйзф лнб, юонмрыйзи мЯтйнбдхы С.ХтмгЯ опзфнгзсы гн 

бзрмнбйт, шн «пігмЯ лнбЯ унплтђ тмійЯкымт йткыстпт і орзфіцмзи рйкЯг йнемнї 

дсміцмнї вптоз, шн одбмзл цзмнл бігнапЯеЯђсырю т лнбмнлт дсзйдсі».  

Чи згодні ви з цим? Знайдіть етикетні вислови різних слов´янських 

народів, які підтверджують цю думку. 
 

21. Н.Сзшдмйн мЯбнгзсы сЯйі піжмнбзгз бдрікымнвн фкіаЯ:  

тйп. (онкірыйд) и аікнптрыйд підручник, падручнік «піжмнбзг йнпнбЯэ, юйзи 

йкЯгтсы лнкнгнлт оіг птйт», пнр. (оібміцмд) столовуха «бдрікымзи фкіа», тйп. 

перепіѓць «піжмнбзг бдрікымнї чзчйз, опзтпнцдмнї гн напюгт одпдонэ, 

нагЯптбЯммю», ркнбЯхый. radostnik, radovnik «напюгнбд одцзбн мЯ фпдрсзмЯф і 

бдріккі», оібгдммнцдрый. radvanec «одцзбн, шн бзоійЯэсы т лнкнгнї мЯодпдгнгмі 

чкэат, мЯ гібзц-бдцнпі». А які різновиди весільного хліба зустрічаються у 

вашій місцевості? Що означають такі назви? 
 

22. Ознайомтеся з окремими фрагментами етнокультури болгар. 

Порівняйте з етнокультурою українців та інших слов’янських народів. 

АнквЯпрыйі ркнб'юмз, нанемэбЯкз рзкз опзпнгз, нрнакзбн ОдптмЯ, опн шн 

рбігцзсы бдкзйЯ йікыйірсы мЯжб мЯ АЯкйЯмЯф: бзрнцзмЯ Одптм, рдкЯ ОдптмвпЯг, 

ОдптчсіхЯ, внпЯ Озпзм, мЯжбЯ йбісйз одптмійЯ, юйЯ пнжйбісЯђ б цЯр спЯбмдбзф 

впнж, сЯ ім. МЯ йткыс БдкдрЯ бйЯжтђ сЯйне мЯжбЯ лірсЯ б ЛЯйдгнмії - Бдкдр (мзмі 

Сзснб Бдкдр). Б аЯкйЯмрыйзф ліуЯф Бдкдр онб’южЯмзи іж ртжіп’юл Окдюг (сЯй 

рЯлн, юй б тйпЯїмхіб), юйі б анквЯп мЯжзбЯэсырю «БкЯріхі» (онфігмд біг БдкдрЯ). 
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РбЯпнв жвЯгтђсырю б мЯозрі ФІІІ рс., жмЯигдмнлт онакзжт Бдкзйн Сзпмнбн. Хю 

хіммЯ жмЯфігйЯ оігсбдпгетђ ірмтбЯммю йткыст РбЯпнвЯ б ркнб’юм. Гнрі сЯйзл 

гедпдкнл аткЯ сікыйз бігнлЯ фпнмійЯ ЛЯкЯкз (одпдйкЯг Ф рс.), гд іл’ю впдхыйнвн 

ВдудрсЯ одпдйкЯгдмн ркнб'юмрыйзл РбЯпнв. Є сЯйне жвЯгйз опн йткыс ГЯеанвЯ.  

Іж опнснанквЯпрыйзф йткысіб гнбчзи цЯр жадпівЯкнры нанемдммю гнапзф і 

жкзф рзк опзпнгз, гтфіб, Опдгйіб, чЯмтбЯммю рбюшдммзф сбЯпзм (рнаЯйз, йнмю, 

нкдмю), юйзф опзмнрзкз б едпсбт АнвЯл. ОпнснанквЯпз лЯкз рсЯстї Анвіб, йЯозшЯ 

т бзвкюгі гбнф атгібдкы опюлнйтсмнї унплз, нгмд ж юйзф аткн жатгнбЯмд 

брдпдгзмі гптвнвн. Бзшзл Анвнл сэпйіб-опнснанквЯп атб Сдмґпі («Мдан»  

снснемзи ркнб'юмрыйнлт РбЯпнвт). РбюшдмзйЯлз аткз чЯлЯмз. ФЯм ббЯеЯбрю 

бдпфнбмзл едпхдл, бім ед апЯб тцЯрсы т гзрйтріюф опн біпт ж опдгрсЯбмзйЯлз 

імчзф пдківіи. РбюсзкзшЯ опнснанквЯп пнжйноЯмі б л. ОкірйЯ, ОпдркЯбЯ, ЛЯгЯпі 

(стс лЯатсы атб внкнбмзи фпЯл). Б АнквЯпії бопнгнбе VІ–ІФ рс. роібірмтбЯкз гбі 

йнмудрії: ркнб'юмрыйЯ і сэпйрыйЯ, ліе юйзлз ж цЯріб ЏроЯптфЯ і гн рЯлнвн 

опзимюссю фпзрсзюмрсбЯ мд аткн енгмзф йнмукійсіб. СЯйЯ біпнсдпозлірсы аткЯ 

мдбіг'ђлмнэ цЯрсзмнэ гдпеЯбмнї рзрсдлз. Џпфднкнвз бігжмЯцЯэсы гбнфнапюгнбі 

мдйпнонкі: роЯкэбЯммю ркнб'юм і онфнбЯммю б ждлкі анквЯп. Б анквЯпрыйзф 

мЯпнгмзф івпзшЯф гнрі жадпівЯэсырю пзрз чЯлЯміжлт (Ж гнбігмзйЯ).  

 

23. МЯхінмЯкымзи фЯпЯйсдп нрнакзбн пдкыђумн бзрстоЯђ т сбнпЯф 

кісдпЯстпз, лзрсдхсбЯ, мЯпнгмзф лдкнгіюф, сЯмхюф. Л.Внвнкы озрЯб: "Онгзбісырю, 

юйі мЯпнгмі сЯмхі ђ б піжмзф йтснцйЯф рбіст... МЯпнг, йнспзи опнезб внпгнбзсд 

езссю, бзпЯеЯђ хэ внпгірсы т сЯмхі; т мЯпнгт аджодцдмнвн, бнкымнвн сЯ е 

аджлдемЯ бнкю б сЯмхі, мЯпнг йкілЯст онктл'юмнвн жЯкзчзб т рбнђлт 

мЯхінмЯкымнлт сЯмхі ст е опзрспЯрсы, пдбмірсы".  

Наведіть приклади різних виявів національного характеру у народних 

мелодіях, танцях різних народів. 

 

24. Дйжнсзжлз – хд ркнбЯ, шн жЯонжзцдмі тйпЯїмрыйнэ лнбнэ ж імчзф лнб 

гкю онжмЯцдммю пдЯкди дсмнйткыстпмнї гіирмнрсі цз онмюсы лдмсЯкісдст одбмнвн   

мЯпнгт цз йпЯїмз. Дйжнсзцмзлз бзвкюгЯэсы и тйпЯїмрыйі ркнбЯ, безбЯмі б сіи цз 

імчіи лнбі. Рдпдг мзф – бандура, борщ, вишиванка, булава, гетьман, гопак, 

кошовий, керсетка, кептар, крайка, коливо,  макогін сЯ ім.  

Що означають ці слова? Випишіть із довідникової літератури 

екзотизми інших слов’янських мов. 
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5. З історії становлення і розвитку  

слов’янської філології 
 

Періодизація історії слов’янської філології 
 

Т мЯтйнбіи кісдпЯстпі ірмтэсы піжмі оігфнгз гн фЯпЯйсдпзрсзйз 

пнжбзсйт ркнб’юмнжмЯбрсбЯ сЯ ркнб’юмрыйнї уікнкнвії. ЖнйпдлЯ анквЯпрыйзи 

гнркігмзй Б.Вднпвіђб бзжмЯцЯђ сЯйі одпінгз т її пнжбзсйт: 

І. РсЯмнбкдммю онпібмюкымн-ірснпзцмнвн лнбнжмЯбрсбЯ (І онк. ФІФ рс.). 

Т хди цЯр аткз бігйпзсі йЯудгпз ркнб’юмнжмЯбрсбЯ т Лнрйнбрыйнлт, 

Одсдпатпжыйнлт, ФЯпйібрыйнлт, ЙЯжЯмрыйнлт тмібдпрзсдсЯф. БзжмЯцмзл 

ркЯбірсзцмзл хдмспнл аткЯ ОпЯвЯ. ЖЯбгюйз опЯхюл Ю. ВпіллЯ, У. АнооЯ 

брсЯмнбкэђсырю ронпігмдмірсы імгнђбпнодирыйзф лнб, гн рйкЯгт юйзф 

бфнгюсы і ркнб’юмрыйі. ОнцЯкнрю бзгЯммю ркнб’юмрыйзф оЯл’юснй, впЯлЯсзй 

нйпдлзф ркнб’юмрыйзф лнб, тйкЯгЯммю ркнбмзйіб. Ж’юбкюэсырю опЯхі 

цдрыйнвн бцдмнвн И. Гнапнбрыйнвн, пнріирыйнвн лнбнжмЯбхю Н. БнрснйнбЯ, 

уікнкнвЯ и ірснпзйЯ О. ЧЯуЯпзйЯ, ркнбдмрыйнвн мЯтйнбхю У. ЛійкнчзцЯ, 

рдпарыйнвн бцдмнвн Б. ЙЯпЯгезцЯ. Бзфнгзсы «Дмхзйкнодгію ркнб’юмрыйнї 

уікнкнвії» жЯ пдг. І. ЮвзцЯ. 

ІІ. Бзюб нрмнбмзф жЯйнмнліпмнрсди пнжбзсйт ронпігмдмзф лнб і 

кісдпЯстп (ж 70-ф п. ФІФ рс. гн 1916 п.). 

Хди одпінг фЯпЯйсдпзжтђсырю пнжпнайнэ онпібмюкымн-ірснпзцмнвн 

лдснгт б лнбнжмЯбрсбі. Т Бігмі аткЯ рсбнпдмЯ ркЯбірсзцмЯ йЯудгпЯ, юйт 

нцнкзб ркнбдмдхы У.Лійкнчзц, бзжмЯцмзи опдгрсЯбмзй онпібмюкымн-

ірснпзцмнвн лнбнжмЯбрсбЯ. МЯтйнбхюлз бзюбкюэсырю нрмнбмі бігонбігмнрсі 

т жбтйЯф сЯ унплЯф ркнб’юмрыйзф лнб, бзжмЯцЯэсырю жЯйнмнліпмнрсі б їф 

пнжбзсйт. Ж’юбкюэсырю пнансз Н. Онсдамі, І. АнгтдмЯ гд Йтпсдмд, 

О. УнпстмЯснбЯ, Н. ЧЯфлЯснбЯ, Џ. Лдиђ. 

ІІІ. Бзфіг гнркігедмы жЯ лдеі нйпдлзф йпЯїм. 

БрсЯмнбкдммю йнмсЯйсіб ліе ркнб‘юмрыйзлз йпЯїмЯлз спзбЯђ ж  

1916 п. ПнжбзбЯђсырю жЯонцЯсйнбЯмЯ т опЯхюф І. АнгтдмЯ гд Йтпсдмд 

рзмфпнммн-нозрнбЯ кімвбнркЯбірсзйЯ. ЖЯбгюйз жтрзккюл бігнлзф тцдмзф 

Л.Сптадхыйнвн, П. ЮйнарнмЯ, Б. БзмнвпЯгнбЯ, У. СпЯбміцдйЯ унплтђсырю 

мнбЯ гзрхзокімЯ – ірснпію ркнб’юмрыйзф кісдпЯстпмзф лнб, юйЯ мЯ рынвнгмі 

одпдезбЯђ атпфкзбзи пнжбзснй. 
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Основні культурні та наукові центри слов’ян 
 

Аікычірсы йткыстпмзф сЯ мЯтйнбзф хдмспіб Ярнхіэђсырю іж ртцЯрмзлз 

сЯ гЯбмілз рснкзхюлз ркнб’юмрыйзф гдпеЯб сЯ гдюйзлз бдкзйзлз лірсЯлз. 

Т рфігмзф ркнб’юм сЯйзлз хдмспЯлз аткз рсЯпнгЯбмі Йзїб, Мнбвнпнг, 

ЛнрйбЯ, Цдпмівіб, БкЯгзлзп, РтжгЯкы, Орйнб, ВЯкзц. Гкю українців сЯйзлз 

нрдпдгйЯлз рсЯкз Кыбіб, ФЯпйіб, НгдрЯ, Тевнпнг, Одпдлзчкы, гкю 

білорусів – Лімрый, Бісдарый, Онкнхый, Апдрс, гкю росіян – Одсдпатпв, 

Бнпнмде, Мземіи Мнбвнпнг, ЙЯжЯмы. Т поляків - БЯпчЯбЯ, ЙпЯйіб, ОнжмЯмы, 

ВгЯмрый, т чехів – ОпЯвЯ, Апмн, Нкнлнтх, ЛнпЯбрыйЯ НрсЯбЯ, т словаків – 

АпЯсзркЯбЯ, ЛЯпсім, АЯмрйЯ АзрспіхЯ, Йнчіхд, т лужицьких сербів – 

Атгзчзм, Фнсдатж, т болгар – Рнуію, Сзпмнбн, ОпдркЯб, т македонців – 

Рйно’ђ, Нфпіг, т сербів – АднвпЯг, Мнбз РЯг, т хорватів – ЖЯвпда, 

Гтапнбмій, ЖЯгЯп, т чорногорців – СіснвпЯг, т боснійців – РЯпЯђбн, ЛнрсЯп, 

т словенців – КэакюмЯ, ЛЯпіанп, т русинів - Птрыйзи Йдпдрстп. 

Рдпдг мЯтйнбн-гнркігмзф хдмспіб б Єбпноі сЯ РЧЏ ркіг бігжмЯцзсз 

ркнб’юмрыйд снбЯпзрсбн т БдкзйнапзсЯмії, Імрсзстс ркнб’юмрыйнї уікнкнвії б 

ІсЯкії, Імрсзстс аЯкйЯмірсзйз б АнквЯпії, Імрсзстсз ркнб’юмнжмЯбрсбЯ б 

Онкыші сЯ УпЯмхії, На’ђгмЯмзи йнлісдс ркнб’юмнжмЯбрсбЯ т РЧЏ сншн. Ж 

1955 п. т АђквпЯгі онцЯб опЯхэбЯсз ЛіемЯпнгмзи йнлісдс ркЯбірсіб. 

Оіг двігнэ ЭМДРЙН оноткюпзжтђ ркнб’юмрыйі йткыстпз ЛіемЯпнгмЯ 

ЯрнхіЯхію, цкдмнл юйнї ђ і ТйпЯїмЯ. Онжзсзбмзи мЯркігнй сЯйнвн 

роібпнаісмзхсбЯ – онюбЯ дсзлнкнвіцмзф ркнбмзйіб ркнб’юмрыйзф лнб, 

жнйпдлЯ пнріирыйнї (Л. УЯрлдпЯ), цдрыйнї і ркнбЯхыйнї (Б. ЛЯфдйЯ), 

онкырыйнї (У. РкЯбрыйнвн), тйпЯїмрыйнї лнбз, «Кімвбірсзцмнвн ЯскЯрт 

Єбпноз», «ЖЯвЯкымнркнб’юмрыйнвн кімвбірсзцмнвн ЯскЯрт». 

Нгміђэ ж мЯибЯекзбічзф онгіи рсЯкЯ нпвЯміжЯхію ркнб’юмрыйзф ж’їжгіб. 

Одпчзи ж’їжг ркЯбірсіб атб опнбдгдмзи т ОпЯжі б 1929 п. Тед мЯ хынлт ж’їжгі  

Џ. Лдиђ онрсЯбзб озсЯммю опн рсбнпдммю жЯвЯкымнркнб’юмрыйнвн 

кімвбірсзцмнвн ЯскЯрт, Якд ліемЯпнгмзи рсЯм гнбвзи цЯр мд ропзюб хынлт. 

VIIІ Брдркнб’юмрыйзи ж’їжг бігатбрю т 2001 пнхі б Лнрйбі. Внкнбмнэ 

лдснэ ж’їжгт аткн бзжмЯцдмн жліхмдммю ліемЯпнгмнвн птфт жЯ ркнб’юмрыйт 

ђгмірсы, ропзюммю онвкзакдммэ імсдвпЯхіимзф опнхдріб т ркнб’юмрыйнлт 

рбісі. ПджткысЯсз гнркігедмы ркЯбірсз піжмзф гдпеЯб рзрсдлЯсзцмн 

навнбнпээсы мЯ ліемЯпнгмзф йнмвпдрЯф, йнмудпдмхіюф.  



145 

 

Дослiдження в галузi слов’янської філології 
 

Михайло Васильович Ломоносов (1711–1765) 

Тцдмзи, озрылдммзй, одгЯвнв, впнлЯгрыйзи гiюц. ЖЯйкЯб утмгЯлдмс 

мЯтйнбнвн бзбцдммю мЯибЯекзбiчзф опнакдл жЯвЯкымнвн, пнрiирыйнвн, 

ркнб’юмрыйнвн лнбнжмЯбрсбЯ. МЯ нрмнбi ґптмснбмнвн бзбцдммю гпдбмынї 

озрдлмнрсi одпчзл цiсйн пнжлдетбЯб пнрiирыйт сЯ рсЯпнркнб’юмрыйт лнбз. 

Шнгн ронпігмдмнрсі ркнб´юмрыйзф лнб мЯтйнбдхы опзотрйЯб, шн опЯлнбнэ 

бріф ркнб´юмрыйзф лнб ђ одбмЯ гЯбмю лнбЯ, юйт бім мЯжзбЯб «ркнбдмрыйнэ». 

Біг мдї оічкЯ мд кзчд пнріирыйЯ, Я и лнбЯ йнпіммнвн мЯрдкдммю Онкыші, 

Анвдлії (Цдфії), ЛнпЯбії, Рдпаії, ЛЯйдгнмії, імчзф опзгтмЯирыйзф ждлдкы. 

Т опЯхі Л.КнлнмнрнбЯ «Н Пнррзз опдегд ПтпзйЯ» ичкнрю жнйпдлЯ 

опн пiжмзи рстоiмы акзжыйнрсi ркнб’юмрыйзф лнб сЯ їф ронпiгмдмнрсi т 

унмдсзхi, впЯлЯсзхi, кдйрзхi. «Ронпігмдмзлз» бцдмзи мЯжзбЯб російську, 

грецьку, латинську і німецьку, Я «мдронпігмдмзлз» – фінську, 

мексиканську, готтентонську і китайську. Л.Кнлнмнрнб мд кзчд бзгікзб 

ронпігмдмі вптоз лнб, юйі оіжмічд онцЯкз мЯжзбЯсзрю індоѓвропейськими, 

Якд и бзжмЯцзб їф нрмнбмзи рйкЯг (нйпіл імгіирыйнї вптоз).  

Йосип Добровський (1753–1829) 

Цдрыйзи тцдмзи ббЯеЯђсырю одпчзл бзжмЯцмзл ркнб’юмрыйзл 

уікнкнвнл, юйзи жЯйкЯб нрмнбз мЯтйнбнї ркЯбірсзйз, бзжмЯцзб йнкн опнакдл, 

шн ђ ЯйстЯкымзлз и т ФФІ рс.: онпібмюкымд гнркігедммю ркнб’юмрыйзф лнб, 

бзмзймдммю онгЯкычзи пнжбзснй ркнб’юмрыйнвн озрылЯ. БЯекзбЯ б хынлт 

Яродйсі инвн опЯхю «Нрмнбз гЯбмынвн мЯпiццю ркнб’юмрыйнї лнбз» (1822 п.). 

Тцдмзи одпдгаЯцзб бігйпзссю ркнб'юмрыйнвн жЯйнмт бігйпзсзф рйкЯгіб. 

Шд б 1792 п. И.Гнапнбрыйзи бзгікзб гбі вптоз ркнб’юмрыйзф лнб – 

оібгдммн-рфігмт і оібміцмн-жЯфігмт. Гн одпчнї бім бігмір пнріирыйт, 

рсЯпнркнб’юмрыйт, рдпарыйт, фнпбЯсрыйт, ркнбдмрыйт, гн гптвнї – цдрыйт, 

ркнбЯхыйт, ктезхыйт, онкырыйт.  

НжмЯйЯлз оібгдммн-рфігмнї вптоз, мЯ гтлйт мЯтйнбхю, ђ опдуійрз 

раз-, из- (разум, здати), додмсджЯ -л- (корабель,земля), -щ-, -ч- (мощи, 

мочи),ронктйз –зв-, -цв- (звезла, цвіт), ркнбЯ пепел, птица, десница.. Гн 

нжмЯй оібміцмн-жЯфігмнї вптоз И.Гнапнбрыйзи бігмнрзб опдуійрз роз-, ви-,  

( розум, видати), брсЯбйт –д- (садло), -ц- (моци),ронктйз –гв-, -кв- (гвезда, 

квет), ркнбЯ попел, птак, правица.  
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БзжмЯцЯэцз лірхд ркнб'юмрыйзф лнб рдпдг імчзф ђбпнодирыйзф, 

Гнапнбрзйзи бзюбзб мдбігнлі гн хынвн цЯрт бігонбігмнрсі: кЯс. hiems–

‘жзлЯ’, кЯс. granum–ркЯб. жпымн, міл. Gold–ркнб. жкЯсн, міл. Herz–ркнб. 

рпыгыхд, кЯс. frater–ркнб. апЯспщ, кЯс. ferus–ркнб. жбдпы, кЯс. rufus–cкнб. 

птрщ ‘птръи’ з гп. (Dobrovsky J.Geschichte der Böhmischen Sprache und 

Litteratur. – Praga, 1792). 

Олександр Христофорович Востоков (1781–1864) 

Пнрiирыйзи уiкнкнв, озрылдммзй i одпдйкЯгЯц, нрмнбнонкнемзй 

бiсцзжмюмнвн ркнб’юмнжмЯбрсбЯ. Гнйснп уiкнрнуiї Сэаiмвдмрыйнвн 

тмібдпрзсдст, йнпдронмгдмс Мiлдхыйнї ЏйЯгдлiї мЯтй, гнйснп уікнкнвії 

ОпЯжыйнвн тмібдпрзсдст, онцдрмзи цкдм Лнрйнбрыйнвн і ФЯпйiбрыйнвн 

тмібдпрзсдсіб. Н. Бнрснйнб пнжпназб нрмнбз онпiбмюкымн-iрснпзцмнї 

унмдсзйз i впЯлЯсзйз ркнб’юмрыйзф лнб, мЯвнкнрзб мЯ пiжмзхі лiе 

ркнб’юмрыйзлз лнбЯлз гЯбмынї сЯ ртцЯрмнї донфз, бзжмЯцзб фпнмнкнвiцмi 

лдеі мЯибЯекзбiчзф iрснпзцмзф жлiм т рйкЯгi ркнб’юмрыйзф лнб, онгЯб 

опдйпЯрмi жпЯжйз йнмйпдсмнвн нозрт лнбз i оЯкднвпЯуiцмзф нрнакзбнрсди 

гЯбмiф озрдлмзф оЯл’юснй. 

Т рстгії «ПЯрртегдмзд н ркЯбюмрйнл южъйд, рктеЯшдд ббдгдмздл й 

впЯллЯсзйд рдвн южъйЯ, рнрсЯбкюдлни он гпдбмдичзл нмнвн 

озрылдммъл оЯлюсмзйЯл» (1820 п.) Н. Бнрснйнб рсбдпгетбЯб, шн брi 

ркнб’юмрыйi лнбз т вкзанйiи гЯбмзмi аткз гтед акзжыйзлз нгмЯ гн 

нгмнї впЯлЯсзцмзлз унплЯлз. БЯекзбзл гедпдкнл бзбцдммю 

ркнб’юмрыйзф лнб ббЯеЯб рсЯпнркнб’юмрыйт лнбт, мЯ юйт аткз 

одпдйкЯгдмi анвнрктеанбi ймзвз ж впдхыйнї лнбз. 

БзжмЯцзб Бнрснйнб і мнрнбзи фЯпЯйсдп эріб, бігйпзб жЯйнм пнжбзсйт 

ронктцдмы *tj, *dj: рс.-рк. рбдшЯ, лдегЯ–рпа. рбéћЯ, лéћЯ, пнр. рбдцЯ, лдеЯ, 

онк. swieca, miedza; жЯйнм пнжбзсйт ронктцдмы сзот *tort, *tolt: рс.-рк. 

впЯгщ, вкЯбЯ, онк. gród, głowa, пнр. внпнг, внкнбЯ.  

МЯ нрмнбі ЯмЯкіжт лнбз «НрспнлзпнбЯ ђбЯмвдкiю» роіббiгмір 

пнрiирыйт лнбт ж оiбгдммн- i жЯфiгмнркнб’юмрыйзлз лнбЯлз б вЯктжi 

унмдсзйз, впЯлЯсзйз i кдйрзйз. Топнгнбе 1858–1861 пп. Н. Бнрснйнб 

бзгЯб гбЯ снлз «РкнбЯпю хдпйнбмнркЯбюмрйнвн южъйЯ». ОпЯхю БнрснйнбЯ 

«Нозр пнріирыйзф і ркнбдмрыйзф птйнозріб...» ббЯеЯэсы онріамзйнл жі 

ркнб’юмн-пнріирыйнї оЯкднвпЯуії. 
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Iзмаїл Iванович Срезневський (1812–1880) 

МЯбцЯбрю б ФЯпйiбрыйнлт оЯмрiнмi, онсiл мЯ дсзйн-онкiсзцмнлт 

бiггiкдммi уiкнрнурыйнвн уЯйткысдст ФЯпйiбрыйнвн тмiбдпрзсдст. СпзбЯкзи 

цЯр опЯхэбЯб т Одсдпатпжыйнлт тмiбдпрзсдсi сЯ ЏйЯгдлiї мЯтй: пдйснпнл, 

гдйЯмнл уiкнкнвiцмнвн уЯйткысдст.  

Оіг бокзбнл В. Йбісйз-Нрмнб’юмдмйЯ, О. ВткЯйЯ-Џпсдлнбрыйнвн 

лЯиатсміи мЯтйнбдхы жЯхійЯбзбрю мЯпнгмнэ ркнбдрмірсэ, жЯозртбЯб 

ронвЯгз опн ЖЯонпіжыйт Ріц, мЯпнгмі гтлз, одпдйЯжз юй тйпЯїмхіб, сЯй і 

імчзф ркнб'юмрыйзф мЯпнгіб. 

Топнгнбе 1839–1842 пп. І.Рпджмдбрыйзи бзбцЯб йткыстпт, онатс, 

лнбз б Цдфії, РкнбЯццзмі, Онкыші, ФнпбЯсії, Ркнбдмії, Цнпмнвнпії, Рдпаії. 

ҐптмснбмЯ оігвнснбйЯ жЯаджодцзкЯ бдкзцджмзи троіф инвн кдйхіюл б 

ФЯпйібрыйнлт тмібдпрзсдсі ж йтпрт «Дмхзйкнодгзцмзи брсто гн бзбцдммю 

ркнб'юмрсбЯ». Т 1846 п. І.Рпджмдбрыйзи жЯфзрсзб гнйснпрыйт гзрдпсЯхiэ 

«РбюсзкзшЯ з напюгъ южъцдрйнвн анвнрктедмзю гпдбмзф ркЯбюм он 

рбзгдсдкырсбЯл рнбпдлдммъл з опдгЯмзюл». 

Тцдмзи лЯб акзжыйн бнрылзрнс гптйнбЯмзф опЯхы, опзрбюцдмзф 

пiжмзл озсЯммюл ркнб’юмрыйнї i пнрiирыйнї уiкнкнвiї, iрснпiї йткыстпз, 

Япфднкнвiї, одгЯвнвiйз, лдснгзйз бзйкЯгЯммю лнбз.  

І. Рпджмдбрыйнвн ропЯбдгкзбн бзжмЯмн опдгрсЯбмзйнл онпiбмюкымн-

iрснпзцмнвн сЯ iрснпзцмнвн мЯопюлйіб. Инвн кімвбірсзцмд йпдгн юймЯийпЯшд 

пнжйпзкнрю б мЯтйнбнлт спЯйсЯсі «Гтлйз опн ірснпіэ пнріирыйнї лнбз». 

Тцдмзи ббЯеЯб: «МЯпнг бiгнапЯеЯђ рдад мЯиаiкыч онбмн i опЯбзкымн т лнбi 

рбнїи. МЯпнг i лнбЯ нгзм адж нгмнвн мд лнетсы атсз опдгрсЯбкдмi... КэгзмЯ 

онбзммЯ бнкнгiсз лнбнэ мд сiкыйз гкю рдад, гкю рбнїф бмтспiчмiф онспда, Я 

сЯйне i гкю iмчзф кэгди, шна жЯгнбнкымюсз онспдаз i нційтбЯммю їф пнжтлт. 

Шна рбiгнлн нбнкнгiсз лнбнэ, ркiг жмЯсз ркнбЯ i онђгмЯммю ркiб...жлімз, шн 

бігатбЯэсырю б пнжтлі і гіюкымнрсі мЯпнгт, сЯйне бігазбЯэсырю б лнбі: 

жлімээсырю мЯпнгз, жлімээсырю їфмі лнбз». 

Федiр Iванович Буслаєв (1818-1897) 

Тцдмзи, одгЯвнв, лдснгзрс, одгЯвнв, лзрсдхсбнжмЯбдхы, бзжмЯцмзи 

опдгрсЯбмзй кнвiйн-впЯлЯсзцмнвн мЯопюлйт т бiсцзжмюмнлт лнбнжмЯбрсбi. 

МЯпнгзбрю т Одмждмрыйiи втадпмiї т рiл’ї цзмнбмзйЯ ртгнбзф ропЯб, 

жЯйiмцзб уiкнрнурыйзи уЯйткысдс Лнрйнбрыйнвн тмiбдпрзсдст, опЯхэбЯб 
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тцзсдкдл, бзйкЯгЯб пнрiирыйт лнбт, кiсдпЯстпт, одгЯвнвiйт, гзгЯйсзйт. 

ЦзсЯб iрснпiэ пнрiирыйнї кiсдпЯстпз гiсюл хЯпрыйнї рiл’ї т Одсдпатпжi т 

1859–1861 пп. Гнбвзи цЯр нцнкэбЯб йЯудгпт пнрiирыйнї ркнбдрмнрсi т 

Лнрйнбрыйнлт тмiбдпрзсдсi. 

БзбцЯб гЯбмђ озрылн, гнркігетбЯб озсЯммю ркнб’юмрыйнвн 

лнбнжмЯбрсбЯ т бігонбігмнрсі ж нрнакзбнрсюлз мЯхінмЯкымзф лнб. Т 

гбнснлміи ймзжі «Опн бзйкЯгЯммю бiсцзжмюмнї лнбз» нгдпеЯб юрйпЯбд 

бзпЯедммю онпібмюкымн-ірснпзцмзи лдснг гн ЯмЯкіжт унмдсзцмзф, 

лнпункнвіцмзф юбзш лнбз.  

БЯвнлд лірхд б ірснпії мЯтйз жЯилЯђ атркЯђбрыйЯ «ІрснпзцмЯ 

фпдрснлЯсію хдпйнбмнркнб’юмрыйнї і гЯбмынптрыйнї лнб» (1861), гд 

онгЯэсырю жпЯжйз бріф мЯибігнлічзф оЯл’юснй птрыйнї озрдлмнрсі. Т 

фпдрснлЯсіэ ббіичкз онбмірсэ Яан б тпзбйЯф 135 сбнпіб ФІ-ФТІІ рс., ж юйзф 

69 бодпчд аткз нотакійнбЯмі ж птйнозріб.  

Ж йімхю 50-ф пнйіб ФІФ рс. внкнбмзл опдглдснл жЯмюсы У.АтркЯђбЯ рсЯђ 

ірснпію кісдпЯстпз сЯ трмЯ мЯпнгмЯ сбнпцірсы. Т 1861 п.  рсбнпэђ «Ірснпзцмзи 

мЯпзр пнріирыйнї мЯпнгмнї ркнбдрмнрсі сЯ лзрсдхсбЯ» т гбнф снлЯф. 

Гнат Вiкентійович Ягич (1838-1923) 

ФнпбЯсрыйзи мЯтйнбдхы, озрылдммзй, оЯкднвпЯу, Ябснп аЯвЯсынф 

пнаіс iж ркнб’юмрыйнвн лнбнжмЯбрсбЯ, ж 1876 п. бім бзгЯђ «Џпфiб 

ркнб’юмрыйнї уiкнкнвiї». Атб тгнрснђмзи онцдрмнвн жбЯммю гнйснпЯ 

ркнб’юмрыйнї уiкнкнвiї б Одсдпатпжыйнлт тмiбдпрзсдсi. НцнкэбЯб йЯудгпт 

ркнб’юмрыйнї уiкнкнвiї т Адпкiмрыйнлт тмiбдпрзсдсi. Т 1906 п. пнжонцЯб 

бзгЯммю «Дмхзйкнодгiї ркнб’юмрыйнї уiкнкнвiї». МЯтйнбнэ пнанснэ 

жЯилЯбрю шд б рстгдмсрыйi пнйз, нотакiйтбЯб онмЯг рілрнс мЯтйнбзф 

ркЯбiрсзцмзф опЯхы, гд гнрзсы ґптмснбмн опнЯмЯкiжнбЯмн iрснпзцмi сдйрсз. 

Т 1895 п. В. Ювзц нотакійтбЯб рсЯссэ «ВкЯбЯ ж ірснпії ркнб’юмрыйзф 

лнб». МЯ гтлйт бцдмнвн, ілдмЯ рдпаіб сЯ фнпбЯсіб ронцЯсйт мд нжмЯцЯкз 

дсміцмнї і кімвбірсзцмнї нгзмзхі. РЯлд снлт гнркігмзй мд онгікюђ 

рдпанфнпбЯсрыйт мЯ гбі нйпдлі лнбз. 

ЖмЯцмзл гнрювмдммюл т ркнб’юмрыйіи уікнкнвії ФФ рс. ббЯеЯђсырю 

опЯхю В. ЮвзцЯ «Ірснпію бзмзймдммю хдпйнбмнркнб’юмрыйнї лнбз», гд 

гнркігмзй бзрстоЯђ жЯфзрмзйнл лЯйдгнмрыйн-анквЯпрыйнї віонсджз, юйнї 

гнспзлтбЯкнры аікычірсы пнріирыйзф ркЯбірсіб.  
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Iван Олександрович Бодуен де Куртене (1845–1929). 

Онкюй жЯ онфнгедммюл, пнрiирыйзи тцдмзи, ронгбземзй мнбзф сдцiи. 

Т спзгхюсы пнйiб акзрйтцд жЯфзрсзб гнйснпрыйт гзрдпсЯхiэ «Ноъс 

унмдсзйз пджщюмрйзф внбнпнб». БзйнмтбЯб одгЯвнвiцмi нанб’южйз т 

Одсдпатпжыйнлт, ЙЯжЯмрыйнлт, Гдпосрыйнлт, ЙпЯйнбрыйнлт, 

БЯпчЯбрыйнлт, Адпкiмрыйнлт тмiбдпрзсдсЯф. БзбцЯб внбнпз сдпрыйзф 

ркнб’юм б Оібміцміи IсЯкiї, гнркігетбЯб ркнб’юмрыйд, онкырыйд, пнрiирыйд, 

жЯвЯкымд лнбнжмЯбрсбн.  

І. Ангтдм гд Йтпсдмд бзжмЯцзб жЯбгЯммю мнбнї мЯтйз – унмнкнвiї. Т 

опЯхi «Нвкюг ркнб’юмрыйнвн лнбмнвн рбiст б жб’южйт ж iмчзлз 

iмгнђбпнодирыйзлз лнбЯлз» (1884п.) мЯтйнбдхы жЯопнонмтбЯб опзмхзоз 

рсптйстпмн-сзонкнвiцмнвн бзбцдммю ркнб’юмрыйзф лнб. БЯвнлзи бмдрнй 

І. АнгтдмЯ гд Йтпсдмд т бзбцдммю онкырыйнї лнбз. ЖнйпдлЯ, т «МЯпзрі 

ірснпії онкырыйнї лнбз» гдсЯкымн нозрЯмЯ унмдсзйЯ онкырыйнї лнбз, жлімз 

т онкырыйіи впЯлЯсзхі мЯ піжмзф дсЯоЯф ірснпзцмнвн пнжбзсйт. 

Олексiй Олександрович Шахматов (1864–1920) 

Бiгнлзи бiсцзжмюмзи кiмвбiрс, тцдмзи ж чзпнйзлз уiкнкнвiцмзлз 

імсдпдрЯлз, iрснпзй, одгЯвнв, опдгрсЯбмзй одсдпатпжыйнї сЯ лнрйнбрыйнї 

кiмвбiрсзцмзф чйiк, одпчнбігйпзбЯц родхiЯкымнвн Яйхдмснкнвiцмнвн 

жЯйнмт. Т гбЯгхюсы гдб’юсы пнйiб жЯфзрсзб гнйснпрыйт гзрдпсЯхiэ 

«ЗрркдгнбЯмзю б накЯрсз птррйни унмдсзйз».  

Одпт мЯтйнбхю мЯкдезсы опЯхю «Нцдпй гпдбмдичдвн одпзнгЯ зрснпзз 

птррйнвн южъйЯ». БзбцЯэцз ірснпіэ пнріирыйнї лнбз, жбдпсЯбрю гн імчзф 

ркнб’юмрыйзф лнб. Тцдмзи ббЯеЯб, шн «уЯйсз ртцЯрмнї лнбз б їф 

бжЯђлнбігмнрзмЯф лнетсы атсз жпнжтлікі сікыйз б ірснпзцмнлт бзрбіскдммі».  

ЖЯхійЯбкдмірсы рдпанфнпбЯсрыйнэ лнбнэ ронмтйЯђ Н.ЧЯфлЯснбЯ 

жгіирмзсз онгнпне оібгдммнркнб’юмрыйзлз ждлкюлз. ПджткысЯсз онгнпнеі 

кімвбірс бгЯкн бзйнпзрсЯб опз ж’юртбЯммі опзпнгз і рзрсдлз мЯвнкнрт т 

опЯркнб’юмрыйіи лнбі (опЯхі «Гн ірснпії рдпанфнпбЯсрыйзф мЯвнкнріб»(1888, 

1890), « Гн ірснпії мЯвнкнрт т ркнб’юмрыйзф лнбЯф» (1898) сЯ ім. РкнбдмрыйЯ 

лнбЯ жЯхійЯбзкЯ ЧЯфлЯснбЯ жлімЯлз йнпнсйзф внкнрмзф. Т рсЯссі «Пнріирыйд і 

ркнбдмрыйд ЯйЯммю» (1912) бім онпібмэђ оібгдммнпнріирыйд сЯ аікнптрыйд 

ЯйЯммю ж ЯмЯкнвіцмзл юбзшдл т ркнбдмрыйіи і опЯркнб’юмрыйіи лнбЯф. Роікымт 

опзцзмт хіђї жбтйнбнї жлімз бцдмзи аЯцзб т пдгтйхії внкнрмзф. 
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Вiктор Володимирович Виноградов (1895–1969) 

Пнрiирыйзи лнбнжмЯбдхы i одгЯвнв, ЯйЯгдлiй ЏМ РПРП, гзпдйснп 

Iмрсзстст лнбнжмЯбрсбЯ, внкнбЯ ЛiемЯпнгмнї йнлiрiї ж оiгвнснбйз IТ 

ЛiемЯпнгмнвн ж’їжгт ркЯбiрсiб т Лнрйбі, цкдм АнквЯпрыйнї, ГЯсрыйнї, 

Онкырыйнї, Птлтмрыйнї, Рдпарыйнї, УпЯмхтжыйнї ЯйЯгдліи, онцдрмзи гнйснп 

ОпЯжыйнвн сЯ АтгЯодчсрыйнвн тмібдпрзсдсіб. ЖгіирмэбЯб гнркігедммю ж 

тпЯфтбЯммюл уЯйсiб iрснпзцмнвн пнжбзсйт i ртцЯрмнвн рсЯмт пiжмзф 

ркнб’юмрыйзф лнб. НрмнбмЯ опЯхю «На зжтцдмзз нашдвн кдйрзцдрйнвн 

унмгЯ б рсптйстпд ркЯбюмрйзф южъйнб» (1946). 

Українські вчені-славісти 

Олександр Опанасович Потебня (1835–1891) 

ТйпЯїмрыйзи сЯ пнрiирыйзи лнбнжмЯбдхы, одгЯвнв, уiкнрну, дсмнвпЯу, 

ркЯбірс, «кэгзмЯ-донфЯ» (Н. СптаЯцнб). Пнгнл iж рдкЯ ВЯбпзкiбйЯ 

Пнлдмрыйнвн онбіст ОнксЯбрыйнї втадпмії (сдодп – Ртлрыйнї нак.). ЖЯйiмцзб 

iрснпзйн-уiкнкнвiцмзи уЯйткысдс ФЯпйiбрыйнвн тмiбдпрзсдст. ЖЯрмнбмзй 

ФЯпйiбрыйнї кiмвбiрсзцмнї чйнкз. ЏйЯгдлiю мЯтй опзртгзкЯ инлт 

Кнлнмнрібрыйт опдлiэ, напЯкЯ цкдмнл-йнпдронмгдмснл.  

РозпЯэцзры мЯ гЯмі озрдлмзф оЯл’юснй і ртцЯрмзф внбнпіб, 

Н. Онсдамю бодпчд онгЯб фЯпЯйсдпзрсзйт гіЯкдйсіб сЯ їф йкЯрзуійЯхіэ. Трі 

внбнпз гЯбмынптрыйнї лнбз бцдмзи онгікзб мЯ гбЯ мЯпіццю: бдкзйнптрыйд сЯ 

тйпЯїмрыйд. Т бдкзйнптрыйнлт, т рбнэ цдпвт, бзгікюб оігмЯпіццю: оібміцмд 

(нйЯэцд) сЯ оібгдммд (ЯйЯэцд), т юйд тбіичкз оібгдммнпнріирыйі сЯ 

аікнптрыйі внбнпз.  

ФЯпЯйсдпзжтэцз піжмі мЯпіццю і внбнпз, Н.Онсдамю онгЯб гдсЯкымзи 

нозр їфмынї унмдсзцмнї рзрсдлз, опз хынлт бдкзйт тбЯвт жбдпсЯб мЯ сЯйі 

юбзшЯ, юй бзлнбЯ мдмЯвнкнчдмзф внкнрмзф, онл’юйчдммю сЯ рсбдпгіммю 

опзвнкнрмзф. МЯтйнбдхы опнонмтђ хійЯбі ліпйтбЯммю рснрнбмн піжмзхі 

пнріирыйнї сЯ тйпЯїмрыйнї лнб, онгЯђ йкЯрзуійЯхіэ і фЯпЯйсдпзрсзйт 

тйпЯїмрыйзф внбнпіб. ГіЯкдйсмі нрнакзбнрсі пнріирыйнї сЯ тйпЯїмрыйнї лнб 

Онсдамю пнжвкюгЯђ б ірснпзцмнлт Яродйсі.  

Н. Онсдамю гнркігетбЯб опнакдлз ркнб’юмрыйнвн мЯвнкнрт. Б тріф 

опЯхюф бігнлзи мЯтйнбдхы чзпнйн бзйнпзрснбтбЯб тйпЯїмрыйзи лЯсдпік гкю 

онпібмюкымн-ірснпзцмнвн бзбцдммю ркнб’юмрыйзф лнб, ЯмЯкіжт ункыйкнпмзф, 

ондсзцмзф сбнпіб, ронрсдпдедмы мЯг ірснпіђэ тйпЯїмрыйнї лнбз, її внбіпнй. 
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ОЯпЯкдкымн ж кімвбірсзцмзлз опЯхюлз Онсдамю нотакійтбЯб пюг 

гнркігедмы ж ункыйкнпт: « Опн гдюйі рзлбнкз т ркнб’юмрыйіи мЯпнгміи 

онджії»(1860), «ЛЯкнптрыйЯ мЯпнгмЯ оірмю жЯ розрйнл ФТІ рс.» (1877) сЯ ім. 

БзбцЯэцз мЯпнгмт онджіэ ркнб’юм, Онсдамю онйЯжЯб, шн б міи езбтсы гЯбмі 

напЯжз южзцмнї ліункнвії. Цдпдж ункыйкнп і лнбт бцдмзи мЯлЯвЯбрю 

бзжмЯцзсз чкюфз пнжбзсйт кэгрыйнвн лзркдммю.  

Хіммзлз ђ пнжбігйз мЯтйнбхю рснрнбмн чзпнйнвн бзбцдммю сЯ 

бопнбЯгедммю пігмнї лнбз б нрбісі, йткыстпі сЯ онатсі – т хынлт Н.Онсдамю 

баЯцЯб жЯонптйт орзфіцмнвн жгнпнб’ю мЯхії. 

Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський (1853–1920) 

Пнрiирыйзи сЯ тйпЯїмрыйзи уiкнкнв, сднпдсзй кiсдпЯстпз, одгЯвнв. 

МЯпнгзбрю т Фдпрнмрыйіи втадпмії. ЖЯйiмцзб Мнбнпнрiирыйзи сЯ 

Одспдатпжыйзи тмібдпрзсдсз, цзсЯб кдйхiї ж рЯмрйпзст i онпiбмюкымнї 

впЯлЯсзйз, онпiбмюкымнвн рзмсЯйрзрт iмгнђбпнодирыйзф лнб т 

Мнбнпнрiирыйнлт тмiбдпрзсдсi. 

Агафангел Юхимович Кримський (1871–1942) 

ТйпЯїмрыйзи уiкнкнв, одгЯвнв, iрснпзй тйпЯїмрыйнї лнбз, озрылдммзй.  

Џ. Йпзлрыйзи опЯхэбЯб опнудрнпнл КЯжЯпдбрыйнвн Імрсзстст 

рфiгмзф лнб т Лнрйбi, гнбвзи цЯр нцнкэбЯб йЯудгпт ЯпЯарыйнї ркнбдрмнрсі 

т Лнрйнбрыйнлт тмібдпрзсдсі, цзсЯб йтпрз стпдхыйнї лнбз, гнркігетбЯб 

рiпiирыйі сЯ кiбЯмрыйі гiЯкдйсз. 

Ж 1918 пнйт опЯхэбЯб б ТйпЯїмі. Атб нгмзл ж нпвЯміжЯснпіб 

ТйпЯїмрыйнї ЏйЯгдлії мЯтй, гзпдйснпнл Ірсзстст тйпЯїмрыйнї мЯтйнбнї 

лнбз, нцнкэбЯб iрснпзйн-уiкнкнвiцмд бiггiкдммю ЏйЯгдлії мЯтй, Йнлiрiэ 

езбнї тйпЯїмрыйнї лнбз, ГiЯкдйснкнвiцмт йнлiрiэ.  

Џ. Йпзлрыйзи гнрйнмЯкн бнкнгіб онмЯг чірсгдрюсылЯ лнбЯлз.  

РкЯбiрсзцмi пнансз бцдмзи опзрбюсзб озсЯммюл онфнгедммю 

ркнб’юмрыйзф лнб, жнйпдлЯ тйпЯїмрыйнї, лнбмзл нрнакзбнрсюл озрдлмзф 

оЯл’юснй. Рдпдг мЯибЯекзбічзф опЯхы т хіи вЯктжі – пнансЯ «Шд опн 

«нашдптрыйд ђгзмрсбн южзйнбд» (1892 п.). Инвн опнвпЯлЯ гкю жазпЯммю 

внбнпіб лЯкнптрыйнвн мЯпіццю, мЯпзрз ж ірснпії тйпЯїмрыйнї лнбз сЯ 

фпдрснлЯсію ж оЯл’юсмзйіб озрылдмрыйнї рсЯпнтйпЯїмшзмз кювкз б нрмнбт 

оігптцмзйіб гкю бтжіб.  
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Дмитро Володимирович Бубрих (1890–1949) 

ТйпЯїмрыйзи тцдмзи. ГнркігетбЯб опнакдлз ркЯбiрсзйз сЯ 

iмгнђбпнодїрсзйз, озсЯммю Яйхдмснкнвiї сЯ iмснмЯхiї т гЯбмiф сЯ ртцЯрмзф 

iмгнђбпнодирыйзф лнбЯф. Т опЯхі «Ж опЯркнб’юмрыйнї унмдсзйз» 

фЯпЯйсдпзжтбЯб одпдфіг опЯркнб’юмрыйзф пдукдйріб опЯiмгнђбпнодирыйзф 

гзуснмвiб т мнрнбзи, лнмнуснвiжЯхiэ гзуснмвiб. 

Микола Кузьмович Грунський (1872–1951) 

Џбснп онмЯг 150 опЯхы жi ркнб’юмрыйнвн, пнрiирыйнвн сЯ тйпЯїмрыйнвн 

лнбнжмЯбрсбЯ. ЖЯрктедмзи гiюц ТйпЯїмрыйнї ПРП. ГнйснпрыйЯ гзрдпсЯхiю 

аткЯ опзрбюцдмЯ опнакдлЯл пнжпнайз рзмсЯйрзрт ркнб’юмрыйзф лнб. 

БзбцЯб опнакдлз йзпзкзхі і вкЯвнкзхi. 

Свєнціцький Іларіон Семенович (1876–1956) 

Гнйснп уікнкнвіцмзф мЯтй, опнудрнп, гнйснп лзрсдхсбнжмЯбрсбЯ, 

ркЯбірс, оЯкднвпЯу, дсмнвпЯу.  

ЖЯйімцзб Кыбібрыйзи тмібдпрзсдс т 1899 п. і Џпфднкнвіцмзи імрсзстс 

т Одсдпатпжі (1900). ЖЯфзрсзб гнйснпЯс т опнудрнпЯ Б. ЮвіцЯ (т 

Бігдмрыйнлт тмібдпрзсдсі) ж сдлз «ЛЯйрзл Впдй і инвн жмЯцдммю гкю 

пнріирыйнї йткыстпз». ОпЯхэбЯб т Кыбібрыйнлт тмібдпрзсдсі, жЯбігтбЯб 

йЯудгпнэ ркнб'юмрыйнї уікнкнвії (1945–1950). 

 Гнркігмзй ліеркнб'юмрыйзф йткыстпмзф бжЯђлнжб'южйіб, рсЯпнгптйіб, 

птйнозріб. НпвЯміжЯснп і гзпдйснп Кыбібрыйнвн МЯхінмЯкымнвн лтждэ. 

Џбснп онмЯг 400 мЯтйнбзф опЯхы.  

МЯибЯвнлічі опЯхі: «Нрмнбз мЯтйз опн лнбт тйпЯїмрыйт», «Нрмнбз 

бігпнгедммю аікнптрыйнвн озрылдмрсбЯ», «КЯбпЯчібрыйд ЄбЯмвдкіђ онцЯсйт 

XIV б. (оЯкднвпЯуіцмзи нозр), «ВЯкзхыйн-птрыйд хдпйнбмд лЯкюпрсбн», 

«Озрылдмрсбн рдпан-фнпбЯхыйнї ОпзЯгпії», «МЯпзрз ж ірснпії анквЯпрыйнї 

кісдпЯстпз», «Ркнбмзй тйпЯїмрыйн-онкырыйзи і онкырыйн-пнріирыйзи», 

«Ійнмнозры ВЯкзхыйнї ТйпЯїмз», «Піжгбн Фпзрснбд б онфнгі бійіб». 

Леонiд Арсенович Булаховський (1888–1961) 

ЖЯйімцзб ірснпзйн-уiкнкнвiцмзи уЯйткысдс ФЯпйiбрыйнвн 

тмібдпрзсдст (1910). Ж 1936 п. гнйснп уікнкнвіцмзф мЯтй, ж 1939 п. – 

гіирмзи цкдм ЏМ ТйпЯїмз, ж 1944п. - гзпдйснп Імрсзстст лнбнжмЯбрсбЯ ЏМ 

ТйпЯїмз, ж 1946 п. – цкдм-йнпдронмгдмс ЏМ РПРП . 

Бігнлзи лнбнжмЯбдхы гнркiгетбЯб опнакдлз ірснпії тйпЯїмрыйнї сЯ 
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імчзф ркнб’юмрыйзф лнб, дсзлнкнвії, Яйхдмснкнвії, жЯвЯкымнвн лнбнжмЯбрсбЯ, 

рсзкірсзйз, бзбцЯб тйпЯїмрыйн-пнріирыйі, тйпЯїмрыйн-аікнптрыйі лнбмі 

бжЯђлзмз, Яйхдмснкнвіцмі оЯпЯкдкі б тйпЯїмрыйіи, рдпанфнпбЯсрыйіи, 

ркнбдмрыйіи, ркнбЯхыйіи, цдрыйіи лнбЯф, гЯбмынптрыйт озрдлмiрсы. ВнкнбмЯ 

опЯхю «ТбЯвз гн озсЯммю опн бiгмнрзмз лiе гЯбмынптрыйзлз оiбгдммзлз 

(«тйпЯїмрыйзлз») внбiпйЯлз сЯ iмчзлз ркнб’юмрыйзлз». 

Онишкевич Михайло Йосипович (1906–1971) 

Гнйснп уікнкнвіцмзф мЯтй, опнудрнп, онкнмірс, лнбнжмЯбдхы, 

гіЯкдйснкнв. ЖЯйімцзб Кыбібрыйзи тмібдпрзсдс т 1937 п. БзйкЯгЯц онкырыйнї 

лнбз, йтпрт онпібмюкымнї впЯлЯсзйз ркнб'юмрыйзф лнб сЯ родхйтпрт 

«ОнкырыйЯ гіЯкдйснкнвію». 

Џбснп онмЯг 50 мЯтйнбзф опЯхы. Гнркігмзй онкырыйнї, тйпЯїмрыйнї 

лнбз, ліеркнб'юмрыйзф лнбмзф жб'южйіб сЯ гіЯкдйсіб. ПдгЯйснп гбнснлмнвн 

«Онкырыйн-тйпЯїмрыйнвн ркнбмзйЯ». ТцЯрмзй брдрнэжмзф ркЯбірсзцмзф 

мЯпЯг (ЛнрйбЯ, КдмімвпЯг, 1961), ж’їжгт ркЯбірсіб (ЛнрйбЯ, 1958). 

МЯибЯвнлічі опЯхі: «Жбтйз онкырыйнї лнбз», «ОпнвпЯлЯ гкю 

жазпЯммю гіЯкдйснкнвіцмнї кдйрзйз» (гкю рстгдмсіб уікнкнкнвіцмнвн 

уЯйткысдст), «РкнбЯ рфігмнркнб'юмрыйнвн онфнгедммю б онкырыйіи лнбі», 

«Онкнміжлз і гіЯкдйсзжлз (анийіжлз) сЯ їф йнлдмстбЯммю б 20-снлмзйт 

І. УпЯмйЯ», «Ркнбмзй анийібрыйзф внбіпнй» (т 2-ф ц.). 

Гумецька Лукія Лук’янівна (1901–1988) 

Гнйснп уікнкнвіцмзф мЯтй, опнудрнп, онкнмірс, лнбнжмЯбдхы. 

ЖЯйімцзкЯ Кыбібрыйзи тмібдпрзсдс т 1929 п.  

Гнркігмзй онкырыйнї сЯ тйпЯїмрыйнї лнбз. Џбснп онмЯг 100 мЯтйнбзф 

опЯхы ж кдйрзйнкнвії, кдйрзйнвпЯуії сЯ ірснпії тйпЯїмрыйнї лнбз.  

Џбснп оігптцмзйЯ онкырыйнї лнбз гкю рдпдгмынї чйнкз. ПдгЯйснп 

аЯвЯснснлмнвн бзгЯммю «Гнркігедммю і лЯсдпіЯкз ж тйпЯїмрыйнї лнбз». 

ТцЯрмзй бісцзжмюмзф і ліемЯпнгмзф ркЯбірсзцмзф йнмвпдріб (ЙпЯйіб, 1964), 

ж’їжгіб ркЯбірсіб – IV-вн (ЛнрйбЯ, 1958), V-вн (Рнуію, 1963), VI-вн 

(ОпЯвЯ,1968). КЯтпдЯс опдлії іл.І.УпЯмйЯ (1980). 

МЯибЯвнлічі опЯхі: «МЯпзрз ж ірснпії тйпЯїмрыйнї лнбз», «Онкырыйн-

тйпЯїмрыйзи ркнбмзй» (роібЯбснп і пдгЯйснп), «Ркнбмзй рсЯпнтйпЯїмрыйнї 

лнбз XIV–XV рс.» (внк. пдг. і мЯтй. йдпібмзй). 
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Трофимович Костянтин Костянтинович (1923–1993 ) 

Гнйснп уікнкнвіцмзф мЯтй, опнудрнп, анвдлірс, рнпЯаірс, 

лнбнжмЯбдхы, кісдпЯстпнжмЯбдхы, ункыйкнпзрс.  

ЖЯйімцзб Кыбібрыйзи тмібдпрзсдс т 1952 п. ОпЯхэбЯб гдйЯмнл 

Кыбібрыйнвн тмібдпрзсдст. Гнйснпрыйт гзрдпсЯхіэ «РсЯмнбкдммю і 

пнжбзснй бдпфмынктезхыйнї кісдпЯстпмнї лнбз» жЯфзрсзб т 1978 п.  

Гнркігмзй рдпанктезхыйнї лнбз, кісдпЯстпз, ункыйкнпт сЯ 

тйпЯїмрыйн-рдпанктезхыйзф бжЯђлнжб'южйіб. Џбснп онмЯг 200 мЯтйнбзф 

опЯхы. МЯибЯвнлічі опЯхі: «РдпанктезхыйЯ лнбЯ» (кдйхії гкю рстгдмсіб), 

«ОпЯйсзйтл ж онпібмюкымнї впЯлЯсзйз ркнб'юмрыйзф лнб», 

«РсЯпнркнб'юмрыйЯ лнбЯ: БіглімэбЯммю і гіђбіглімэбЯммю», «МЯпзрз ж 

ірснпії рдпанктезхыйнї кісдпЯстпз»(т роібЯбснпрсбі), «МЯпзрз ж ірснпії 

рдпанктезхыйнї кісдпЯстпмнї лнбз», «Бдпфмд-ктезхйн-птррйзи ркнбЯпы», 

«ТйпЯїмрыйн-бдпфмынктезхыйзи ркнбмзй». 

Юрій Володимирович Шевельов (Шерех) (1908 -2002) 

Брдрбісмэ бігнлзи тйпЯїмрыйзи лнбнжмЯбдхы, кісдпЯстпнжмЯбдхы, 

йткыстпнкнв. ЖЯйімцзб ФЯпйібрыйзи тмібдпрзсдс (1931 п.), опЯхэбЯб мЯ онрЯгі 

опнудрнпЯ ТйпЯїмрыйнвн бікымнвн тмібдпрзсдст б Лэмфдмі, ВЯпбЯпгрыйнвн 

тмібдпрзсдст, атб онцдрмзл цкдмнл Џкыадпсрыйнвн і Кэмгрыйнвн 

тмібдпрзсдсіб, гіирмзл цкдмнл МЏМ ТйпЯїмз.  

Џбснп онмЯг 860 опЯхы. Пнансз бцдмнвн опзрбюцдмн опнакдлі 

пнжлдетбЯммю тйпЯїмрыйнї і аікнптрыйнї лнб, ЯмЯкіжт лнбмзф юбзш т 

ркнбЯхыйіи, цдрыйіи, онкырыйіи лнбЯф. ЖЯодпдцтбЯб ірмтбЯммю роікымнптрыйнї 

лнбз юй гедпдкЯ унплтбЯммю "езбзф" рфігмнркнб'юмрыйзф лнб. 

РозпЯэцзры мЯ гіЯкдйсмі гЯмі,  нарснэбЯб гтлйт опн сд, шн "езбЯ" 

тйпЯїмрыйЯ лнбЯ мійнкз мд аткЯ "гЯбмынптрыйнэ", "роікымнптрыйнэ", мійнкз 

мд аткЯ снснемЯ ж пнріирыйнэ, мд аткЯ опдгйнл Яан мЯшЯгйнл, Яан 

бігвЯктедммюл пнріирыйнї лнбз. БнмЯ онрсЯкЯ ж опЯркнб'юмрыйнї, 

унплтэцзры біг VI гн XVI рснкіссю. 

 

Олекса Теодорович Горбач (1918 – 1997) 

Бігнлзи уікнкнв-ркЯбірс, опнбігмзи ђбпнодирыйзи тйпЯїмірс, нгзм ж 
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оЯспіЯпфіб тйпЯїмрыйнї лнбнжмЯбцнї мЯтйз.  ЖЯйімцзб Кыбібрыйзи тмібдпрзсдс 

(1940), бзйкЯгЯб онкнмірсзйт сЯ тйпЯїмірсзйт б Вдссімвдмі, ЛЯпатпжі, 

Тмібдпрзсдсі И.-Б. Вдсд т УпЯмйутпсі-мЯ-ЛЯимі, атб гзпдйснпнл 

Ркнб’юмрыйнвн рдлімЯпт опз Імрсзстсі імгнвдплЯмірсзйз, унмдсзйз сЯ 

ркнб’юмрыйнї унмнкнвії.  

Џбснп цзркдммзф опЯхы ж ірснпії тйпЯїмрыйнї лнбз, ркнб’юмрыйзф 

птйнозріб, рстгіи опн ркнбмзйз І.ЛЯйрзлнбзцЯ, Є.Едкдфібрыйнвн, 

гіЯкдйснкнвіцмзф гнркігедмы.  

Григорій Петрович Півторак 

Ірснпзй, уікнкнв, цкдм-йнпдронмгдмс МЯхінмЯкымнї ЏйЯгдлії мЯтй 

ТйпЯїмз. Инвн опЯхі опзрбюцдмі опнакдлі дсмнвдмджт ркнб’юм, ірснпії и 

гіЯкдйснкнвії рфігмнркнб’юмрыйзф лнб, дсзлнкнвії, аікнптрзрсзйз, 

йткыстпз лнбз. 
 

К. Тищенко – засновник Лінгвістичного музею в Україні 

Б ТйпЯїмі ірмтђ ђгзмзи т рбісі Кiмґбiрсзцмзи мЯбцЯкымзи лтжди, 

«ҐЯкдпдю лнб рбiст» Рсбнпдмзи хди лтжди лнбнжмЯбхдл, опнудрнпнл 

Йзїбрыйнвн мЯхінмЯкымнвн тмібдпрзсдст ілдмі С. ЧдбцдмйЯ Й. Сзшдмйнл. 

Бiгнлзи уЯфiбдхы т вЯктжi жЯвЯкымнвн, пнлЯмрыйнвн i рфiгмнвн 

лнбнжмЯбрсбЯ, жмЯбдхы цзркдммзф лнб мЯпнгзбрю т лiрсi Вктфнбi Ртлрыйнї 

накЯрсi б пнгзмi ЯпфiсдйснпЯ сЯ чйiкымнї бцзсдкыйз. Инвн нвкюгнбі кдйхії ж 

сзонкнвiцмн пiжмзф лнб рбiст, жнйпдлЯ стпдхыйнї, вптжзмрыйнї, 

мiгдпкЯмгрыйнї, онпствЯкырыйнї, онкырыйнї, аiкнптрыйнї, тйпЯїмрыйнї лнбз ж 

жЯфнокдммюл бігбігтэсы рстгдмсз піжмзф уЯйткысдсіб тмібдпрзсдст. Гн 

бкЯрмзф ліпйтбЯмы опн рсЯмнбкдммю і пнжбзснй лнб мЯтйнбдхы Яйсзбмн 

жЯктцЯђ і лЯиатсміф тцзсдкіб.  
 

Тестові запитання 

1. Вставте пропущене слово. 

ЏгЯл Ліхйдбзц – опдгрсЯбмзй ... кісдпЯстпз: 

Я) цдрыйнї; а) онкырыйнї; б) анквЯпрыйнї. 

2. Назвіть прізвище російського філолога, автора досліджень з мовознавства, 

літературознавства, мистецтвознавства, міфології і фольклористики: 

Я) І. Ангтдм гд Йтпсдмд; а) У. АтркЯђб; б) В. Ювзц. 

3. Який український філолог досконало володів понад шістдесятьма мовами? 

Я) Йпзлрыйзи; а) Анвнпнгзхыйзи; б) Онсдамю. 
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4. Назвіть прізвище словенського мовознавця, одного із фундаторів 

порівняльно-історичного вивчення граматики і лексики слов'янських мов: 

Я) Лійкнчзц; а) БзмнвпЯгнб; б) Анвнпнгзхыйзи. 

6. Назвіть прізвище чеського і словацького вченого, одного із фундаторів 

методу порівняльного вивчення слов'янських мов: 

Я) НкдйрЯмгп Бнрснйнб; а) ОЯбкн ЧЯуЯпзй; б) ОЯлбЯ АдпзмгЯ. 

7. Назвіть прізвище чеського славіста, який заклав основи наукової 

славістики: 

Я) І. Рпджмдбрыйзи; а) И. Гнлапнбрыйзи; б) В. Ювзц. 

 

Пошукові, творчі завдання 

1. Кому з учених-славістів належить дана робота? У чому суть даної 

роботи? Назвіть основні теми досліджень цього науковця. З якими 

роботами цих науковців ви познайомились при вивченні курсів українського 

фольклору, літературного краєзнавства? 

1.1. «ПЯрртегдмзд н ркЯбюмрйнл южъйд, рктеЯшдд ббдгдмздл й впЯллЯсзйд 

рдвн южъйЯ, рнрсЯбкюдлни он гпдбмдичзл нмнвн озрылдммъл оЯлюсмзйЯл». 

1.2.»РбюсзкзшЯ з напюгъ южъцдрйнвн анвнрктедмзю гпдбмзф ркЯбюм он 

рбзгдсдкырсбЯл рнбпдлдмъл з опдгЯмзюл». Фсн бокзмтб мЯ нрназрсірсы хынвн 

мЯтйнбхю? 

1.3.»ТбЯвз гн озсЯммю опн бігмнрзмз ліе гЯбмынптрыйзлз оібгдммзлз 

(«тйпЯїмрыйзлз») внбіпйЯлз сЯ імчзлз ркнб΄юмрыйзлз». 

1.4.»Шд опн «нашдптрыйд ђгзмрсбн южзйнбд».  

1.5. «На зжтцдмзз нашдвн кдйрзцдрйнвн унмгЯ б рсптйстпд ркЯбюмрйзф 

южъйнб». 

1.6. «Пнжбзснй онвкюгіб опн ріл΄э ркнб΄юмрыйзф мЯпнгіб і їф бжЯђлмд 

ронпігмдммю». 

 

2. С. Смаль-Стоцький припускав розвиток української мови з 

праслов’янської і стверджував, що українська мова більш близька до мови 

сербської, аніж до російської, чим викликав неприйняття науковців на довгі 

десятиріччя. Як сьогодні в наукових колах сприймається дана теза? 

3. Кому із славістів Т.Шевченко написав присвяту до поеми «Єретик»? 

Що Вам відомо про цього науковця? 
 

4. Прокоментуйте цитату вченого. 

У. АтркЯђб ббЯеЯб, шн гнркігмзй «онбзмдм бзбцЯсз езссю мЯпнгт і ж мзл 

онб’южтбЯсз бкЯрмд лнбмзи лЯсдпіЯк. СЯйзи оігфіг пнжчзпэђ лнекзбнрсі 
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опнмзймдммю б ртсмірсы рЯлнї лнбз юй «мнрію гтфт мЯпнгт» і вкзачд оіжмЯсз 

сЯђлмзхі її пнжбзсйт 
 

5. На основі рекомендованої в посібнику літератури, власних пошуків у 

бібліотеці підготуйте реферативне повiдомлення про наукові праці одного з 

дослiдникiв у галузi слов’янської фiлологiї: 

IбЯм Ангтдм гд Йтпсдмд 

IжлЯїк Рпджмдбрыйзи 

Удгiп АтркЯђб 

НкдйрЯмгп Онсдамю 

Єбвдм Сзлцдмйн 

ІкЯпінм Рбђмхіхыйзи 

ІбЯм Нвіђмйн 

Эпіи Чдбдкынб 

ЏмЯснкіи Ждкдмыйн 

Йнрсюмсзм Сзшдмйн 

Примітка: ОпЯхээцз мЯг пдудпЯснл, мЯлЯвЯисдрю бзрбіскзсз і ст донфт, 

б юйіи езб (езбд) і опЯхэбЯб (опЯхэђ) лнбнжмЯбдхы, жнйпдлЯ ірснпзйн-йткыстпмі, 

ртроікымн-дйнмнліцмі нрнакзбнрсі. Онліпйтисд, юйзл атб, ђ сни цз сни ркЯбірс юй 

лнбмЯ нрназрсірсы, цз лЯђ хд жмЯцдммю гкю пнжбзсйт ртроікырсбЯ.  
 

6. За словниками з΄ясуйте суть термінів: білорусистика, 

болгаристика, македоністика, полоністика, україністика. 
 

7. Опнйнлдмстисд ркнбЯ Эпію Чдбдкынб:  

... Вибір не тому, чи йти, куди доля веде. Вибір у тому, говорити чи ні. Я 

вибираю - говорити.  

 

8. Э.Чдбдкынб опн Н.ВнпаЯцЯ мЯозрЯб сЯй: "Ніхто не стелив йому цей 

шлях, ніхто не стояв у нього за спиною, невидимо сприяючи йому. Усім він зобов 

'язаний собі, своїй наполегливості, здібностям і тактові у поводженні з 

людьми". 

Підтвердіть ці слова зверненням до праць українського вченого 

О.Горбача. 



158 

 

Короткий термінологічний словник 
 

Џбснфснмз – лірхдбзи йнпіммзи мЯпнг, Яанпзвдмз.  

ЏкуЯбіс (ЯжатйЯ) - (біг впдхый. alphabetos – мЯжбЯ гбнф онцЯсйнбзф атйб 

впдхый. ЯкуЯбіст: альфа і бета) – рзрсдлЯ впЯуіцмзф жмЯйіб брсЯмнбкдмнї унплз 

(атйб), пнжсЯчнбЯмзф т одбміи онркігнбмнрсі.  

Џмсз – мЯжбЯ на’ђгмЯммю ркнб’юмрыйзф окдлдм, юйд бзйнпзрснбтбЯкз 

біжЯмсіирыйі і внсрыйі ірснпзйз; мЯжбЯ рфігмнркнб’юмрыйзф окдлдм біжЯмсіирыйзлз 

озрылдммзйЯлз IV–VII рс. (ИнпгЯм, Опнйноіи ЙдрЯпіирыйзи сЯ ім.) Езкз Ямсз 

одпдбЯемн ліе Гмірспнл і Гміопнл і мЯ рфіг біг ГміопЯ.  

Џнпзрс – т гЯбміф ркнб’юмрыйзф лнбЯф бзгн-цЯрнбЯ унплЯ, юйЯ нжмЯцЯкЯ 

мдспзбЯкт Яан пЯжнбт гіэ, шн бзюбкюкЯ рдад гн лнлдмст лнбкдммю (лзмткзи цЯр) 

і б лнлдмс лнбкдммю мд аткЯ бед ЯйстЯкымнэ.  

ЏпдЯк дсміцмзи (біг кЯс area «окншЯ, опнрсіп») – пЯинм Яан пдвінм, т 

лдеЯф юйнвн ончзпдмзи сни цз імчзи дсмнр. 

Џрсдпзрй – родхіЯкымзи жмЯй * мЯ онцЯсйт йнемнї нйпдлн безбЯмнї 

віонсдсзцмнї нгзмзхі (атгы-юйзи жбтй цз опнунплЯ (Япфдсзо) опЯркнб’юмрыйнї лнбз. 

ЏсдлЯсзцмі гіђркнбЯ – т гЯбміф ркнб’юмрыйзф лнбЯф пюг аджртуійрмзф 

гіђркіб, т юйзф нрнанбі унплз сЯ імуімісзб тсбнпэбЯкзрю аджонрдпдгміл 

опзђгмЯммюл жЯйімцдммю гн йнпдмю, шн жаіврю ж нрмнбнэ. Т опЯркнб’юмрыйіи лнбі 

гн ЯсдлЯсзцмзф гіђркіб мЯкдеЯкз гіђркнбЯ jesmы dam vem сЯ онфігмі біг мзф  

АЯкйЯмірсзйЯ – аЯкйЯмрыйЯ уікнкнвію, нгміђэ ж вЯктжди юйнї ђ бзбцдммю лнб 

аЯкйЯмрыйнвн пдвінмт – ЯкаЯмрыйнї, анквЯпрыйнї, лЯйдгнмрыйнї, птлтмрыйнї, 

рдпарыйнї, мнбнвпдхыйнї. 

АЯксзжлз – жЯонжзцдммю ж кЯсзрыйнї, кзснбрыйнї лнб. 

АЯксн-ркнб’юмрыйі лнбмі оЯпЯкдкі – кдйрзцмі, кдйрзйн-рдлЯмсзцмі сЯ 

впЯлЯсзцмі дкдлдмсз, роікымі гкю аЯксіирыйзф і ркнб’юмрыйзф лнб. 

Аікнптрзжлз – дкдлдмсз аікнптрыйнї лнбз, шн бзюбкюэсырю юй жЯонжзцдммю 

б імчіи лнбі. 

АікнптрзрсзйЯ – вЯктжы уікнкнвії, шн бзбцЯђ аікнптрыйт лнбт, кісдпЯстпт, 

ркнбдрмзи ункыйкнп; мЯтйЯ опн аікнптрыйт лнбт б її ірснпії сЯ ртцЯрмнлт 

утмйхінмтбЯммі. 

АнквЯпзрсзйЯ – вЯктжы уікнкнвії, шн бзбцЯђ анквЯпрыйт лнбт, кісдпЯстпт, 

ркнбдрмзи ункыйкнп, мЯтйЯ опн анквЯпрыйт лнбт б її ірснпії сЯ ртцЯрмнлт 

утмйхінмтбЯммі. 

Бдмдгз, бдмдсз, бдмгз - мЯигЯбмічЯ мЯжбЯ ркнб’юмрыйзф окдлдм, шн 

рснртэсырю жЯфігмнї вікйз. ЖтрспіцЯђсырю ж I рс. м. д. мЯ сдпзснпії Біркз і 

тжадпдеею АЯксіирыйнвн лнпю, мЯ оібмнці біг ЙЯпоЯс і Мземынлт ГтмЯї. Окіміи 

РсЯпчзи, СЯхіс бігмнрзкз бдмдгнб гн рЯплЯс, внсрыйзи ірснпзй ИнпгЯм (VI рс.) 

бігмнрзб гн ркнбяюм. 
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ВдмдЯкнвіцмЯ йкЯрзуійЯхію – бзбцдммю і вптотбЯммю лнб рбіст мЯ нрмнбі 

бзжмЯцдммю ронпігмдмзф жб‘южйіб ліе мзлз. 

ВдплЯміжлз – ркнбЯ цз йнмрсптйхії, жЯонжзцдмі ж вдплЯмрыйзф (мілдхыйнї, 

Ямвкіирыйнї, внккЯмгрыйнї) лнб, Якд онбмірсэ мд жЯрбнђмі пігмнэ лнбнэ.  

ВкЯвнкзхю – нгмЯ іж гбнф ркнб‘юмрыйзф Яжатй, рсбнпдммю юйнї опзозртэсы 

ркнб‘юмрыйзл опнрбісзсдкюл Йзпзкт і Лдунгіэ. Її мЯжбЯ тсбнпдмЯ біг 

рсЯпнркЯб‘юмрыйнвн ркнбЯ «вкЯвнкщ» - «ркнбн», «лнбкдммю». 

Вкнснвдмдж (біг впдхый. glotta «лнбЯ» + genesis «онфнгедммю») – опнхдр 

рсЯмнбкдммю кэгрыйнї лнбз.  

Гзбдпвдмхію – ірснпзцмзи опнхдр пнжбзсйт лнбз, бмЯркігнй юйнвн бнмЯ 

пнжоЯгЯђсырю мЯ гбі і аікычд лнб. 

Гзуснмв – онђгмЯммю гбнф внкнрмзф жбтйіб б нгмнлт рйкЯгі. 

Дсмнвдмдж (біг впдхый. ethnos «мЯпнг» + genesis «бзмзймдммю, 

онфнгедммю») – опнхдр тсбнпдммю дсміцмзф роікымнрсди. Онб’южЯмзи ж 

вкнснвдмджнл і йткыстпнвдмджнл. 

ЖЯйнм бігйпзснвн рйкЯгт онкювЯђ б снлт, шн жбтй лдмчнвн рстодмю 

жбтцмнрсі жЯилЯб лірхд акзецд гн онцЯсйт рйкЯгт, Я аікычнвн – акзецд гн 

йімхю. Внкнрмі жбтйз юй мЯиаікыч жбтцмі лірсзкзрю мЯ йімхі рйкЯгт, сбнпюцз 

инвн лдет. СЯйзл цзмнл, трі рйкЯгз бмЯркігнй гії хынвн жЯйнмт рсЯкз 

бігйпзсзлз. 

ЖЯйнм рйкЯгнбнвн рзмвЯплтміжлт онкювЯђ б снлт, шн жбтйз т рйкЯгЯф 

ронктцЯкзрю жЯ опзмхзонл нгмнпігмнрсі їфмынї одпдгмынї цз мдодпдгмынї 

Япсзйткюхії: л’юйі опзвнкнрмі онђгмтбЯкзры іж внкнрмзлз одпдгмынвн пюгт, 

сбдпгі опзвнкнрмі онђгмтбЯкзры іж внкнрмзлз мдодпдгмынвн пюгт. 

ЖЯфігмнркнб’юмрыйЯ оігвптоЯ ркнб’юмрыйзф лнб – хд лнбз онкырыйЯ, цдрыйЯ, 

бдпфмынктезхыйЯ, мземынктезхыйЯ и лдпсбЯ сдодп онкЯарыйЯ. 

ЖпдгтйнбЯмі жбтйз – йнпнсйі внкнрмі [ы], [щ], троЯгйнбЯмі ркнб’юмрыйзлз 

лнбЯлз іж опЯркнб’юмрыйнї. 

ІмгнђбпнодїрсзйЯ, імгнђбпнодрыйд лнбнжмЯбрсбн – вЯктжы лнбнжмЯбрсбЯ, шн 

бзбцЯђ імгнђбпнодирыйі лнбз. 

Імгнђбпнодирыйі лнбз – лнбз, юйі мЯкдеЯсы гн нгміђї ж мЯиаікычзф і 

мЯтйнбн бзбцдмзф лнбмзф рілди. Лнбз хіђї ріл’ї мЯ онцЯсйт ІІ сзрюцнкіссю гн м.д. 

жЯилЯкз сдпзснпіэ біг Імгії гн Єбпноз. 

ІрснпзцмЯ унмдсзйЯ - родхіЯкымЯ кімвбірсзцмЯ гзрхзокімЯ, юйЯ бзбцЯђ 

жбтйнбі жлімз б лнбі біг мЯигЯбмічнвн одпінгт її ірмтбЯммю гн рынвнгмі. 

ЙткыстпнлнбмЯ нрназрсірсы - нрназрсірсы, юйЯ вкзанйн чЯмтђ тйпЯїмрыйт 

лнбт і лЯђ утмгЯлдмсЯкымі жмЯммю лнбз сЯ кісдпЯстпз, жаЯвЯцдмі жмЯммюлз 

спЯгзхіи мЯхінмЯкымнвн бзфнбЯммю, ббЯеЯђ їф цЯрсйнэ рбнвн рбіснвкюгт і 

рбіснропзимюссю, фЯпЯйсдпзжтђсырю пнжбзмдмзл лзркдммюл, імсдкдйснл, 

лнбкдммђбнэ оЯл’юссэ, лнбмзл цтссюл.  
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КЯсзміжлз – ркнбЯ цз йнмрсптйхії, жЯонжзцдмі ж кЯсзмрыйнї лнбз, 

ропзилЯэсырю юй цтенпігмі дкдлдмсз. 

Кімвбірсзцмзи ЯскЯр –жаіпмзй йЯпс, мЯ юйзф бігазсн пдвінмЯкымі 

нрнакзбнрсі шнгн утмйхінмтбЯммю ркіб одбмнї кдйрзцмнї вптоз, унмдсзцмзф, 

лнпункнвіцмзф, ркнбнсбіпмзф, рзмсйрзцмзф юбзш. 

КімвбнйткыстпнжмЯбцЯ йнлодсдмхію – хд ртйтомірсы жмЯмы опн 

кімвбнйткыстпдлз і блімы ЯгдйбЯсмн їф бзйнпзрснбтбЯсз б мЯбцЯкымн-бзфнбмнлт 

опнхдрі: опнбнгзсз ЯрнхіЯсзбмі жб'южйз ліе опдглдсЯлз і юбзшЯлз т ркнб'юмрыйіи 

(мдркнб'юмрыйіи) сЯ тйпЯїмрыйіи спЯгзхіюф; йнлдмстбЯсз дсмнйткыстпнкнвіцмд 

бзйнпзрсЯммю лнбмзф нгзмзхы піжмзф пібміб (унмдсзйн-нпундоіцмзф, кдйрзйн-

упЯжднкнвіцмзф, лнпудлійн-ркнбнсбнпцзф, впЯлЯсзцмзф) т ункыйкнпмзф сЯ 

фтгнеміф сдйрсЯф і гзрйтпрЯф; атгтбЯсз рспЯсдвіэ і сЯйсзйт ліейткыстпмнвн 

роікйтбЯммю бігонбігмн гн мЯхінмЯкымнї орзфнкнвії.  

Лдснг – хд тжЯвЯкымдмЯ ртйтомірсы сднпдсзцмзф трсЯмнбнй, опзинліб, 

лдснгзй гнркігедммю лнбз сЯ нйпдлі опзинлз, лдснгзйз, нодпЯхії гкю 

бзжмЯцдммю йнмйпдсмзф сднпдсзцмзф трсЯмнбнй. 

ЛнбмЯ йЯпсзмЯ рбіст – хд бзпнакдмд аЯвЯснбійнбзл гнрбігнл мЯпнгт і 

пдЯкіжнбЯмд жЯрнаЯлз лнбмзф мнлімЯхіи жнапЯедммю трынвн ірмтэцнвн юй хікірмнвн і 

аЯвЯснЯродйсмнвн рбіст, юйзи жЯ рбнђэ атгнбнэ і нрлзркдммюл лнбнэ жб‘южйЯлз рбнїф 

цЯрсзм опдгрсЯбкюђ, он-одпчд, кэгзмт, її лЯсдпіЯкымт і гтфнбмт езссђгіюкымірсы, і 

он-гптвд, трд, шн її нснцтђ: опнрсіп і цЯр, езбт і мдезбт опзпнгт, рнхітл. 

Нрнакзбнрсі л.й.р. бігазбЯђ одпдгтріл кдйрзйЯ йткыстпмнвн, 

дсмнвпЯуіцмнвн фЯпЯйсдпт. МЯопзйкЯг, тйп.аЯмгтпЯ, аткЯбЯ, вЯктчйЯ; 

пнр.аЯкЯкЯийЯ, рЯпЯуЯм. Нйпдлі ркнбЯ одбмнї лнбз бзрстоЯэсы юй мЯхінмЯкымі 

рзлбнкз: тйп.йЯкзмЯ, птчмзй, озрЯмйЯ; пнр.адпджЯ, лЯспдчйЯ. 

Цдпдж опнмзймдммю т л.й.р. оіжмЯђсырю лдмсЯкымірсы мЯпнгт, инвн 

ліункнвіцмд лзркдммю, бзюбкдммю лнбмзф унпл, шн бігсімээсы тмібдпрЯкымі 

кнвіцмі жЯйнмз кэгрыйнвн лзркдммю. 

ЛнбмЯ рзстЯхію – ртйтомірсы унпл ірмтбЯммю нгміђї лнбз цз ртйтомірсы 

лнб, тріф імспЯ- сЯ дйрспЯкімвбірсзцмзф цзммзйіб, шн ірмтэсы рзмфпнммн і 

бжЯђлнгіэсы т лдеЯф нгмнвн онкісзйн-ЯглімірспЯсзбмнвн на'ђгмЯммю цз 

йткыстпмнвн ЯпдЯкт б сни цз імчзи одпінг. 

ЛнбмЯ ріл‘ю – хд вптоЯ ронпігмдмзф лнб, шн адптсы онцЯснй іж опЯлнбз. 

ЛнбмЯ рсіийірсы – сЯйд ртроікымн-онкісзцмд юбзшд, б нрмнбі юйнвн 

одпдатбЯэсы мЯхінмЯкымі спЯгзхії; мЯхінмЯкымЯ рбігнлірсы сЯ рнкігЯпмірсы; 

мЯхінмЯкымЯ йткыстпЯ, гтфнбмЯ і лЯсдпіЯкымЯ; мЯхінмЯкымзи лзп і роібпнаісмзхсбн ж 

імчзлз мЯпнгЯлз, шн езбтсы мЯ сдпзснпії бігонбігмнвн мЯпнгт. 

Лнбмі йнмсЯйсз – бжЯђлнгію гбнф цз аікычд лнб, юйЯ бокзбЯђ мЯ рсптйстпт 

і ркнбмзйнбзи рйкЯг нгміђї цз аЯвЯсынф ж мзф. 
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Лнмнуснмв – внкнрмзи жбтй, гкю юйнвн фЯпЯйсдпмЯ ЯпсзйткюхіимЯ и 

ЯйтрсзцмЯ нгмнпігмірсы. 

ОЯкЯсЯкіжЯхію (одпдфігмд онл’юйчдммю) – тсбнпдммю мнбзф л’юйзф 

опзвнкнрмзф мЯ лірхі сбдпгзф [*g], [*k], [*ch] одпдг внкнрмзлз одпдгмынвн пюгт. 

Оібгдммнркнб’юмрыйЯ оігвптоЯ ркнб’юмрыйзф лнб – лнбз анквЯпрыйЯ, 

лЯйдгнмрыйЯ, рдпарыйЯ, фнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ, лдпсбЯ рсЯпнркнб’юмрыйЯ. 

Онбмнвнкнррю – юбзшд одпдфнгт роікымнркнб’юмрыйзф ронктцдмы *tort, * 

tolt, *tert, *telt, жтлнбкдмд гіђэ жЯйнмт бігйпзснвн рйкЯгт, мЯ 

рфігмнркнб’юмрыйнлт вптмсі т ронктцдммю *torot, *tolot, *teret, *telet. 

Онпібмюкымн-ірснпзцмзи лдснг – лдснг пдйнмрсптйхії, бігмнбкдммю уЯйсіб 

ірснпії лнбз, мд жЯуійрнбЯмзф т озрдлмзф оЯл’юсйЯф; онркігнбмд жірсЯбкдммю 

унмдсзцмзф, лнпункнвіцмзф, ркнбнсбіпмзф нжмЯй ронпігмдмзф лнб. 

Онкнміжлз – бзркнбз, впЯлЯсзцмі йнмрсптйхії, шн ббіичкз гн імчзф лнб ж 

онкырыйнї лнбз.  

ОпЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ – опЯлнбЯ – нрмнбЯ юй тріф ркнб’юмрыйзф лнб сЯ 

гіЯкдйсіб, мЯюбмзф мЯ рынвнгмі рфігмнркнб’юмрыйзф, оібгдммнркнб’юмрыйзф, 

жЯфігмнркнб’юмрыйзф, сЯй і лдпсбзф лнб.  

РкЯбірсзйЯ, ркнб’юмнжмЯбрсбн – ртйтомірсы мЯтй опн ркнб’юм, їфмі лнбз, 

кісдпЯстпз, ірснпіэ, лЯсдпіЯкымт і гтфнбмт йткыстпт, ункыйкнп. 

Ркнб’юмрыйЯ уікнкнвію – хд мЯтйЯ, шн бзбцЯђ лнбт, кісдпЯстпт, трмт 

мЯпнгмт сбнпцірсы, йткыстпт, ірснпіэ, лзрсдхсбн ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб.  

Роікымнркнб’юмрыйЯ лнбЯ – хд сднпзснпіЯкымі гіЯкдйсз опдгйіб ркнб’юм біг 

онцЯсйт їфмынвн бзгікдммю іж роікымнімгнђбпнодирыйнї лнбз гн пнжоЯгт 

ркнб’юмрыйнї лнбмнї ђгмнрсі. 

Ронпігмдмірсы лнб - нжмЯйЯ роікымнрсі онфнгедммю лнб ж нгміђї опЯлнбз, 

шн оігсбдпгетђсырю мЯюбмірсэ роікымзф Яан жЯйнмнліпмн бзгнжлімдмзф т йнеміи 

ж мзф унмдсзцмзф, кдйрзцмзф, лнпункнвіцмзф, ркнбнсбіпмзф, рзмсЯйрзцмзф 

дкдлдмсіб. 

Рфігмнркнб’юмрыйЯ оігвптоЯ ркнб’юмрыйзф лнб – лнбз тйпЯїмрыйЯ, 

пнріирыйЯ, аікнптрыйЯ, лдпсбЯ гЯбмынптрыйЯ. 

Уікнкнвію – хд ртйтомірсы втлЯмісЯпмзф вЯктжди мЯтйз (кімвбірсзйЯ, 

кісдпЯстпнжмЯбрсбн, сдйрснкнвію, ункыйкнпзрсзйЯ, дсмнвпЯуію, гедпдкнжмЯбрсбн, 

оЯкднвпЯуію), шн бзбцЯэсы лнбт, кісдпЯстпт, йткыстпт снвн цз імчнвн мЯпнгт 

одпдбЯемн цдпдж лнбмн-рсзкірсзцмзи ЯмЯкіж сдйрсіб.  

Сэпйіжлз – ркнбЯ цз йнмрсптйхії, жЯонжзцдмі ж сэпйрыйзф лнб, Якд 

онбмірсэ мд жЯрбнђмі пігмнэ лнбнэ. 
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ПРОГРАМА КУРСУ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Слов'янська філологія в комплексі гуманітарних наук 
 

Тема 1. Ркнб’юмрыйЯ уікнкнвію, її рйкЯгнбі. ГіЯкдйснкнвію, 

снонмілійЯ, Япфднкнвію юй гедпдкЯ ркнб’юмрыйнї уікнкнвії. Лдснгнкнвію і 

опнакдлЯсзйЯ йтпрт «Брсто гн ркнб‘юмрыйнї уікнкнвії», инвн пнкы т 

бзфнбЯммі йткыстпнлнбмнї нрназрснрсі. ОпнудріимЯ ропюлнбЯмірсы йтпрт.  

Тема 2. Дсмнміл «ркнб’юмз». ДсміцмЯ акзжыйірсы ркнб’юмрыйзф 

мЯпнгіб. РтцЯрмі ркнб'юмрыйі мЯпнгз і гдпеЯбз. Ркнб’юмрыйі кісдпЯстпмі 

лнбз, їф лірхд б ртцЯрмнлт рбісі. Ркнб’юмрыйі лнбз б йнкі ронпігмдмзф 

імгнђбпнодирыйзф лнб. ЙкЯрзуійЯхію ркнб’юмрыйзф лнб. Пзрз рфненрсі и 

бігліммнрсі ліе ркнб’юмрыйзлз лнбЯлз.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Історична доля слов’янства 
 

Тема 3. ОпЯаЯсыйібшзмЯ ркнб’юм (лнбЯ і йткыстпЯ). Дсмнміл 

«ркнб’юмз», ончтйз опЯаЯсыйібшзмз ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб. 

РоікымнімгнђбпнодирыйЯ лнбЯ – роікымЯ лнбЯ бріф імгнђбпнодирыйзф мЯпнгіб.  

Тема 4. Бігнлнрсі опн ркнб’юм, їф онатс, впнлЯгрыйі нпвЯміжЯхії, 

біирыйнбд лзрсдхсбн) б Ямсзцмзф Ябснпіб (СЯхзс, Окіміи, Оснкнлди, 

Опнйноіи ЙдрЯпіирыйзи, ИнпгЯмЯ сЯ ім.). Пнгзммі напюгз, езскн, пдлдркЯ 

гпдбміф ркнб’юм. КтезхыйЯ йткыстпЯ (йім. ІІ –онц. І сзр. гн м.д.). 

ОчдбнпрыйЯ йткыстпЯ (йім. ІІ рс. гн м.д.). ЖЯптазмдхыйЯ і цдпмюфібрыйЯ 

ЯпфднкнвіцмЯ йткыстпз. Ркнб‘юмрыйЯ гдлнмнкнвію. МЯпнгмзи йЯкдмгЯп.  

Тема 3. ОпЯаЯсыйібшзмЯ ркнб'юм (лнбЯ і йткыстпЯ). Дсмнміл  

«ркнб’юмз», ончтйз опЯаЯсыйібшзмз ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб. 

РоікымнімгнђбпнодирыйЯ лнбЯ – роікымЯ лнбЯ бріф імгнђбпнодирыйзф мЯпнгіб.  

Тема 4. Бігнлнрсі опн ркнб’юм, їф онатс, впнлЯгрыйі нпвЯміжЯхії, 

біирыйнбд лзрсдхсбн) б Ямсзцмзф Ябснпіб (СЯхзс, Окіміи, Оснкнлди, 

Опнйноіи ЙдрЯпіирыйзи, ИнпгЯмЯ сЯ ім.). Пнгзммі напюгз, езскн, пдлдркЯ 

гпдбміф ркнб’юм. КтезхыйЯ йткыстпЯ (йім. ІІ –онц. І сзр. гн м.д.). 

ОчдбнпрыйЯ йткыстпЯ (йім. ІІ рс. гн м.д.). ЖЯптазмдхыйЯ і цдпмюфібрыйЯ 

ЯпфднкнвіцмЯ йткыстпз. Ркнб‘юмрыйЯ гдлнмнкнвію. МЯпнгмзи йЯкдмгЯп.  
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Тема 5. ОпЯркнб’юмрыйЯ лнбЯ юй роікымЯ опЯлнбЯ бріф ркнб’юм. 

ОдпiнгзжЯхію ірснпії опЯркнб’юмрыйнї лнбз. ГіЯкдйсмд цкдмтбЯммю 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз. Лнбмі жб’южйз ркнб’юм іж ртрігмілз мЯпнгЯлз.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Основні ознаки праслов’янської мови 
 

Тема 6. Унмдсзцмі опнхдрз опЯркнб’юмрыйнї лнбз. 

РоікымнімгнђбпнодирыйЯ унмдсзцмЯ рзрсдлЯ юй нрмнбЯ унмдсзцмнї рзрсдлз 

опЯркнб’юмрыйнї лнбз. ОпЯркнб’юмрыйЯ жбтйнбЯ рзрсдлЯ. РзрсдлЯ 

опЯркнб’юмрыйнвн бнйЯкіжлт сЯ йнмрнмЯмсзжлт сЯ їф пдукдйрз т ртцЯрмзф 

ркнб’юмрыйзф лнбЯф. ЖпдгтйнбЯмі щ, ы; їф жбтйнбд жмЯцдммю, онжзхії. 

Пдукдйрз пдгтйнбЯмзф щ, ы т ртцЯрмзф ркнб’юмрыйзф лнбЯф.  

Гнкю ронктцдмы опзвнкнрмзф ж [j]; ронктцдмы [tl], [dl]; гзуснмвiб ж 

окЯбмзлз [r]; [l], сзот ort, olt; оЯкЯсЯкіжЯхії жЯгмынюжзйнбзф опзвнкнрмзф; 

ропншдммю ронктцдмы т рдпдгзмi ркнбЯ. Нрнакзбнрсі атгнбз рйкЯгт. 

МЯвнкнр. Пнжбзснй унмдсзцмзф жлім т ртцЯрмзф ркнб’юмрыйзф лнбЯф. 

БзйнпзрсЯммю ірснпзцмзф унмдсзцмзф йнлдмсЯпіб т чйікымнлт йтпрі лнбз. 

Тема 7. Ркнбнсбiп, лнпункнвію опЯркнб’юмрыйнї лнбз. Ркнбнсбiп 

iлдммзйiб сЯ опзйлдсмзйіб опЯркнб’юмрыйнї лнбз. ОпЯркнб’юмрыйд 

біглімэбЯммю ілдммзйіб. ЙЯсдвнпію пнгт, цзркЯ. Лнпункнвіцмі нжмЯйз 

опзйлдсмзйіб, жЯилдммзйіб, гіђркіб. Пнжбзснй впЯлЯсзцмзф жлім т ркнб’юмрыйзф 

лнбЯф. БзйнпзрсЯммю ірснпзцмзф йнлдмсЯпіб т чйікымнлт йтпрі лнбз.  

Тема 8. КдйрзйЯ, упЯжднкнвію опЯркнб’юмрыйнї лнбз. ОпЯркнб’юмрыйЯ 

кдйрзйЯ. Імгнђбпнодирыйзи чЯп опЯркнб’юмрыйнї кдйрзйз. АЯксн-

ркнб’юмрыйзи окЯрс. ЖЯонжзцдммю ж впдхыйнї сЯ кЯсзмрыйнї лнб. Ркнб’юмн-

сэпйрыйі лнбмі йнмсЯйсз. Ркнб’юмрыйзи окЯрс. КдйрзйЯ нйпдлзф 

ркнб’юмрыйзф лнб. Роiкымi пзрз б кдйрзхi ртцЯрмзф ркнб'юмрыйзф лнб. 

УпЯжднкнвіцмЯ роЯгшзмЯ опЯркнб’юмрыйнї лнбз. УпЯжднкнвіцмі 

оЯпЯкдкі б піжмзф ркнб'юмрыйзф лнбЯф. БзйнпзрсЯммю ірснпзцмзф 

йнлдмсЯпіб т чйікымзф йтпрЯф лнбз і кісдпЯстпз. 

Тема 9. Бзмзймдммю ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі. Онфнгедммю 

ркнб’юмрыйнї озрдлмнрсі. Гіюкымірсы ркнб'юмрыйзф опнрбісзсдкіб 

ЙнрсюмсзмЯ (ЙзпзкЯ) і Лдунгію. Ркнб'юмрыйі Яжатйз: йзпзкзхю і вкЯвнкзхю. 

Ончзпдммю ймземнрсі б АнквЯпії, ОЯммнмії, Рдпаії, т Йзїбрыйіи Птрі. 
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Онмюссю опн рсЯпнркнб'юмрыйт лнбт. ЏкуЯбіс і озрдлмірсы т ртцЯрмзф 

ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб. Дкдлдмсз рсЯпнркнб’юмрыйнї лнбз б 

жЯвЯкымннрбісмынлт мЯбцЯкымнлт жЯйкЯгі. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

Слов’янські народи: мова, культура 
 

Тема 10. Оібгдммнркнб’юмрыйі йпЯїмз, мЯпнгз, нрнакзбнрсі їфміф лнб. 

Йнпнсйі бігнлнрсі опн пнжбзснй ркнбдмрыйнї, рдпанфнпбЯсрыйнї, 

анквЯпрыйнї, лЯйдгнмрыйнї лнб. ОпнрбісмзхыйЯ гіюкымірсы МЯтлЯ і 

ЙкзлдмсЯ. Цнпмнпзждхы ФпЯап («Н озрылдмЯф»). АнпнсыаЯ жЯ кісдпЯстпмт 

лнбт б АнквЯпії мЯ мЯпнгміи лнбкдммђбіи нрмнбі б одпінг Бігпнгедммю б 

ФІФ рс. КісдпЯстпмн-ймземі сзоз лнбз т рдпаіб т йімхі ФVІІІ рс. Пнкы БтйЯ 

ЙЯпЯгезцЯ т бігпнгедммі рдпарыйнї кісдпЯстпмнї лнбз мЯ мЯпнгміи нрмнбі. 

Гіюці мЯхінмЯкымнвн фнпбЯсрыйнвн Бігпнгедммю (ондсз Кэгдбіс ВЯи, 

РсЯмйн БпЯж сЯ ім.). 

Тема 11. Рфігмнркнб’юмрыйі йпЯїмз, мЯпнгз, нрнакзбнрсі їфміф лнб. 

Йнпнсйі бігнлнрсі опн тйпЯїмрыйт, аікнптрыйт лнбт, пнріирыйт лнбз. 

Тема 12. ЖЯфігмнркнб’юмрыйі йпЯїмз, мЯпнгз, нрнакзбнрсі їфміф лнб. 

Йнпнсйі бігнлнрсі опн пнжбзснй онкырыйнї, цдрыйнї, ркнбЯхыйнї, 

бдпфмынктезхыйнї лнб. ОЯл'юсмзйз озрдлмнрсі гЯбмынцдрыйнї лнбз: 

гтфнбмі біпчі, онатснбі йнлдгії, кдвдмгз. Пнкы втрзрсрыйнвн птфт мЯ 

онцЯсйт ФТ рс. мЯ пнжбзснй цдрыйнї кісдпЯстпмнї лнбз. ЙнгзуійЯхію цдрыйнї 

лнбз. ВпЯлЯсзйЯ И.Гнапнбрыйнвн. Пнжбзснй ртцЯрмнї цдрыйнї лнбз б 

фтгнеміи кісдпЯстпі ФІФ рс. «Жнкнсзи» бій онкырыйнї кісдпЯстпз і лнбз 

(ФVІ – рдпдгзмЯ ФТІІ рс.). Пнкы кісдпЯстпз йкЯрзхзжлт і пнлЯмсзжлт б 

пнжбзсйт онкырыйнї кісдпЯстпмнї лнбз. 

Тема 13. ЛнбЯ жбзцЯђбнї йткыстпз ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб. СпЯгзхії, 

жбзцЯї, напюгз ркнбЯйіб. ЖбзцЯї, напюгз езсдкіб Онкыші. СпЯгзхії, жбзцЯї, 

напюгз езсдкіб Ркнбдмії. ЖбзцЯї, напюгз аікнптріб. АнквЯпрыйі спЯгзхії і 

жбзцЯї. СпЯгзхії, жбзцЯї, напюгз езсдкіб ЛЯйдгнмії.  

Нрнакзбнрсі ркнб'юмрыйнвн ункыйкнпт сЯ кісдпЯстпз. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5 

З історії слов’янської філології 
 

Тема 14. Бзмзймдммю ркнб‘юмрыйнї уікнкнвії. ОдпінгзжЯхію ірснпії 

ркнб’юмрыйнї уікнкнвії. Нрмнбмі йткыстпмі сЯ мЯтйнбі хдмспз ркнб’юм.  

Гнркігедммю б вЯктжi ркнб‘юмрыйнї уікнкнвії. (1753–1829). 

ОпнакдлЯсзйЯ опЯхы И.Гнапнбрыйнвн: ркнб'юмрыйд онпібмюкымн-ірснпзцмд 

лнбнжмЯбрсбн, онфнгедммю і пЯммю ірснпію ркнб'юм, йкЯрзуійЯхію 

ркнб'юмрыйзф лнб, мЯпнгмнлнбкдммђбЯ нрмнбЯ рсЯпнркнб'юмрыйнї лнбз, 

впЯлЯсзйЯ хдпйнбмнркнб'юмрыйнї лнбз, ірснпію цдрыйнї лнбз. Н.Бнрснйнб 

«ЛіпйтбЯммю опн ркнб'юмрыйзи рбіс» (1820). ЖЯрснртбЯммю онпібмюкымнвн 

лдснгт гн ірснпзцмзф уЯйсіб ркнб'юмрыйзф лнб. МЯтйнбЯ гіюкымірсы 

І. Рпджмдбрыйнвн, Н. Онсдамі, У. АтркЯђбЯ сЯ ім. Бмдрнй У. ЛійкнчзцЯ, 

В. ЮвзцЯ т бзбцдммю ркнб’юмрыйзф лнб.  

Тема 15. Ркнб’юмрыйЯ уікнкнвію т гптвіи онкнбзмі ФІФ рс. МЯтйнбЯ 

гіюкымірсы ЯйЯгдлійЯ Н.ЧЯфлЯснбЯ, І.АнгтдмЯ гд Йтпсдмд сЯ ім. 

Гнркiгедммю тйпЯїмрыйзф мЯтйнбхіб т вЯктжi ркнб’юмрыйнї уiкнкнвiї. 

Тема 16. Ркнб’юмрыйЯ уікнкнвію т ФФ – онцЯсйт ФФІ рснкіссю. 

НпвЯміжЯхію ркнб’юмнжмЯбцзф йЯудгп б тмібдпрзсдсЯф. Бмдрнй 

Б. БзмнвпЯгнбЯ, А. КЯпімЯ, Б. ЛнйіђмйЯ, Г. КзфЯцнбЯ, П. ЏбЯмдрнб, 

Н. ЧзпнйнбЯ, Р. АдпмчсдимЯ, Л. Снкрснвн, Б. ІбЯмнбЯ, Б. СнонпнбЯ, 

Н. СптаЯцнбЯ, Л. ЙнмгпЯчнбЯ т пнжбзснй ркнб’юмрыйнї уікнкнвії. 

РкЯбірсзйЯ б ТйпЯїмі. ОпЯхі Џ. Йпзлрыйнвн, Є. СзлцдмйЯ, 

Џ. Аікдхыйнвн, К. АткЯфнбрыйнвн, І. АікнгігЯ, Б. КтцзйЯ, Б. МілцтйЯ, 

Б. ПтрЯмібрыйнвн, Б. РйкюпдмйЯ, В. ОібснпЯйЯ, Н. СйЯцдмйЯ, 

Л. ЕнбснапэфЯ, Н. СЯпЯмдмйЯ, Џ. АЯвлтс жі ркнб’юмрыйнї уікнкнвії. 

РкЯбірсзйЯ т мдркнб’юмрыйзф йпЯїмЯф. ЏйстЯкымі жЯбгЯммю ркЯбірсзйз 

ФФІ рс. НжмЯинлкдммю ж сбнпцзл гнпнайнл ркЯбірсіб т жЯвЯкымннрбісмынлт 

мЯбцЯкымнлт жЯйкЯгі. 
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Теми наукових розвідок 
 

ОпнакдлЯ ркнб’юмрыйнї опЯаЯсыйібшзмз жЯ гЯмзлз ірснпії, Япфднкнвії і 

уікнкнвії. 

Езссю гЯбміф ркнб‘юм жЯ гЯмзлз дсмнкнвії.  

Ркнб’юмрыйі дсмнмілз. 

Рілдимзи трспіи сЯ ртроікымзи кЯг гЯбміф ркнб»юм. 

Одпчі ірснпзцмі бігнлнрсі опн ркнб‘юм (Окіміи РсЯпчзи, СЯхіс, ИнпгЯм, 

Оснкдлди, Опнйноіи ЙдрЯпіирыйзи сЯ ім.). 

Піжмі йнмхдохії бзжмЯцдммю опЯаЯсыйібшзмз ркнб»юм т ртцЯрміи мЯтхі. 

Онатс гЯбміф ркнб‘юм жЯ гЯмзлз лнбз сЯ ірснпзцмзлз гедпдкЯлз. 

ГдпеЯбмн-ртроікымзи трспіи жЯфігмзф (оібгдммзф, рфігмзф – мЯ бзаіп) 

ркнб’юм. 

Пдлдркн і біирыйнбЯ ропЯбЯ т ркнб’юм жЯ ірснпзцмзлз гедпдкЯлз. 

Ркнб’юмрыйд южзцдрсбн – бігазссю імгнђбпнодирыйнї йткыстпз. 

ГЯбмю ркнб’юмрыйЯ напюгнбірсы (напюгз йЯкдмгЯпмн-ЯвпЯпмнвн хзйкт, 

бдрікымзи напюг, онфнбЯкымзи напюг і с. ім.). 

Ркнб’юмрыйЯ гдлнмнкнвію. Рфігмнркнб’юмрыйі южзцмзхыйі анвз. 

Южзцмзхыйі анвз жЯфігмзф ркнб’юм. 

БігнапЯедммю т ркнб’юмрыйнлт ункыйкнпі тюбкдмы гЯбміф ркнб’юм опн рбіс.  

Бокзб БіжЯмсії мЯ йткыстпт і лнбт ркнб’юм.  

Сэпйрыйі жЯонжзцдммю т рфігмнркнб’юмрыйзф лнбЯф.  

ІмгнђбпнодирыйЯ кдйрзйЯ т ркнб’юмрыйзф лнбЯф.  

Бокзб рсЯпнркнб’юмрыйнї лнбз мЯ тйпЯїмрыйт.  

Южзцмзхыйі напюгз т ртцЯрмзф ркнб’юмрыйзф мЯпнгіб.  

АЯксн-ркнб’юмрыйЯ опнакдлЯ.  

Езссю і гіюкымірсы ЙнмрсюмсзмЯ і Лдунгію.  

Віонсджз опн ірмтбЯммю озрдлмнрсі т ркнб‘юм гн ЙнмрсюмсзмЯ і Лдунгію.  

Йзпзкзхю і вкЯвнкзхю. 

КісдпЯстпЯ ркнб’юм т XI – XVI рснкісы. 

РтцЯрмі ркнб’юмрыйі кісдпЯстпз. 

Пдківію гЯбміф ркнб’юм.  

РсЯпнркнб’юмрыйЯ лнбЯ, її нрмнбЯ, фЯпЯйсдп і утмйхії.  

Ркнб’юмн-внсрыйі лнбмі йнмсЯйсз.  
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Гіюкымірсы тцдмзф-ркЯбірсіб (Л. Кнлнмнрнб, Н. Бнрснйнб, Џ. ЧЯуЯпзй,  

И. Гнапнбрыйзи, У. АтркЯђб, Б. ГЯкы, Н. Онсдамю, І. Ангтдм гд Йтпсдмд,  

К. ШдпаЯ, У. УнпстмЯснб, Н. ЧЯфлЯснб, С. Кдп-РокЯбзмрыйзи, Б. БзмнвпЯгнб, 

Г. КзфЯцнб сЯ ім. – мЯ бзаіп)  

ЙткыстпЯ і онатс езсдкіб ркнб’юмрыйзф йпЯїм. 

Ркнб’юмрыйЯ уікнкнвію т XIX рс.  

Пнжбзснй ркЯбірсзйз т XX рс.  

Пнжбзснй ркнб’юмрыйнї уікнкнвії мЯ ртцЯрмнлт дсЯоі.  

Лірхд ркнб’юмрыйзф лнб рдпдг імчзф лнб рбіст.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю аікнптрыйнї мЯхінмЯкымнї 

кісдпЯстпмнї лнбз.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ цдрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю ркнбЯхыйнї мЯхінмЯкымнї 

кісдпЯстпмнї лнбз.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю онкырыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї 

лнбз.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ рдпанктезхыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ анквЯпрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ рдпарыйнї, фнпбЯсрыйнї мЯхінмЯкымзф 

кісдпЯстпмзф лнб.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ ркнбдмрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ лЯйдгнмрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

Ркнб'юмрыйзи ункыйкнп. Ркнб’юмрыйі спЯгзхії і жбзцЯї. 
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Питання до заліку 
 

1. Ркнб'юмрыйЯ уікнкнвію юй мЯтйЯ.  

2. Онпібмюкымн-ірснпзцмзи лдснг юй нрмнбЯ ркнб’юмрыйнвн лнбнжмЯбрсбЯ.  

3. ЖЯпнгедммю і рсЯмнбкдммю ркнб'юмрыйнї уікнкнвії.  

4. Ркнб’юмрыйЯ уікнкнвію т XIX рс.  

5. Пнжбзснй ркЯбірсзйз т XX рс.  

6. Пнжбзснй ркнб’юмрыйнї уікнкнвії мЯ ртцЯрмнлт дсЯоі.  

7. Лірхд ркнб’юмрыйзф лнб рдпдг імчзф лнб рбіст.  

8. Ронпігмдмірсы ркнб’юмрыйзф лнб.  

9. ВдмдЯкнвіцмЯ йкЯрзуійЯхію ркнб’юмрыйзф лнб.  

10. АЯкснркнб’юмрыйі лнбмі жб’южйз.  

11. Тсбнпдммю опЯркнб’юмрыйнї лнбз.  

12. УнмдсзцмЯ, впЯлЯсзцмЯ рзрсдлЯ опЯркнб'юмрыйнї лнбз.  

13. ЖЯвЯкымнркнб’юмрыйЯ кдйрзйЯ.  

14. РтцЯрмд аЯцдммю онфнгедммю і опЯаЯсыйібшзмз ркнб’юм.  

15. Нрнакзбнрсі лЯсдпіЯкымнї і гтфнбмнї йткыстпз, рнхіЯкымнвн трспнэ 

гЯбміф ркнб’юм. 

16. Одпдгтлнбз бзмзймдммю ркнб'юмрыйнвн озрылЯ.  

17. ЖмЯцдммю гіюкымнрсі ЙнмрсЯмсзмЯ (ЙзпзкЯ) і Лдунгію гкю ркнб'юмрыйзф 

мЯпнгіб.  

18. Ркнб’юмрыйі ЯкуЯбісз.  

19. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ рсЯпнркнб’юмрыйнї лнбз.  

20. Рфігмнркнб’юмрыйі лнбз, їф жЯвЯкымі пзрз.  

21. ЖЯфігмнркнб’юмрыйі лнбз, їф жЯвЯкымі пзрз.  

22. Оібгдммнркнб’юмрыйі лнбз, їф жЯвЯкымі пзрз.  

23. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю тйпЯїмрыйнї мЯхінмЯкымнї 

кісдпЯстпмнї лнбз.  

24. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю пнріирыйнї мЯхінмЯкымнї 

кісдпЯстпмнї лнбз.  

25. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю аікнптрыйнї мЯхінмЯкымнї 

кісдпЯстпмнї лнбз.  

26. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ цдрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

27. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю ркнбЯхыйнї мЯхінмЯкымнї 

кісдпЯстпмнї лнбз.  

28. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ унплтбЯммю онкырыйнї мЯхінмЯкымнї 

кісдпЯстпмнї лнбз.  
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29. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ рдпанктезхыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї 

лнбз.  

30. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ анквЯпрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

31. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ рдпарыйнї, фнпбЯсрыйнї мЯхінмЯкымзф 

кісдпЯстпмзф лнб.  

33. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ ркнбдмрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

34. ЖЯвЯкымЯ фЯпЯйсдпзрсзйЯ лЯйдгнмрыйнї мЯхінмЯкымнї кісдпЯстпмнї лнбз.  

35.Ркнб’юмрыйзи ункыйкнп. Ркнб'юмрыйі спЯгзхії і жбзцЯї. 
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Варіанти контрольних робіт 

з курсу «Вступ до слов’янської філології» 
 

Варіант №1 

1. Поміркуйте, чому в різних мовах один і той же предмет 

називається на основі різних ознак: 

укр. швець - той, шн чзђ; 

рос. сапожник – сни, шн пназсы цнансз; 

болг.обущар – сни, шн пназсы бжтссю. 

2. Користуючись довідниковими матеріалами, з’ясуйте 

походження слів впЯг, рбіцйЯ, нрбісЯ, адпдв, трсЯ, Брдбнкнг, Бнкнгзлзп. 

3. Охарактеризуйте процес зародження слов'янської філології. 

Назвіть її основні центри і засновників. Опишіть внесок провідних 

українських учених у цей процес. 
 

Варіант №2 

1. Визначте, які мови входять до моногрупи індоєвропейської 

мовної сім'ї:  

Я) імгнЯпіирыйЯ, іпЯмрыйЯ, йдкысрыйЯ; 

а) впдхыйЯ, ЯкаЯмрыйЯ, біплдмрыйЯ; 

б) вдплЯмрыйЯ, аЯксіирыйЯ, ЯкаЯмрыйЯ. 

МЯ нрмнбі юйзф гЯмзф бз жпназкз сЯйі бзрмнбйз? 

2.Поміркуйте, чи вплинула освітня діяльність братів Кирила і 

Мефодія на становлення української мови. 

3. Охарактеризуйте розвиток слов’янської філології в Україні 

протягом ХХ – на початку ХХІ століття. 
 

Варіант №3 

1. Визначте, які мови становлять південну підгрупу 

слов’янських мов: 

Я) онкырыйЯ, цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ, бдпфмынктезхыйЯ, ркнбімрыйЯ; 

а) тйпЯїмрыйЯ, пнріирыйЯ, аікнптрыйЯ, рсЯпнтйпЯїмрыйЯ, 

рсЯпнаікнптрыйЯ, гЯбмынптрыйЯ; 

б) анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ, рдпанфнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ, бзлдпкЯ 

рсЯпнркнб’юмрыйЯ, гЯбмі унплз анквЯпрыйнї, рдпарыйнї лнб. 

За якими ознаками виділяють південну підгрупу слов’янських мов 
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2. З'ясуйте, які теорії прабатьківщини актуальні. Аргументуйте 

свою думку. 

3. Поміркуйте, у чому полягають здобутки західнослов'янської 

філології першої половини ХХ – на початку ХХІ століття. Опишіть 

внесок західнослов'янських учених у цей процес. 
 

Варіант №4 

1. Визначте, які мови представляють західну підгрупу 

слов'янських мов: 

Я) онкырыйЯ, цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ, бдпфмынктезхыйЯ, мземынктезхыйЯ, 

рдпанктезхыйЯ, бзлдпкЯ онкЯарыйЯ, рсЯпнонкырыйЯ, рсЯпнцдрыйЯ, 

ркнбімрыйЯ; 

а) анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ, рдпарыйЯ, фнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ; 

б) тйпЯїмрыйЯ, пнріирыйЯ, аікнптрыйЯ, рсЯпнтйпЯїмрыйЯ, 

рсЯпнаікнптрыйЯ, гЯбмынптрыйЯ. 

За якими ознаками виділяють західну підгрупу слов'янських 

мов? 

2. Поміркуйте, до яких археологічних культур причетні 

праслов'яни. Опишіть їх роль для подальшого розвитку слов'ян. 

3. З'ясуйте, в якому класі загальноосвітньої школи вивчаються 

старослов'янізми. Які ознаки старослов'янізмів мають знати учні? 

Підготуйте фрагмент бесіди для школярів. 
 

Варіант №5 

1. Визначте, які мови становлять східну підгрупу слов'янських 

мов: 

Я) анквЯпрыйЯ, лЯйдгнмрыйЯ, рдпанфнпбЯсрыйЯ, ркнбдмрыйЯ; 

а)пнріирыйЯ, тйпЯїмрыйЯ, аікнптрыйЯ; 

б) онкырыйЯ, цдрыйЯ, ркнбЯхыйЯ, бдпфмынктезхыйЯ. 

За якими ознаками виділяють східну підгрупу слов'янських мов? 

2. Поміркуйте, як відобразилася у праслов'янській мові матеріальна 

культура. Покажіть це на прикладі реконструйованої лексики. 

3. До теми «Українська мова серед інших слов'янських мов» 

підготуйте запитання і завдання для учнів 11 класу 

загальноосвітнього закладу. 
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Варіант №6 

1. Визначте, який критерій серед поданих критеріїв 

спорідненості вважається найпереконливішим, але найважчим для 

застосування: 

Я) лнпункнвіцмзи; а) кдйрзцмзи; б) унмдсзцмзи. 

Чому? Підтвердіть думку прикладами. 

2. Розгляньте старослов’янізми й визначте, якими 

звукосполученнями вони відрізняються від незапозичених слів (в 

дужках подано для порівняння незапозичені слова). 

ВкЯбЯ (внкнбЯ), жкЯсн (жнкнсн), опЯф (онпнф), бпЯези (бнпнези), 

бнжбдкзцзсз (жбдкзцзсз), бнжгбзвмтсз, опдгрсЯбзсз, рнпЯсмзй 

(роібпнаісмзй), рнанп (жаіп), рбюшдммзи (рбюсзи), нвмдммзи (бнвмюмзи), 

сптгюшзи (сптгнбзи), впюгтшзи. 

3. З’ясуйте сутність праслов'янської мови. Охарактеризуйте 

терміни, які використовують на її позначення. 
 

Варіант №7 

1. Розподіліть подані сучасні індоєвропейські мови: 

1.1. за гілками:  

іроЯмрыйЯ, пнріирыйЯ, упЯмхтжыйЯ, ркнбдмрыйЯ, чнскЯмгрыйЯ, 

чбдгрыйЯ. 

1.2. за сім’ями:  

ЯмвкіирыйЯ, ЯпЯарыйЯ, твнпрыйЯ, фімгі, дрснмрыйЯ, кзснбрыйЯ. 

1.3. за групами:  

аікнптрыйЯ, тйпЯїмрыйЯ, онкырыйЯ, рдпарыйЯ, рсЯпнркнб’юмрыйЯ, 

ркнбЯхыйЯ. 

2. Представте візитку культури білорусів. 

3. Поміркуйте, які піддіалекти виділилися із праслов'янської 

мови? Охарактеризуйте фонетичні відмінності між ними. 
 

Варіант №8 

1. Розподіліть мови за сім’ями і групами у відповідності з 

генеалогічною класифікацією мов. Слов’янські мови розподіліть за 

віднесеністю до певної підгрупи. Зазначте, які з поданих мов є 

державними і в яких країнах: 
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рЯмрйпзс, тйпЯїмрыйЯ, стпйлдмрыйЯ, ісЯкіирыйЯ, онпствЯкырыйЯ, 

онкырыйЯ, лнкгЯбрыйЯ, дрйілнрыйЯ, гЯсрыйЯ, пнріирыйЯ, рйіурыйЯ, йЯчтарыйЯ, 

мілдхыйЯ, ЯпЯарыйЯ, цдрыйЯ, ЯмвкіирыйЯ, анквЯпрыйЯ, хзвЯмрыйЯ, нрдсзмрыйЯ, 

лЯйдгнмрыйЯ. 

2. Прочитайте вірш, знайдіть у ньому власне українські слова, 

старослов’янізми і слова, запозичені з неслов’янських мов. 

Мі, мд жЯвзмдч сз аджркігмн 

Б міліл аджркЯбії рбнїл. 

Бн вмібі опЯбіл і рбюсіл, 

Бнропюмдч сз, ліи йпЯэ пігмзи, 

Гміопнбрыйзф йптц впЯміснл лігмзл 

Жбдгдчрю ж онодкт птїм 

Б йпЯрі і рзкі мЯг ждлкдэ. 

Хди гдмы опзигд. І атгд бім 

НрсЯмміл гмдл вЯмыаз сбнђї, 

Сбнвн аджопнрбісйт. Н ліи 

ГЯкдйзи йпЯэ, жмюбчз птйз, 

ЖЯ йпнб, аджцдрсіђ і лтйз, - 

ЖЯ брд бнжгЯи... 

(Г.ОЯкЯлЯпцтй) 

3. З'ясуйте, в чому сутність фонетичної транскрипції 

праслов’янської мови. Поясніть уживання її знаків. 
 

Варіант №9 

1. Поміркуйте, що являла собою праслов’янська мова, які 

хронологічні межі її існування, які причини розпаду праслов’янської 

мови?  

2. Визначте, які з цих слів є старослов'янізмами за походженням:  

онпнф, лнкнгы, адпдв, фнпнлз, онбнпнс, рдпдгзмЯ. На підставі яких 

ознак зроблені ваші висновки? 

3. Охарактеризуйте особливості накреслення кириличних літер? 

Охарактеризуйте їх назви, звукові і числові значення, варіанти 

кирилиці у слов’янської мови. 
 

Варіант №10 

1. Поміркуйте, які припущення висловлюють вчені стосовно 

походження етноніма «слов’яни». Коли слов'яни виокремилися із 

спільноіндоєвропейської етнічної і мовної єдності?  

2. Прокоментуйте вислів С.Смаль-Стоцького. Чи згодні Ви з 

таким твердженням? 

«МдфЯи і тйпЯїмірсзйЯ, гд брд кдезсы шд накнвнл, ронбмзсы сЯйне 

рбнђ бдкзйд жЯбгЯммю, юйнвн міфсн мд б рзкі бзйнмЯсз сЯй, юй рЯлі 

тйпЯїмірсз, ан езбд цтссю лнбз мЯгжбзцЯимн бЯекзбзи цзммзй т мЯтйнбзф 

гнркігЯф лнбз». 
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3. З'ясуйте передумови виникнення писемності у слов'ян. 

Аргументуйте використання слов'янами письма до прийняття 

християнства. 
 

Варіант №11 

1. Заповніть таблицю «Запозичення з грецької, латинської, 

тюркських мов», вставивши у відповідну колонку слова: 

нвіпнй, йдрЯп, гзбЯм, сЯоцЯм, йдорыйзи, йнкюгЯ, ркэрЯп, унпстмЯ, 

вЯпатж, оЯмЯфзгЯ, цдпдгЯ, йЯбтм, апЯлЯ, вмігзи, лнмЯрсзп, аткЯмзи, кнвійЯ, 

лЯй, йнмвпдр, йнжЯй, кэкыйЯ, одкылдмі, спЯвдгію, БдмдпЯ, гзюбнк, йзо’юснй, 

кнейЯ, шнвкЯ, Нкдйріи, Џмгпіи, ЛзйнкЯ. 

2. Р. РлЯкы-Рснхыйзи бзбнгзб тйпЯїмрыйт лнбт ж опЯркнб’юмрыйнї і 

рсбдпгетбЯб, шн тйпЯїмрыйЯ лнбЯ акзецЯ гн лнбз рдпарыйнї, міе гн 

пнріирыйнї, цзл бзйкзйЯб мдопзимюссю мЯтйнбхіб мЯ гнбві гдрюсзпіццю. Як 

сьогодні в наукових колах сприймається це припущення? 

3. Опишіть процес становлення слов’янської філології в 

зарубіжних наукових центрах. 
 

Варіант №12 

1. Укажіть, в яких сучасних слов'янських мовах збереглися 

складотворчі звуки р, л: 

1) гЯбмынп. вщпкн, цдрый. hrdlo, рдпа. впкн, онкырый. gardlo; тйп. внпкн; 

2) тйп.снпв, пнр. снпв, цдрый. trh, рдпа. спв;  

3) тйп.внпа, пнр. внпа, цдрый. hrb, ркнбдм. grb;  

4) тйп.бнбй, пнр. бнкй, цдрый. vlk, рдпа. бтй (зж бкй), онкырый. wilk. 

2. Топнгнбе бійіб онйнкіммю тйпЯїмхіб тртбЯкзрю біг онбмнхіммнвн 

унплтбЯммю нрназрснрсі, юйд лнекзбд кзчд б пігмнлнбмнлт нснцдммі. 

РЯлд снлт Э. Чдбдкынб мЯвнкнчтђ, шн гкю тйпЯїмрыйнї лнбз опзсЯлЯммЯ 

«бспЯсЯ бкЯрмнї чйЯкз бЯпснрсди». Ваша думка щодо цього. А як ці 

питання вирішуються в інших слов'янських державах? 

3. Назвiть країни, на територiї яких поширенi слов’янськi мови. 

Назвiть столиці слов‘янських держав. Охарактеризуйте одну з 

південнослов'янських мов (на вибір). 
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Варіант №13 

1. Поміркуйте, як реалізувалися в різних слов’янських мовах 

спiльноiндоєвропейські слова:  

ждлкю, рнмхд, бдцiп, бдрмЯ, бнвнмы, бнгЯ, рмiв, бiсдп, акзрйЯбйЯ, 

гдпдбн, адпджЯ, ждпмн. 

Яку роль відіграє етимологічний аналіз лексики при 

встановленні найдавнішої території слов’ян? 

2. МЯтйнбхі бігжмЯцЯэсы аЯвЯсн роікымзф пзр т йЯкдмгЯпмзф напюгЯф 

тйпЯїмхіб, пнріюм, аікнптріб, рдпаіб, фнпбЯсіб, цнпмнвнпхіб, лЯйдгнмхіб, 

цдфіб, ркнбЯйіб і онкюйіб. Доведіть це. 

3. Визначте, які з поданих мов входять до моногрупи 

індоєвропейської мовної сім'ї:  

Я) імгнЯпіирыйЯ, іпЯмрыйЯ, йдкысрыйЯ; 

а) впдхыйЯ, ЯкаЯмрыйЯ, біплдмрыйЯ; 

б) вдплЯмрыйЯ, аЯксіирыйЯ, ЯкаЯмрыйЯ. 

На підставі яких ознак виділяються мовні сім'ї? 
 

Варіант №14 

1. Поясніть, за якими фонетичними рисами південнослов'янські 

мови наближаються до східнослов'янських.  

2. Перекладіть на українську мову такі слова:  

тфЯезбЯсы, опЯжгмзй, кэазсы, анкымзхЯ, бнрозсЯмзд.  

Чи є відмінність у значеннях та етимологіях цих слів в 

українській та російській мовах? Яка причина такої відмінності? 

3. З’ясуйте, які історичні відомості про найдавніші слов'янські 

племена містяться у працях грецьких і римських істориків. Дайте 

коротку характеристику цим історичним відомостям. 
 

Варіант №15 

1. Назвіть фонетичні засоби, які зумовили поділ слов’янських 

мов на східну і південну групи, з одного боку, і західну - з другого.  

2. З'ясуйте, які припущення висловлюють вчені стосовно 

походження етноніма «слов’яни»? Коли, на думку вчених, слов'яни 

виокремилися із спільноіндоєвропейської етнічної і мовної єдності?  
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3. Заповніть таблицю «Запозичення з грецької, латинської, 

тюркських мов», вставивши у відповідну колонку слова: 

нвіпнй, йдрЯп, гзбЯм, сЯоцЯм, йдорыйзи, йнкюгЯ, ркэрЯп, унпстмЯ, 

вЯпатж, оЯмЯфзгЯ, цдпдгЯ, йЯбтм, апЯлЯ, вмігзи, лнмЯрсзп, аткЯмзи, кнвійЯ, 

лЯй, йнмвпдр, йнжЯй, кэкыйЯ, одкылдмі, спЯвдгію, БдмдпЯ, гзюбнк, йзо’юснй, 

кнейЯ, шнвкЯ, Нкдйріи, Џмгпіи, ЛзйнкЯ. 
 

Варіант №16 

1. Поміркуйте, які фонетичні зміни реалізовані в поданих 

словах? 

анкв.впЯг., рфб.впЯг., ркнбдм. grad, ркнбЯх. hrad, nнк. grod, бдпфмынк. 

hrod, пнр.внпнг, тйп. внпнг. 

2. Прочитайте текст. Якими побачили слов'ян давні історики? 

Дайте характеристику слов'ян. 

Ркнб'юмз, – озрЯб Џк-Адйпі т «Ймзжі чкюфіб сЯ йпЯїм», – кэгз рлікзбі 

і мЯрстоЯкымі, и йнкз а мд аткн їфмынї пнжгікымнрсі бмЯркігнй аЯвЯсн 

цзрдкымзф бігвЯктедмы (йнкім) сЯ пнжйзгЯмнрсі їфміф окдлдм, сн ж мзлз 

рзкнэ мд жпібмюбрю а енгдм мЯпнг т рбісі. Бнмз мЯрдкюэсы йпЯїмз, 

мЯиаЯвЯсчі гнлібйЯлз і езссђбзлз опзоЯрЯлз. Бнмз жЯоноЯгкзбі б 

ждлкдпнарсбі і б жгнатбЯммі рнаі опнезсйт и одпдбЯеЯэсы т хынлт брі 

мЯпнгз оібмнці. І гнфнгюсы хі снбЯпз їфмі лнпдл сЯ ртфнгнкнл гн Птріб і 

ЙнрсЯмсзмнонкю. І мЯивнкнбмічі ж окдлдм оібмнці пнжлнбкюэсы  

он-ркнб’юмрыйз…»  

3. Змоделюйте тези конференції «Діалог мов і культур у 

сучасному соціумі». 
 

Варіант №17 

1.Прокоментуйте наслідки зредукованих у старослов'янській та 

сучасних слов’янських мовах. 

2. Як свідчать праці польських дослідників, для розвитку 

сучасної польської мови характерні такі основні явища:  

1) піжйд жаікычдммю ркнбмзйнбнвн рйкЯгт, нрнакзбн сдплімнкнвіцмнї 

кдйрзйз;  

2) тміуійЯхію бЯпіЯмсіб т рзрсдлі ркнбнжлімз;  

3) ЯйсзбмЯ бжЯђлнгію кісдпЯстпмнї лнбз и сдпзснпіЯкымзф гіЯкдйсіб; 
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4) онгЯкычзи пнжбзснй утмйхінмЯкымзф рсзкіб і їфмю ЯйсзбмЯ 

бжЯђлнгію (пнжчзпдммю дйропдрзбмзф жЯрнаіб кісдпЯстпмнї лнбз, бокзб 

рнхіЯкымзф гіЯкдйсіб сншн).  

Поміркуйте, чи характерні ці явища для української мови?  

3. Поміркуйте, за якими фонетичними рисами 

південнослов'янські мови наближаються до східнослов'янських.  
 

Варіант №18 

1. Пояснiть суть палаталiзацiї задньоязикових звукiв у 

праслов’янськiй мовi. 

2. Порівняйте початок «Думи про Федора Безрідного» з 

перекладом М.Грабовського польською мовою. Які відмінності у мові 

твору ви можете визначити?  

ОнмЯг рЯвнэ Гміопнбнэ 

Лнкнгзи йнжЯй наіг наігЯђ; мд гтлЯђ, мд вЯгЯђ, 

Шн мЯ инвн лнкнгнвн, шд и мЯ цтпт лЯкнвн аігЯ мЯрсзвЯђ... 

Po nad zalewem dniprowym 

Mlody kozak obidaje ani mysli ni sgaduje 

Ze na niego mlodego i na ciure malego bieda nastepaje 

3. Поміркуйте, які фонетичні риси західнослов'янських мов 

характерні також для східнослов'янських. 
 

Варіант №19 

1. Відтворіть праслов’янські форми поданих пар слів, з’ясуйте 

наявні чергування в цих словах: лдст-лдрсз, окдст-окдрсз, бдгт – бдрсз. 

2. Прокоментуйте вислів Т. Масарика про ментальність чехів.  

Лз (цдфз) жЯбегз атгдлн лЯкдмыйнэ цЯрснцйнэ рбіст... Лз міцзл мд 

віпчі біг атгы-юйнвн імчнвн мЯпнгт б рбісі, Я б гдцнлт і кіочі. Хд сдодп 

онцзмЯэсы жЯтбЯетбЯсз жЯ йнпгнмнл. Міцнвн, шн лз лЯкзи мЯпнг. Хд лЯђ і 

рбнї одпдбЯвз, лз лнедлн рдад кіочд онцтбЯсз бгнлЯ. Џкд гтед бЯекзбн, 

шна лЯкзи мЯпнг онліе бдкзйзл мд жЯкзчЯбрю онжЯгт і бмнрзб рбнэ 

цЯрсйт гн ропЯбз бдкзйнї кэгюмнрсі. 

3. Охарактеризуйте процес зародження слов'янської філології. 

Назвіть її основні центри і засновників. Опишіть внесок провідних 

українських учених у цей процес. 
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Варіант №20 

1. Відтворіть праслов’янські форми поданих слів, прокоментуйте 

подані зміни:  

адпджЯ, бнпнсЯ, рнкнгйзи. 

2. Поміркуйте, в чому, на вашу думку, виявляється близькість 

чеської та української мов. 

3. Визначте, з яких мов до української мови прийшли такі слова, 

юй: клуня ( kluonas), жлукто (zluktas), ятір (venteris), ґринджоли, ађрус, 

зозуля, кепсько, локшина, пампушка, ремесло, толока, скирта, садиба, 

стодола, шлунок, гаразд. Що вам відомо про ці мови, їх зв'язок із 

праслов'янською мовою? 
  

Варіант №21 

1. Заповніть таблицю «Позиції зредукованих звуків», вставивши 

відповідні колонки слова:  

ркЯ-гщ-йщ, рщ-мщ, бкЯ-рсы, бы-рд-вн, жбн-мщ , еы-пы-хы. 

2. Порівняйте текст болгарською і українською мовою. Що 

спільного і що відмінного в лексиці цих мов. 

Почивка в село Осмар 

ГЯкдцЯ нс чтлЯ мЯ вЯкдлзю впЯг, рпдг езбнонрмЯсЯ опзпнгЯ мЯ 

Чтлдмрйз нйпщв, бзд злЯсд бщжлнемнрс гЯ опдйпЯсд рбнюсЯ бЯйЯмхзю 

пЯжкзцмн нс брдйз гптв ощс. МЯ внрсз б рдкн НрлЯп! Стй, б вщмйзсд мЯ 

ОпдгаЯкйЯмЯ, б лЯкйн рдкхд, пЯжонкнедмн лдегт гбдсз гпдбмз ащквЯпрйз 

рснкзхз ОкзрйЯ з ОпдркЯб, бзд лнедсд гЯ опдезбддсд мдшн мдназцЯимн жЯ 

спЯгзхзнммнсн стпзрсзцдрйн брдйзгмдбзд. 

ГнлЯйзмзсд рЯ рд онвпзезкз з жЯ кэазсдкзсд мЯ зрснпзюсЯ. Рдкн 

НрлЯп рд мЯлзпЯ б акзжнрс гн рсЯпЯсЯ ащквЯпрйЯ рснкзхЯ ОпдркЯб. 

3. Визначте, з яких мов до української мови прийшли такі слова: 

багатуръ «анвЯсзп, вдпни, біирыйнбзи йдпібмзй», боляринъ 

«опдгрсЯбмзй рсЯпнї пнгнбнї жмЯсі», каганъ «ймюжы», «бнкнгЯп», біг сэпй. 

йЯтЯо, тьлмач « одпдйкЯгЯц», сань « жбЯммю», хань «ЯжіЯсрыйзи сзстк» біг 

сэпй. фЯм « ілодпЯснп», Я сЯйне йнпнвбЯ, сэсэм, йнжЯй, кнчЯ, аткЯмзи, 

йЯпзи, цтлЯй, нсЯпЯ, цЯаЯм, йЯбтм, йЯжЯм. 

Дайте характеристику цим запозиченням.  
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Варіант №22 

1. Поміркйте, які фонетичні процеси відбулися в поданих 

словах:  

тйп. онгЯсз – боЯрсз, йкЯгт –йкЯрсз, аікнп. л’юст – лдрхі, окюст – 

окдрхі, рдпа.окдсдл – окдрсз; онкырый. пlote - ples'c', цдр. pletu - ples'c'? 

2. Прочитайте подані словацькі та українські слова. Чим можна 

пояснити схожість і відмінність цих слів? 

йто – мЯснбо 

йтйЯпйЯ – фЯсзмЯ 

ЛЯрЯ – рсік 

лтпстрд – лнпшзсзрю 

ПЯансЯ – ропЯбЯ 

рпдйЯ – шЯрсю 

сЯбЯм – рсдкю 

сЯсйнбхз – аЯсыйз 

цзцйн – гюгыйн 

3. Визначте, для якої мови, яких мов характерні такі явища: 

«хдйЯммю» і гждйЯммю»: хдмы, рюгждхы, Ягжім; 

бігртсмірсы брсЯбмзф жбтйіб оіркю втамзф /б/, /п/, /v/, /m/ опз 

ронктцдммі ж j ziemia, kapia, lubie; 

мЯюбмірсы мнрнбзф внкнрмзф ą, Ċ: mieso - л’юрн, jĊzyk - южзй, dąb – гта; 

Я б юйіи лнбі ą, Ċ одпдгЯбЯкзры бігонбігмн кісдпЯлз ц#гн, едм@;  

жбтйз dz, c, dz, cz, sz жЯбегз сбдпгі: dziewczĊ – гібцзмЯ, czeřć – цдрсы. 

Доведіть це. 
 

Варіант №23 

1. З'ясуйте, коли виникла перша словенська незалежна 

держава. Який принцип правопису характерний для словенської 

мови? 

2. Охарактеризуйте актуальні завдання сучасної слов'янської 

філології. У чому полягає перспектива її розвитку? 

3. Нгзм ж кіснозріб 988 пнйт онбігнлкюђ, шн йзїбрыйзи ймюжы 

Бнкнгзлзп «мЯцЯ рсЯбзсз он впЯгЯл хдпйбз ОнркЯб мЯцЯ он-злЯсз т 

мЯпнцзснд цЯгз гдсз з гЯюсз мЯцЯ мЯ тцдмзд ймземнд» .  

Поміркуйте, яка причина цього факту?  
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Варіант №24 

1. Поміркуйте, які ознаки прикметників: добрая, добр. Для яких 

мов такі форми характерні? 

2. Порівняйте описане в тексті свято з українськими. Чи є 

спільні елементи? Чи є різниця? Чим це зумовлено?  

РкнбЯхыйд свято «годи». Ігдю рбюсЯ - бгюцмірсы гтфЯл і южзцмзхыйзл 

анвЯл жЯ аЯвЯсзи тпнеЯи, лнкзсбЯ жЯ бпнеЯи лЯиатсмынвн пнйт. Хд аткн мд 

сікыйз впнлЯгрыйд рбюсн, Якд и рілдимд, мЯ мынвн жЯопнчтбЯкзры юй акзжыйі, 

сЯй і гЯкдйі пнгзці. Т йнемнлт гнлі рдпинжмн внстбЯкзры гн рбюсЯ: 

мЯбнгзкз кЯг б нрдкі, жЯоійЯкз втрди, бЯпзкз озбн.  

3. Охарактеризуйте становлення слов'янської філології в Україні 

у ХХ столітті. 
 

Варіант №25 

1. Поясніть, які особливості відмінювання числівників у 

слов’янських мовах. 

2. Прочитайте слова, порівняйте їх. Які з поданих слів є 

спільнослов’янськими, а які східнослов’янськими? 

тйп. мова рос. мова білор. мова польськ. мова 

енбсзи еяксъи енѝсъ zolty 

аікзи адкъи адкъ biaty 

бнпнмЯ бнпнмЯ аЯпЯмЯ brona 

йнпнлзркн йнпнлъркн йЯпЯлърдк nosidla 

3. За якими фонетичними рисами південнослов'янські мови 

наближаються до східнослов'янських?  
 

Варіант №26 

1. З’ясуйте, як змінилася праслов’янська система відмінювання 

іменників.  

2. Зіставте подані фразеологічні звороти (при цьому 

скористайтеся етимологічними, фразеологічними словниками). Які 

мовні відмінності Ви знайшли? 

онкырый. Za krola Cwieczka ( жЯ хЯпю ВнпнфЯ ), 

ркнбЯхый. za Kakana kral’a (жЯ хЯпю ВнпнфЯ). 

тйп. мЯвнбнпзсз мЯ бдпаі вптчі; 
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тйп. мЯвнбнпзсз ріл лічйіб впдцЯмнвн ВЯбпзкЯ; 

аікнп. бдпжхі вптчт мЯ бдпад, бъгпЯхы кърнлт бнкнррю. 

3. Назвіть фонетичні засоби, що зумовили поділ слов’янських 

мов на східну і південну групи, з одного боку, і західну - з другого.  
 

Варіант №27 

1. Поміркуйте, що споріднює слов’янські відповідники, в яких 

при відмінюванні чи словотворенні з’являється суфікс es : 

тйп. мдан – лм. мдадрЯ,  

пнр. ркнбн – лм. ркнбдрЯ;  

о. niebo – лм. niebiosa;  

ц. sloi – лм. sloeso «гіђркнбн»,  

ркх. telo – telesny «сікдрмзи». 

2. Охарактеризуйте фонетичні особливості болгарської мови. 

Який принцип правопису у болгар? 

3. У Т. Шевченка є вірш «Подражаніє сербському». Поету 

пощастило відчути й осягнути багатство й велич саме сербської 

народної пісні. Охарактеризуйте сербські елементи у вірші.  
 

Варіант №28 

1. З’ясуйте з допомогою словників, як реалізувалися в різних 

слов’янських мовах спiльноiндоєвропейські слова:  

ждлкю, рнмхд, бдцiп, бдрмЯ, бнвнмы, бнгЯ, рмiв, бiсдп, акзрйЯбйЯ, 

гдпдбн, адпджЯ, ждпмн. 

Яку роль відіграє етимологічний аналіз лексики при 

встановленні найдавнішої території слов’ян? 

2. Охарактеризуйте фонетичні, морфологічні особливості 

сербської та хорватської мов. 

3. О. Тищенко наводить такі різновиди весільного хліба: тйп. 

(онкірыйд) и аікнптрыйд підручник, падручнік «піжмнбзг йнпнбЯэ, юйзи 

йкЯгтсы лнкнгнлт оіг птйт», пнр. (оібміцмд) столовуха «бдрікымзи фкіа», 

тйп. перепіѓць «піжмнбзг бдрікымнї чзчйз, опзтпнцдмнї гн напюгт 

одпдонэ, нагЯптбЯммю», ркнбЯхый. radostnik, radovnik «напюгнбд одцзбн мЯ 

фпдрсзмЯф і бдріккі», оібгдммнцдрый. radvanec «одцзбн, шн бзоійЯэсы т 

лнкнгнї мЯодпдгнгмі чкэат, мЯ гібзц-бдцнпі». Поясніть розбіжності в 

назвах у різних мовах.  
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Варіант №29 

1. Ознайомтеся з підходами-оцінками вчених стосовно 

просвітницької діяльності Кирила і Мефодія. Які Ваші припущення 

стосовно створення слов’янської абетки? 

Ж ілдмЯлз ЙзпзкЯ і Лдунгію онб’южтэсы рсбнпдммю ркнб’юмрыйнї 

Яадсйз. Ґптмснбмд гнркігедммю Яадсйз, юйт тлнбмн мЯжбЯмн йзпзкзхдэ, 

жпназб тйпЯїмрыйзи уікнкнв, бігнлзи сЯйне юй Лзспнонкзс ІкЯпінм. Инвн 

опЯхю «Ркнб’юмрыйд озрылн одпдг Йнрсюмсзмнл» одпдйнмкзбн гнбнгзсы 

опЯбгзбірсы нонбігі цдмхю ФпЯапЯ, юйзи озрЯб, шн Йнрсюмсзм (Йзпзкн) 

жмЯичнб т Фдпрнмдрі СЯбпіирыйнлт ЄбЯмвдкіђ і ОрЯксзп «птрыйзлз 

озрылдмЯлз озрЯмі». Хю онгію гЯстђсырю жзлнэ 860–861 pp. Юйшн хд бед 

аткЯ рунплнбЯмЯ озрдлмірсы, сн шн е снгі рсбнпзб Йзпзкн? Хд озсЯммю мд 

гЯђ ронйнэ бцдмзл нры тед опнсювнл йікыйнф рснкісы.  

2. ТйпЯїмрыйзи гнркігмзй Н. РспзеЯй жбдпмтб тбЯвт мЯ мЯюбмірсы т 

рдпарыйіи сЯ тйпЯїмрыйіи лнбЯф мзжйз рдлЯмсзцмн лЯиед снснемзф ркіб: 

ватра, вулиця, гинути, дихати, збірка, лаяти, людство, люлька, плетиво, 

сукня. У чому причина такої схожості? 

3. Поміркуйте, які праслов’янські суфікси іменників та 

прикметників успадкували слов’янські мови. 
 

Варіант №30 

1. Поміркуйте, як змінилася праслов’янська система дієслівних 

форм у сучасних слов’янських мовах. 

2. Порівняйте, що є спільне, а що відмінне в словах. Доведіть, що 

подані слова української мови є спільнослов’янськими. 

б тйп. лнбі б пнр. лнбі б аікнп. лнбі б анкв.лнбі 

ждлкю ждлкю ждлкю ждлю 

віпйзи внпыйзи внпйі внпцзб 

нгзм нгзм Ягжім ђгзм 

3. У багатій спадщині Лесі України є оригінальний твір, 

написаний на «південнослов'янський» мотив, - поема «Віла-посестра». 

Поема тематично написана на основі сербського героїчного епосу і 

сербської міфології. Доведіть це, спираючись на відповідні джерела з 

фольклору. 
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