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1. Загальна інформація
Назва дисципліни
Історія української літературної мови
Викладач (-і)
Володимир Барчук
Контактний тел. викладача
(0342) 59 60 78
E-mail викладача
Wolmyr@i.ua
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Очна / заочна
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навчання
Консультації
Пн. 13.30-15.00
2. Анотація до курсу
Історія української літературної мови є одним із ключових курсів фахових дисциплін, має
важливе як пізнавальне, так і світоглядне значення. Історія української літературної мови
узагальнює весь курс лінгвістичних дисциплін, засвоєних студентом-філологом; знання з цих
дисциплін неодмінно мусять бути використані при вивченні історії літературної мови. Отже,
історія літературної мови водночас визначає і завершує фахову підготовку філологів,
формуючи цілісні знання із історії мови, літературної мови, мовної системи, зумовленості
процесів у межах кожного з мовних рівнів, тенденцій та перспектив розвитку мови.
3. Мета та цілі курсу
Дати знання з історії української літературної мови.
Навчити на основі методологічних засад аналізувати історичні події у розвитку
літературної мови.
Ознайомити з історичними пам’ятками різних жанрів і стилів як джерелами вивчення
історії улм.
Розуміти та комплексно характеризувати особливості становлення улм, літературні мови
в історії українського народу.
Навчитися аналізувати тексти різних жанрів і стилів.
Знати та розуміти історичний контекст розвитку мови і суспільства, вплив визначних
діячів на розвиток української літературної мови.
Ключові слова і поняття: українська літературна мова, старослов’янська мова, руська
писемно-літературна мова, староукраїнська мова, церковнослов’янська мова, нова українська
літературна мова, стилі української літературної мови, мовна пам’ятка.
4. Результати навчання (компетентності)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні мати:
 здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вироблення власної
дослідницької стратегії й реалізації її у професійній діяльності;
 здатність бути креативним, застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях;
 здатність вільно і грамотно, усно та письмово спілкуватися державною мовою,
утверджувати національні гуманістичні ідеали, мовне й культурне багатство України;
 здатність до побудови та реалізації власної траєкторії навчання упродовж життя
(навчання та самоосвіта), коригування власної професійної діяльності в контексті
основних професійних вимог до вчителя;
 здатність володіти навичками ведення дискусії й наукової полеміки, написання
аналітичних і публіцистичних текстів, дотримуватись норм правопису сучасної
української мови;
 здатність активно застосовувати професійно-профільні знання, уміння й навички з
мовознавчих, літературознавчих, психолого-педагогічних дисциплін у загальноосвітніх
навчальних закладах різних типів із використанням передових освітніх технологій;

 здатність використовувати знання про мову як особливу знакову систему у професійній
діяльності, її природу, функції, рівні;
 здатність вільно оперувати фаховими термінами для виконання професійних завдань;
 здатність трансферу сучасних наукових досягнень у загальноосвітні навчальні заклади,
у практику викладання української мови та літератури; обміну досвідом професійної
діяльності та критичного аналізу власних педагогічних напрацювань;
 володіння основними мовознавчими і літературознавчими поняттями, здатність
застосовувати їх у процесі аналізу та інтерпретації текстів різних стилів;
 здатність використовувати сучасні методологічні засади предметної спеціалізації, теорії
й історії української мови та літератури, дисциплін за вибором мовознавчого та
літературознавчого спрямування, орієнтуватися в сучасному українському
літературному процесі з настановою на практичне втілення в освітньо-професійній
діяльності;
 здатність кваліфіковано аналізувати навчальні матеріали й добирати посібники й
підручники, які найбільше відповідають цілям і умовам навчання;
 дотримуватись принципів академічної доброчесності
 вільно спілкуватися з професійних питань державною мовою усно і письмово,
використовувати її для організації ефективної комунікації та навчання;
 знати норми української літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній
діяльності;
 знати і розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова,
історію української мови і літератури, вміти застосовувати набуті знання у
професійній діяльності;
 аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні
явища і процеси, що їх зумовлюють;

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу
Вид заняття
лекції
семінарські заняття / практичні / лабораторні
самостійна робота
Ознаки курсу
Семестр
8-й

Тема, план
Тема 1.
Предмет, завдання
і
значення
курсу.
Зв’язок курсу історії
УЛМ
з
іншими
науковими
дисциплінами.
Методологічні засади

Спеціальність

Загальна кількість годин

12
18
60

Курс
(рік навчання)

014.01 Середня освіта
четвертий
(Українська мова і
література)
Тематика курсу

Форма
заняття
Лекція

Література

Завдання,
год.
Згідно з пла- Усна
ном
відповідь.
Реферат.

Нормативний /
вибірковий
нормативний

Вага
оцінки
30%

Термін
виконання
За розкладом

20%

Згідно із темою

оцінки мовно-історичних явищ.
Тема 2.
УЛМ в додержавний
Лекція
період. УЛМ в Київській
(Руській державі).

Згідно з пла- Усна
ном
відповідь.
Реферат.

Тема 3.
УЛМ в ПольськоЛитовській державі.

Лекція

Тема 4.
Розвиток УЛМ у др. Лекція
пол.
17-18
ст.
Зародження нової літературної
мови.
Творчість
І.Котляревського.

Згідно з пла- Усна
ном
відповідь.
Реферат.
Згідно з пла- Усна
ном
відповідь.
Реферат.

30%

За розкладом

20%

Згідно
темою.

30%

із

За розкладом
Згідно
із
темою.

20%
30%

За розкладом

20%

Згідно
темою.

із

Тема 5.
Лекція
Розвиток УЛМ у 19 ст.
– на поч..\ 20 ст.
Т.Шевченко, І.Франко,
Б.Грінчкнко.

Згідно з пла- Усна
ном
відповідь.
Реферат

30%

За розкладом

20%

Згідно
темою.

Тема 6.
Лекція
УЛМ у 20 ст. Сучасний
стан та перспективи
розвитку УЛМ.

Згідно
планом

30%

із

За розкладом
із Усна
відповідь
Реферат

20%

Згідно
темою.

із

Теми практичних занять
Назва теми
1

2

3

Предмет, завдання і значення курсу. Зв’язок курсу історії УЛМ з
іншими науковими дисциплінами. Методологічні засади оцінки
мовно-історичних явищ. Поняття історичного розвитку та його
чинників у стосунку до мови. Критерії мовної диференціації.
Теорії постання мов. Вплив геополітичних факторів на долю
народів і мов.
Походження назви „Україна”. УЛМ на різних етапах історичного
розвитку. Основні джерела вивчення історії УЛМ. Найголовніші
наукові праці з історії УЛМ. Періодизація історії УЛМ. Етапи
становлення УЛМ.
Праслов’янська доба. Прабатьківщина слов’ян. Праслов’янська
мова. Причини розпаду праслов’янської мовної єдності.
Східні слов’яни. Українці – автохтони південно-східної Європи.
Перегрупування мовно-територіальних регіонів східних слов’ян.

Кількість
Годин
2

2

2

4

5

6

7

8

Українські племена і їх мовна диференціація. Фактори об’єднання
українських племен у державу. Формування головних рис
української мови.
Старослов’янська мова – перша літературна мова Київської Русі.
Формування руської писемно-літературної мови та періоди її
розвитку. Питання давньоруської мови. Писані пам’ятки Київської
держави.
Литовсько-польська колонізація. Умови розвитку УЛМ. Загальна
характеристика розвитку літературної мови ХVІ – сер. ХVІ ст.
Мова українських грамот. Початки реформації в Україні /братства
та їх діяльність, переклад церковних книг староукраїнською
мовою/.
Розвиток УЛМ від сер. ХІV до сер. ХVІІ ст. (польська доба).
Початки вищої освіти в Україні. Граматичні праці періоду.
Лексикографія кінця ХІV – поч. ХVІІ ст. Концепція літературної
мови староукраїнських книжників.
Українська літературна мова др. пол. ХVІІ– ХVІІІ ст. (московська
доба). Проблеми української барокової мови. К.р.
Українська літературна мова кінця кінця XVIII – першої пол. ХІХ
ст.).. Творчість І.Котляревського. Перша граматика української
мови О.Павловського.
Розвиток української літературної мови в Галичині. Діяльність
„Руської трійці”. Правописне унормування.
Розвиток УЛМ романтиками у 30-40-х рр. ХІХст. Загальна оцінка
Шевченкової мовотворчості.
Розвиток УЛМ у др. пол. ХІХ – поч. ХХст. Загальні історичні
умови розвитку УЛМ. Заборони української мови в Росії і
боротьба з ними.
Роль І.Франка та Б.Грінченка в українському мовотворенні.
Унормування УЛМ: лексичне, правописне, граматичне.
Публіцистика і перекладацька практика періоду.

2

2

2

2

2

Революційні події 1917 року, створення української держави і
домагання прав для української мови. Здобутки українізації за
1917-1920 рр.: преса і книговидання, шкільництво, розширення
функцій літературної мови.
9

Українська літературна мова в радянській державі. Ідеологія як
фактор розвитку УЛМ. Українізація та її наслідки /перша пол.
ХХст./ Унормування УЛМ зазначеного періоду /правописне,
лексичне, граматичне/.
Українське мовотворення на сучасному етапі: стан та
перспективи.

2

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється у таких вимірах: 100 балів –

Вимоги до письмової роботи

університетська шкала; шкала EKTS; національна шкала –
чотирибальна із відповідними визначеннями (відмінно, добре,
задовільно, незадовільно).
Структура оцінки: екзаменаційна робота – 50%; усні відповіді
– 30%; реферат – 20%.
Контрольна
робота
має
правильно
(концептуально
обґрунтовано) висвітлити 50+1% обсягу матеріалу.

Семінарські заняття
Умови допуску до підсумкового
контролю

Оцінювання за п’ятибальною шкалою.
Виконання усіх запланованих завдань і форм роботи,
отримання з кожного позитивної оцінки (п’ятибальна шкала),
а також сумарної кількості балів не менше 50 за практичний
курс (стобальна шкала).

7. Політика курсу
Фаховість, професійність, фахова та загальна етика, чесність, об’єктивність, морально-етичне підґрунтя
професійної мотивації, толерантність.
Жодні форми порушення академічної недоброчеснсті не толеруються. У випадку таких порушень
реагування згідно із Положенням 1 (про запобігання академічному плагіату) і Положенням 2 (про
Комісію з питань етики та академічної доброчесності).

8. Рекомендована література
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