О .М . М озолю к, I X . Беркещ ук

гС ЛОВ Я Н С Ц К О І Ф І Л О Л О Г І Ї

УДК 811.16 (075.8)
ББК 81.41-923
М 74

ЗМІСТ
Рецензенти:
Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
української мови Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка;
Коваленко Н.Д., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри
української мови Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка;
Дворницька Н.І., кандидат філологічних наук, доцент кафедри сло
в'янської філологи та загального мовознавства Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана
Огієнка.

Рекомендовано до друку вченою радою
Кам'янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка
(протокол №1 7 від 24 листопада 2011 року)

Мозолюк О.М., Беркещук І.С.
М 74 Вступ до слов'янської філології. Навчально-методичний комплекс:
навчальний посібник / О.М. Мозолюк, І.С. Беркещук. - Кам'янецьПодільський: ПП Буйницький ОА , 2011. - 80 с.
У посібнику вміщено навчальну та робочу навчальну програми
дисципліни «Вступ до слов'янської філологи».
Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться рідною мовою та іншими
слов'янськими мовами і народами.

Іагальна характеристика навчальної д и сц и п л ін и ............ ......... ..4
Навчальна пр огра м а .......................................................... ................. 4
/ 1. Пояснювальна записка..................................................... .............. 4
/ 2. Структура залікового кредиту................................................. ....б
/ 1 Зміст дисципліни............................................................................... у
І Робоча навчальна п р о гр а м а ................................ ............................. 8
I I . Зміст теоретичної підготовки....................... ............................ 8
1.2. Практичні занят т я................................................ ...................... ц
1.3. Самостійна робота ........................................................................28
14. Засоби діагностики якості вищої освіти..................................... 30
3.4.1. Контрольні запитання з дисципліни............................... 30
3.4.2. Модульна контрольна робота......................................... 33
3.4.3. Зразок виконання модульної контрольної роботи .....35
1.5. Критерії та норми оцінювання знань,
умінь і навичок студентів з модуля...............................................37
1.6. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності
студентів університету під час практичних занять............... 38
3.7. Підсумковий рейтинг з кредитного модуля (дисципліни)......... 42
їв. Навчально-методичне забезпечення...... .................................... 42
3.8.1. Основна література.......................................................... 42
3.8.2. Додаткова література....................................................... 43
3.8.3. Словники....................... .................................................... 45
3.8.4. Інтернет-сайти_________________________________ 48
4. Короткий словник основної те рм інології...................................... 49
■» Д овід ко ві матеріали....... ................................. .................... .......... 57
і
І

УДК 811.1 б (075.8)
ББК 81.41-923

-З -

3.7. Підсумковий рейтинг з кредитного модуля (дисципліни)
Підсумковий рейтинг з кредитного модуля - це сума балів за поточ
ний контроль, модульний контроль, а також самостійну роботу.
Рейтингова
оцінка з
кредитного модуля
90-100 і більше
82-89
75-81
67-74
60-66
35-59

34 і менше

Оцінка за шкалою ЕСТ5
А (відмінно)
В (дуже добре)
С (добре)
О (задовільно)
Е (достатньо)
РХ (незадовільно з можливіс
тю повторного складання)
Р (незадовільно з
обов'язковим проведенням
додаткової роботи щодо ви
вчення навчального матеріа
лу кредитного модуля)

Оцінка
за націоналі»
ною шкалою
відмінно

іі
ч

10.
11

добре

11.
І І.

задовільно

14.
ІV

незадовільно

16.
І /.
18.

3.8. Навчально-методичне забезпечення

3.8.1. Основна література
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Безпалько О.П. та ін. Історична граматика української мови / О.П. Б<ч
палько, М.К. Бойчук, М.А. Жовтобрюх, С.П. Самійленко, І.Й. Таранен
ко. - К.: Рад.школа, 1957.-5 1 0 с.
Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянским
язьїков / Бернштейн С.Б.: Введение. - М.: Наука, 1961. Булаховський Л.А. Славістика / Л.А.Булаховський: вибрані твори и
п'яти томах. - К.: Наукова думка, 1977. - Т.2. - 632с.; - Т.З. - 589 с.; Т.4. - 575 с.
Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов / На
ред. О.С. Мельничука. - К.: Наукова думка, 1966. - 596 с.
Даниленко Л.І. Чеська мова /Л.І. Даниленко: підручник для студенті»
вищих навчальних закладів. - К.: Довіра, 2006. - 543 с.
Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до XX ст.) Курс
лекцій: навчальний посібник / В.І. Яровий, П.М. Рудяков, В.П. Шуми
по та ін. - К.: Либідь, 2003. - 632 с.
Кондрашов Н.А. Славянские язьїки / Н.А. Кондрашов. - М.: Просв«»
щение, 1956.- 198 с.
-
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19.
^0.

і 1.

)1.
: 1.

Кравчук Р.В. 3 історії слов'янського мовознавства / Р.В. Кравчук. - К.:
Радянська школа, 1961.- 140 с.
Леута О.І. Старослов'янська мова: підручник / О.І. Леута: - К.: Вища
школа, 2001. - 255 с.
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ВЦ «Академія», 2008. - 344 с.
Майборода А.В. Старослов'янська мова / А.В. Майборода. - К.: Вища
школа, 1975. - 294 с.
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Либідь, 1997. - 240 с.
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них мов / В.М. Русанівський. - К.: Наукова думка, 1985. - 232 с.
Семеног О. Вступ до слов'янської філології. Навчально-методичний
посібник для студентів філологічних факультетів педагогічних уні
верситетів / О. Семеног. - Глухів - К., 2003. - 165 с.
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Українська книга, 1998. - 342 с.
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укова думка, 1983. - 264 с.
Структура і розвиток слов'янських мов / / Слов'янське мовознав
ство. - К.: Наукова думка, 1967. - Т.5. - 185 с.
Собинникова В.И. Введение в славянскую филологию / В.И. Собинникова. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1979. - 82 с.
Соколянский А.А. Введение в славянскую филологию / А.А. Соколянский:Учебное пособие / Ред. А.А. Гарипов. - Магадан: ОАО «Маобти»,
2001.-163 с.
Трофимович К.К. Практикум з порівняльної граматики слов'янських
мов / К.К. Трофимович. - Львів: Вид-во Львівського університету,
1960. - 227 с.
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Чучка П.П. Вступ до слов'янської філології / П.П. Чучка. - К.: НМК ВО,
1988.-77 с.

3.8.2. Додаткова література
М . Азарова Л.Є. Іменники-композити у східнослов'янських мовах / Аза
рова Л.Є. / / Збірник наукових праць. - К., 2001. - С. 112-119.
;5. Архангельска А.М. Мовна картина світу у слов'янській фразеології /
А.М. Архангельська / / Слов'янський вісник,-1998. - Вип.1. - С. 210-213.
-
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26. Бакеркина В.В. О национально-культурном менталитете и его лон*
сикографической репрезентации / В.В. Бакеркина / / Язьік и кульїу
ра. Третья Международная конференция. Докладьі и тезиси докла
д о в ,-К .,1 994.-С . 55-56.
27. Баран В Д Давні слов'яни / Баран ВД. - К.: Альтернативи, 1998. - 336 €,
28. Бильїк Е.Н. Факультативний курс «Введение в славянские язьїки»
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Бильїк Е.Н. / / Відродження. -1995 - №4. - С. 24-25.
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фікація її усної літературної форми / Києво-Могилянська академія п
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1-М. Коць-Григорчук / / Мовознавство. - 2008. - №2-3. - С. 222-235.
33. Відродження мов і культур західних та південних слов'ян в Україні:
Збірник статей / За ред. В.М. Русанівського. - К.: Вежа, 1995. - 176 с.
34. Герценберг Л.Г. К вопросу о классификации индоевропейских
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37. Даниленко Л.І. Мовно-образний простір чеської ментальності: кон
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С. 147-153.
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но Жайворонок В.В. Українська етнолінгвістика: деякі аспекти дослі
джень / В.В. Жайворонок / / Мовознавство. - 2001. - №5. - С. 48-63.
4 І Залізняк Л. Походження східних слов’ян / Л.Залізняк I I Дивослово. 2001. - №3. - С. 26-28.
4 і Запрудський С.М. Ситуаційні чинники здійснення реформи білорусь
кої мови 1933 року / С.М. Запрудський / / Мовознавство. - 2006. С. 52-65.
<11 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація / Василь Іванишин,
Ярослав Радевич-Винницький. - Дрогобич: Відродження, 1994. -2 1 8 с.
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4. КОРОТКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Адстрат (лат. адіїгахит - нашарування), -у. Сукупність ознак мов
ної системи як результат впливу однієї мови на іншу за тривалого співІ<нування і к онтактів народів, що розмовляють цими мовами.
Аналіз (грец. апаїузіз - розкладання), -у. Метод дослідження, що по
мигає в розкладанні мовного цілого (тексту) на його складові з метою пізнання їх сутності.
Антропонім (грец. апГгоров - людина і опута - ім'я), -а. Офіційна й
неофіційна власна назва людини.
-
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Антропоцентризм (грец. апігороз - людина і септгит- осереддяЦ
-у. Світоглядний принцип, згідно з яким людина є центром і вищою м м
тою світу; в сучасному мовознавстві визнається одним із найважливіший
принципів організації та функціонування живої природної мови на в с іх !
структурних рівнях.
Ареальна лінгвістика (лат. агеа - площа, простір; Ііпдиа - мова), \
-и. Розділ мовознавства, який на основі методу картографування мовний
явищ вивчає їх територіальне поширення. Синоніми: лінгвогеографІІІ
просторова лінгвістика, ареальне мовознавство.
Архаїзм (грец. агсіїаіоз - стародавній), -у. Застаріле слово, як#
вийшло з активного вжитку, але збереглося в пасивному словнику.
Астериск (грец. а$іег - зірка), -а або зірочка, - спеціальний знак* н і
початку кожної окремо вживаної гіпотетичної одиниці (будь-який звуі
чи праформа (архетип) праслов'янської мови).
Білінгвізм (лат. Ьі, від Ьі$ - двічі і Ііпдиа - мова), -у. Практика індииі»
дуального або колективного використання двох мов у межах однієї дер»
жавноїчи соціальної спільноти у відповідних комунікативних сферах.
Бінарний (лат. Ьіпагіиз - подвійний), -а, -е. Елементарна опозиція у
світосприйнятті чи в мові, основний системотворчий принцип у дослі*
дженні.
Вірування, -я. Релігійні уявлення людини, в основі якого леж иц
віра в існування надприродних сил, що панують над світом.
Власна назва (онім), -а. Індивідуальне найменування окремого оди
ничного об'єкта з ряду однорідних; протиставляється загальній назві.
Внутрішня форма слова, -и. Семантична і структурна співвіднесе*
ність морфем слова з іншими морфемами цієї ж мови; ознака, покладене
в основу номінації при творенні нового лексичного значення слова.
Вогнепоклонництво, -а. Форма язичницького вірування, в осноні
якого лежить поклоніння вогню як божеству.
Водопоклонство, -а. Форма язичницького вірування, в основі яко
го лежить поклоніння воді як божеству.
Вуковиця (за іменем В. Караджича), -і. Сербська кирилиця.
Гаєвиця (від прізвища Л. Гая, який остаточно закріпив латинську аз
буку в хорватській мові), -і. Хорватська латиниця, що ґрунтується на фо
нетичному принципі та включає літери з одним звуковим зиченням.
Генеалогічна класифікація мов (грец. депеаіодіа - родовід),
Ви
вчення і групування мов світу на основі споріднених зв'язків між ними
(спільного походження від прамови).
Гідронім (грец. Ьусіог - вода й опута - ім'я), -а. Власна назва природ
них і штучних водних об'єктів.

Гіпотеза (грец. ЬуроіЬе$і$ - основа, припущення), -и. Наукове припу
щення, яке висувається для пояснення певних явищ дійсності; будь-яке
припущення, що потребує підтвердження.
Глаголиця, -і. Тип давньої слов'янської азбуки.
Говір, -вору. Одиниця територіальної диференціації мови, що станипить об'єднання говірок, близьких за фонетичними, лексичними та
11 мматичними ознаками.
Гражданський шрифт («гражданка»), -у. Тип давньо східнослов'янсь
кою письма, який характеризувався заокругленим накресленням літер,
мідсутністю надрядкових знаків наголосу і титл.
Граматика (грец. дгаттаїіке - мистецтво читати і писати бук
ші, від дгатта - буква), -и. Будова мови, тобто система способів словоторення, морфологічних категорій і форм, синтаксичних категорій і
конструкцій; розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.
Графіка (грец. дгарЬіке, від дгарЬо - пишу), -и. Сукупність усіх засоОів письма (у звуковому письмі літер і допоміжних знаків), які використомують для передавання звукової мови; розділ мовознавства, що вивчає
форми літер і співвідношення їх зі звуками мови.
Дамаскін (за ім'ям грецького проповідника XVI ст. Дамаскіна Студиі.і), -а. Рукописний збірник релігійно-повчальних творів, написаний най
простішою розмовно-діалектною мовою.
Демонологія (грец. сіаітоп - божество і Іодов - слово, вчення), ї. Мі
фічні уявлення про злих духів (демонів), що виникли на основі первіс
ної віри в них; сукупність демонів, що сформувалася в певному язич
ницькому середовищі.
Дивергенція (лат. сімегдеге - розходитися), -ї. Історичний процес
розвитку мови, внаслідок якого вона розпадається на дві або більше мов
(перетворення її діалектів на окремі мови) або ж її мінімальні одиниці
(фонеми) розпадаються на дві чи більше фонем (перетворення варіан
те фонеми на окремі фонеми); те саме, що диференціаціяДіалект (грец.
<ІІаІекІо5 - говір, наріччя), -а. Різновид певної мови, який є засобом спіл
кування людей, тісно пов'язаних територіально, соціально або профеі Ійно (територіальний діалект, соціальний діалект).
Діахронічне мовознавство, -а. Мовознавство, яке розглядає мову
и її історичному розвитку. Синонім: історичне мовознавство.
Діахронія (грец. діа - через і сЬгопоз - час, тобто різночасність),
і. Історичний розвиток мови; дослідження мови в часі, в її історичному
розвитку. Антонім: синхронія.
Евфемізм (грец. еирНетізтоз, від еи - добре і рЬеті - говорю), -у.
І моційно нейтральне слово або вислів, вживане замість синонімічного
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