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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна/заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

035 Філологія 

Рік підготовки 

ІІ Змістових модулів – 3 

 Семестр 

ІІІ Загальна кількість 

годин – 90 Лекції 

20 год.  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Рівень освіти 

третій (освітньо-

науковий) 

Семінарські 

10 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Вид контролю 

 

ІІІ семестр – екзамен 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Мета курсу полягає в тому, щоб навчити аспірантів досліджувати 

історію формування, становлення та функціонування мовних особливостей та 

норм у різні періоди розвитку української мови, спираючись на різноманітні 

джерела, насамперед писемні пам’ятки різного часу. 

 

2.2. Завдання викладання дисципліни «Історія української мови»:  

1) дати вичерпну інформацію про походження та етапи розвитку 

української мови, виникнення і формування літературної мови; 

2) ознайомити із історією одиниць різних структурних рівнів української 

мови; 

3) ознайомити із джерелами вивчення історії української мови та 

особливостями видання українських пам’яток; 

4) дати інформацію про закономірності та основні тенденції розвитку 

норм та стилів української мови; 

5) схарактеризувати історію правопису та правописних норм української 

мови; 

 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні: 

 

знати: 

1) теоретико-методологічні засади історії української літературної мови 

як науки;  

2) походження та основні етапи розвитку української мови; 

3) концепції вчених щодо походження української мови; 

4) методи дослідження історичних змін мови; 

5) джерела вивчення історії української мови; 

6) основи етимології; 

7) наукові засади видання пам’яток української мови; 

8) основні характеристики, особливості кожного періоду історії 

української літературної мови, характерні риси пам’яток різних стилів і 

жанрів;  

9) особливості становлення норми української літературної мови, історію 

правопису української літературної мови.  

 

уміти:  

1) аналізувати й оцінювати наукові праці вчених з історії української 

мови, концепції походження української мови, суспільне становище 

української мови на різних її етапах розвитку; 

2) визначати в писемних пам’ятках української мови різних епох 

найважливіші мовні особливості (фонетичні, словотвірні, лексичні, 



морфологічні та синтаксичні), що характеризують відповідний період 

розвитку української мови; 

3) застосовувати описовий і порівняльно-історичний методи, здійснювати 

етимологічний і компонентний аналіз мовного матеріалу;  

4) читати і метаграфувати рукописні джерела української мови; 

5) аналізувати й оцінювати літературно-писемні пам’ятки XІ–XVIII ст. 

 

Набуті знання й уміння сприятимуть формуванню таких компетенцій: 

1) уміння визначати фонетичні, граматичні, лексичні та словотвірні 

особливості, що відображають розвитку української мови упродовж усього її 

історичного періоду; 

2) аналіз давньоукраїнських і староукраїнських пам’яток  писемного 

періоду; 

3) уміння читати, метаграфувати й аналізувати друковані та рукописні 

тексти; 

4) оцінювати джерельну базу історико-лінгвістичних студій. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Походження української мови 

 

Тема 1. Історія української мови як галузь лінгвоукраїністики. 

Праслов’янська мова – основа формування слов’янських мов. Проблема 

етногенезу слов’ян. Початки української мови. Характерні особливості 

української мови на тлі інших слов’янських мов.  

 

 Тема 2. Періодизація розвитку української мови. Періодизація історії 

української мови. Дискусійні питання та критерії періодизації історії 

української мови (різні трактування періодизації вченими-лінгвістами: 

Михайло Жовтобрюх, Павло Плющ, Віталій Русанівський, Василь Німчук, 

Григорій Півторак, Олекса Горбач, Юрій Шевельов та ін.). Питання 

походження письма у східних слов’ян.  

 

 Тема 3. Джерела вивчення історії української мови. Рукописні 

історичні пам’ятки XІ–XVIII ст., друковані пам’ятки різних жанрів і стилів, 

художня література як основні джерела вивчення історії української 

літературної мови. Видання пам’яток української мови. Історичні словники 

східнослов’янських мов. 

 

 Тема 4. Методи дослідження української мови. Сучасні методи 

дослідження мови. Порівняльно-історичний метод. 

 

Змістовий модуль ІІ. Історія структурних рівнів української мови 

 Тема 1. Історія фонетики. Формування фонологічної системи 

давньоруськоукраїнської мови. Відображення в українській мові фонетичних 



процесів праслов’янської мови. Система голосних давньоукраїнської мови в 

порівнянні з праслов’янською. Система приголосних давньоукраїнської мови. 

Фонетичні процеси праслов’янської мови, засвідчені в староукраїнській. 

Перше перехідне пом’якшення задньоязикових /г/, /к/, /х/. Пом’якшення 

приголосних у сполученні з /j/. Зміна звукосполучень [*dt], [*tt] в [*st]. 

Спрощення в групах приголосних. Фонетичні зміни протоукраїнської мови 

дописемного періоду. Перше повноголосся. Зміна звукосполучень [*or], [*ol] 

перед приголосними. Історія носових голосних. Давні зміни дифтонга, що 

позначався літерою э. Зміна початкового [je]. Зміна [a] на [o] на початку слова. 

Втрата початкового [j] перед [y]. Лабіалізація [е] в [o] після шиплячих та [j]. 

Історія редукованих голосних. Сильна / слабка позиція редукованих. Друге 

повноголосся. Редуковані [ъ], [ь] після [р], [л] між приголосними. Редуковані 

[i] (и) та [ы]. Наслідки занепаду редукованих у системі голосних. Наслідки 

занепаду редукованих у системі приголосних. Становлення фонетичної та 

фонологічної систем української мови. Зміна [гы], [кы], [хы] на [гі], [кі], [хі]. 

Рефлексація э. Перехід довгих [o], [e] в [i]. Етимологічні звуки [ы], [i] (и). Звук 

[i] на початку слова. Асиміляція [j] м’якими приголосними. Ствердіння 

приголосних. Протетичні приголосні.  

 

 Тема 2. Історія морфології. Дослідження з історичної граматики в 

українському мовознавстві. Загальна характеристика морфологічної будови 

давньоукраїнської мови раннього та інших періодів порівняно з сучасною 

українською мовою. Іменник давньоукраїнської мови. Основні граматичні 

категорії староукраїнського іменника. Типи відмінювання давніх іменників. 

Іменники *ā, *jā-основ. Іменники *ŏ, *jŏ-основ. Іменники *ŭ-основ. Іменники 

*ĭ-основ. Іменники *ū-основ. Іменники з основами на приголосний. Історія 

формування сучасних відмін іменників. Частини мови, що виділилися з класу 

імен. Особливості давньоукраїнського займенника. Історія форм особових і 

зворотного займенників. Історія форм предметно-особових займенників. 

Історія форм неособових займенників. Особливості давньоукраїнського 

прикметника. Нечленні прикметники. Членні прикметники. Ступені 

порівняння прикметників. Особливості давньоукраїнського числівника. Прості 

числові назви. Складені числівники. Дієслово давньоукраїнської мови. 

Загальна характеристика українського дієслова. Типи дієслівних основ. 

Тематичні й атематичні дієслова. Історія дієслівних форм теперішнього часу. 

Історія дієслівних форм минулого часи. Історія дієслівних форм майбутнього 

часу. Історія форм умовного та наказового способів. Історія форм 

дієприкметника та дієприслівника. Загальні відомості про прислівники (їх 

виникнення, словотвірна структура, взаємозв’язок з іншими категоріями слів, 

історичний розвиток). Первинні і вторинні прислівники. Відзайменникові 

прислівники. Відіменні прислівники (прислівники іменникового походження, 

прислівники прикметникового походження, відчислівникові прислівники). 

Віддієслівні прислівники. Прислівники, утворені способом редуплікації, 

об’єднання різних форм слова, близькозначних слів, також антонімів. 

Виникнення і формування первинних і вторинних (похідних) прийменників, 



первинних і вторинних (похідних), а також простих, складних і складених 

сполучників, первинних і вторинних, словотворчих і формотворчих часток. 

Історія вигуків і звуконаслідувань. 

 

Тема 3. Історія синтаксису. Загальна характеристика синтаксичної 

будови староукраїнської мови раннього та інших періодів порівняно з 

сучасною українською мовою. Просте речення у староукраїнській мові. 

Головні типи простих речень. Будова простих розповідних речень. Засоби 

оформлення питальних речень. Особливості вираження заперечення у простих 

реченнях. Просте двоскладне речення. Головні члени речення. Засоби 

вираження простого і складеного дієслівного присудка. Складені іменні 

присудки з іменниками, прикметниками, дієприкметниками, займенниками, 

числівниками. Зв’язок присудка з підметом. Конструкції з атрибутивним, 

об’єктним та іншими значеннями. Конструкції з подвійними відмінками. 

Односкладні речення: означено-особові, неозначено-особові, безособові, 

номінативні. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами, 

вставними словами і відокремленими зворотами. Речення з давальним 

самостійним. Розвиток складного речення. Безсполучникові та сполучникові 

складні речення. Складносурядні та складнопідрядні речення. Історія розвитку 

конструкцій з непрямою мовою. Особливості порядку слів. Загальні 

закономірності в розвитку синтаксичної будови української мови.  

 

Тема 4. Історія словотворення. Дослідження з історичного 

словотворення в українському мовознавстві. Історичний словотвір різних 

частин мови. Історичний словотвір іменника. Перспективи дослідження 

динаміки словотвірної системи прикметника. Здобутки української 

мовознавчої науки в дослідженні історичного словотворення дієслова. 

Надбання українського мовознавства в дослідження історії прислівника. 

Історичний словотвір числівника, займенника, сполучників, часток й вигуків. 

Перспективи розвитку науки про словотвір. 

 

 Тема 5. Історія лексики та фразеології. Проблеми вивчення 

словникового складу мови. Праслов’янська лексика. Лексика 

давньоруськоукраїнської мови. Лексика і фразеологія XIV–XV століть. 

Лексика, пов’язана із загальною характеристикою людини. Лексика, вживана 

для позначення навколишнього середовища. Лексика, пов’язана із трудовою 

діяльністю людини. Лексика і фразеологія XVI–XVIII століть. Зміни в лексиці, 

пов’язані з загальною характеристикою людини. Розширення назв реалій 

навколишнього середовища. Зміни у сфері побуту і їх відображення у 

словнику. Розширення виробничої лексики. Торгівля, гроші, метрологія. 

Суспільне життя. Розвиток тематичних груп лексики в українській мові ХІХ – 

початку ХХІ століть. Історія власних назв. Семантичні процеси розвитку 

української лексики.  



 

Тема 6. Українська етимологія. Етимологізування. Становлення 

етимології як науки. Історико-теоретичні засади етимології. Етимологічні 

словники та довідники, їх характеристика.  

 

Змістовий модуль ІІІ. Історія української літературної мови 

 

Тема 1. Розвиток української літературної мови та її норм. Основні 

ознаки літературної мови. Узус. Нормалізація та норма. Кодифікована норма. 

Кодифікація норми і роль у цьому процесі НАН України. Становлення норми 

в українській мові. Поділ історії української літературної мови на періоди.  

 

Тема 2. Історія українського правопису. Періодизація історії 

українського правопису. Доісторичне “руське” письмо. Давній болгарський 

правопис. Правопис XIV століття. Північноукраїнські ознаки в правописі XV–

XVII століть. Правопис М. Старицького 1619 року. Запровадження гражданки 

1708 року. Правопис за І. Котляревського. Правопис О. Павловського 1818 

року. Правопис М. Максимовича 1827 року. Правопис “Русалки Дністрової” 

1837 року. Кулішівка. Заборона 1876 року. Драгоманівка. Правописна 

боротьба в Галичині. Желехівка. Запровадження фонетичного правопису в 

Галичині 1893 року. Грінченківка. Правопис 1908 року. Правописна система 

проф. Івана Огієнка 1918–1919 років. Академічний правопис 1920–1921 років. 

Академічна система українського правопису 1928 року. Новий академічний 

правопис 1945 року. Правопис в еміграції. Проблеми українського правопису 

в ХХ–ХХІ століттях (за В.В. Німчуком). Сучасні проблеми української 

орфографії. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

денна/заочна форма 

усього у тому числі 

л. сем. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Походження української мови 

Тема 1. Історія української мови 

як галузь лінгвоукраїністики 

 2     

Тема 2. Періодизація розвитку 

української мови. 

 2    4 

Тема 3. Джерела вивчення історії 

української мови. 

  2   4 

Тема 4. Методи дослідження 

української мови. 

     4 

Разом за змістовим модулем 1 20 4 4   12 



Змістовий модуль 2. Історія структурних рівнів української мови 

Тема 1. Історична фонетика.  2 2   6 

Тема 2. Історична морфологія.  2 2   6 

Тема 3. Історичний синтаксис.  2    6 

Тема 4. Історичний словотвір.  2    6 

Тема 5. Історична лексика та 

фразеологія. 

 2    6 

Тема 6. Етимологія як наука. 

Етимологізування. 

 2 2   6 

Разом за змістовим модулем 2 48 12 6   36  

Змістовий модуль 3. Історія української літературної мови  

Тема 1. Розвиток української 

літературної мови та її норм. 

 2    4 

Тема 2. Історія українського 

правопису. 

 2 2   8 

Разом за змістовим модулем 3 22 4 2   12 

Усього годин 90 20 10   60 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

ІІІ семестр 

1 Джерела вивчення історії української мови. 2 

2 Історична фонетика. 2 

3 Історична морфологія. 2 

4 Етимологія як наука. Етимологізування. 2 

5 Історія українського правопису. 2 

 

6. Самостійна робота 

 

1.  Назва теми Кількість 

годин 

2.  Періодизація історії української мови (різні трактування 

періодизації вченими-лінгвістами). 

4 

3.  Рукописні історичні пам’ятки XІ–XVII ст., друковані 

пам’ятки різних жанрів і стилів, художня література як 

цінні джерела вивчення історії української літературної 

мови. 

4 

4.  Порівняльно-історичний метод. 4 

5.  Формування фонологічної системи давньоукраїнської 

мови. Відображення в українській мові фонетичних 

процесів праслов’янської мови. 

6 

6.  Дослідження з історичної граматики в українському 2 



мовознавстві. 

7.  Основні граматичні категорії частин мови 

староукраїнського періоду. 

4 

8.  Синтаксична будова староукраїнської мови раннього та 

інших періодів порівняно з сучасною українською мовою 

2 

9.  Типи простих речень у староукраїнській мові. 2 

10.  Розвиток складного речення 2 

11.  Дослідження з історичного словотворення в 

українському мовознавстві. Історичний словотвір різних 

частин мови. 

6 

12.  Історія формування лексики та фразеології XIV– 

ХХ століть. 

6 

13.  Становлення етимології як науки. Історико-теоретичні 

засади етимології. 

2 

14.  Етимологічні словники та довідники, їх характеристика. 4 

15.  Розвиток української літературної мови та становлення 

мовної норми в Україні.  

2 

16.  Об’єктивний поділ історії української літературної 

мови на періоди.  

2 

17.  Періодизація розвитку українського правопису. 8 

 

7. Методи навчання 

 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

методи проблемного викладання, евристичний та пояснювально-

ілюстративний методи.  

Методи стимулювання й мотивації навчальної діяльності: навчальні 

дискусії. 

 
8. Методи контролю 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 

Протягом усього терміну навчання контроль за знаннями аспірантів 

здійснюється під час усного опитування та модульної контрольної роботи. 

 

8.1. Модульна контрольна робота (зразок) 

 

І. Тести (0,5 бала за правильну відповідь; максимум 5 балів):  

 

1. Хто уклав “Лексикон словенороський”? 

А) М. Смотрицький; 

Б) П. Беринда; 

В) Є. Славинецький; 

Г) Л. Зизаній. 



 

2. Визначити твори періоду Київської Русі, написаний старослов’янською 

мовою: 

А) “Київський літопис”; 

Б) “Остромирове Євангеліє”; 

В) “Ізборник 1073 р.”;  

Г) “Слово о полку Ігоревім”. 

 

3. Перші друковані кирилицею книги вийшли 

А) у Москві; 

Б) у Кракові; 

В) у Києві; 

Г) в Острозі. 

 

4. Де І. Федоров надрукував книгу, яку вважають першою друкованою 

українською книгою? 

А) в Острозі; 

Б) у Львові; 

В) у Заблудові; 

Г) у Києві. 

 

5. Коли І.Федоров надрукував книгу, яку вважають першою друкованою 

українською книгою? 

А) 1574; 

Б) 1580; 

В) 1569; 

Г) 1564. 

 

6. Першою друкованою українською книгою є: 

А) “Острозька Біблія”; 

Б) “Апостол”; 

В) “Учительноє Євангеліє”; 

Г) “Апокрисис”; 

Ґ) “Буквар” Івана Федорова. 

 

7. Указати церковну пам’ятку XVI ст., перекладену “простою мовою”: 

А) “Апостол”; 

Б) “Галицьке Євангеліє”; 

В) “Пересопницьке Євангеліє”; 

Г) “Острозька Біблія”. 

 

8. Указати, в який період функціонувала так звана “руська мова”: 

А) IX–XII ст.; 

Б) XIV–XV ст.; 

В) XVI–XVII ст.; 



Г) XVII–XVIII ст. 

 

9. Автором першої рукописної граматики української мови є 

А) І.Ужевич; 

Б) М.Смотрицький; 

В) О.Павловський; 

Г) П.Беринда. 

 

10. Якою мовою написана “Граматика” І. Ужевича? 

А) простою українською; 

Б) слов’яноруською; 

В) французькою; 

Г) латинською. 

 

ІІ. Виконати завдання (кожне завдання – 5 балів; максимум за блок 

15 балів). 

 

1.  Провідміняйте в однині, множині і двоїні: 

 Смѣлая сестра, добра жена, высокъ домъ. 

 

2. Від дієслів родити, быти, любити утворіть форми сигматичного 

аориста в однині, множині і двоїні: 

 

3. Розподіліть за давніми основами (типи основ) давньоукраїнські 

іменники: 

 

 Земля, вода, ночь, свєкры, волъ, любы, душа, сынъ, конь, жєнихъ, путь, чюдо, 

полє, небо, тьсть, лось, зять. 

 

8.2. Питання до екзамену 

1. Українська мова серед інших слов’янських мов. Концепції 

походження української мови. 

2. Виникнення і розвиток літературної мови у східних слов’ян. Питання 

походження східнослов’янської писемності. 

3. Українська мова з генеалогічного і структурно-типологічного 

погляду. 

4. Праслов’янська мова. Слов’янські мови, їхнє групування. 

Східнослов’янські фонетичні риси. 

5. Давньоукраїнська мова (Х–ХІІІ ст.). Сфери її функціонування. 

6. Проблема давньоукраїнської мови. 

7. Проблема диглосії в давніх східних слов’ян. 

8. Пам’ятки давньоукраїнської мови Х–ХІІІ ст. 

9. Стилі давньоукраїнської мови. 



10.  Пам’ятки української мови ХIV–ХVІ ст. 

11.  Стилі української мови ХIV–ХVІ ст. 

12.  Сфери функціонування української мови в ХIV–ХVІ ст. 

13.  Пам’ятки української мови ХVІІ ст. 

14.  Стилі української мови ХVІІ ст. 

15.  Сфери функціонування української мови в ХVІІ ст. 

16.  Старослов’янська та церковнослов’янська мови на різних етапах 

історії мови. Церковнослов’янська мова в Україні ХIV–ХVІІ ст. 

17.  Граматики церковнослов’янської мови в Україні ХVI–ХVІІ ст. 

18.  Староукраїнські словники. 

19.  Новоукраїнські орфографічні системи ХІХ–ХХ ст. 

20.  І. Котляревський в історії нової української літературної мови. 

21.  Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови. 

22.  П.О. Куліш в історії української мови й мовознавства. 

23.   

24.  Історія української літературної мови; проблеми її періодизації. 

Розвиток типів староукраїнської та нової української літературної мови. 

25.  Мовна ситуація в Україні XIV–XV ст. 

26.  Мовна ситуація в Україні в XVI–XVIII ст. 

27.  Українська літературна мова першої половини XIX ст. 

28.  Мовна ситуація в Україні в XIХ–XХ ст. 

29.  Історія української мови як державної мови України.  

30.  Українська мова в XX–ХХІ ст. 

31.  Історія української літературної мови на західних землях України. 

32.  Українська мова за межами України. 

33.  Український алфавіт і графіка (з історичними коментарями). Історія 

українського правопису. 

34.  Історія системи голосних української мови. 

35.  Історія звука ѣ. 

36.  Наслідки занепаду ъ, ь у фонетичній системі української мови 

(вокалізм, консонантизм). 

37.  Рефлекси давніх о, е в українській мові. 

38. Перше перехідне пом’якшення задньоязикових /г/, /к/, /х/. 

39. Пом’якшення приголосних у сполученні з /j/. Зміна звукосполучень 

[*dt], [*tt] в [*st]. Спрощення в групах приголосних.  

40.  Співвідношення між типами відмін іменника давньоукраїнської й 

сучасної української мов. 

41.  Розвиток системи флексій прикметників в історії української мови. 

42.  Історія форм займенника в українській мові. 

43.  Історія форм числівника в українській мові. 

44.  Історія форм дієслів теперішнього часу в українській мові. 

45. Історія форм дієслів минулого часу в українській мові. 

46.  Формування засобів вираження майбутнього часу в українській мові. 

47.  Шляхи розвитку прислівникової системи української мови. 

48.  Історія первинних і вторинних прийменників української мови. 



49.  Історія часток української мови. 

50.  Історія інтер’єктивів (вигуків і звуконаслідувань) в українській мові. 

51.  Етимологія як галузь лінгвістики. Основні засади етимологізування. 

52.  Слов’янські й українські етимологічні словники. 

53.  Історичні словники української мови.  

54.  Історія вивчення української мови (лінгвоукраїністика).  

9. Розподіл балів, які отримують аспіранти 

Форма підсумкового 

контролю 

Форма підсумкового 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

Підсумковий контроль – 

іспит 

1. Аудиторна та 
самостійна навчальна 
робота аспіранта 

2. Модульна контрольна 
робота (МКР) 

3. Іспит 

50 
 

 
20 

 

30 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS (підсумковий контроль – 

іспит) 

 

Підсумковий  

рейтинговий бал 

(кількість балів за  

100-бальною шкалою) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Підсумкова оцінка за 

дисципліну  

за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

75 – 81 С 

66 – 74 D 
задовільно 

60 – 65 Е 

0 – 59 FХ незадовільно  

 

11. Методичне забезпечення 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української мови», 

наукова, навчальна література, історичні, етимологічні словники.  

 

12. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Iсторична граматика української мови : пiдр. / О. П. Безпалько, 

М .К. Бойчук, М. А. Жовтобрюх та iн. – [2-е вид., випр.]. – К. : Рад. школа, 

1962. – 510 с.  



2. Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови (нариси із 

словозміни та словотвору) // С. П. Бевзенко. – Ужгород : Закарпатське обласне 

вид-во, 1960. – 416 с.  

3. Безпалько О. П. Історична граматика української мови : підр. / 

О. П. Безпалько, М. К. Бойчук, М. А. Жовтобрюх, С. П. Самійленко, 

І. Й. Тараненко. – К. : Радянська школа, 1957. – 473 с.  

4. Горбач О. Засади періодизації історії української літературної мови й 

етапи її розвитку // Другий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. 

Доповіді і повідомлення. – Львів, 1993. – С. 8–12. 

5. Грунський М. Історія форм української мови / М. Грунський, 

П. Ковальов. – Х. : Радянська школа, 1931. – 351 с. 

6. Жовтобрюх М. А. Iсторична граматика української мови / 

М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самiйленко. – К. : Вища шк., 1980. – 319 

с.  

7. Історія української мови : лексика і фразеологія. – К. : Наук. думка, 

1983. – 743 с.  

8. Історія української мови : морфологія. – К. : Наук. думка, 1978. – 539 с.  

9. Історія української мови : синтаксис. – К. : Наук. думка, 1983. – 503 с. 

10. Історія української мови : фонетика. – К. : Наук. думка, 1979. – 

367 с. 

11. Крижанівська О. І. Історія української мови : Історична фонетика. 

Історична граматика : навч. посіб. / О. І. Крижанівська. – К. : Академія, 2010. – 

248 с. – (Серія «Альма-матер»).  

12. Медведєв Ф. П. Нариси з української історичної граматики / 

Ф. П. Медведєв. – Х. : ХДУ, 1964. – 247 с.  

13. Німчук В. Походження і розвиток мови української народності / 

В. Німчук // Українська народність : нариси соціально-економічної і етно-

політичної історії. – К., 1990. – С. 190–234.  

14. Німчук В. В. Походження української мови / В. В. Німчук // 

Етнічна та етнокультурна історія України. – К., 2003. – Т. І. – Кн. 2. – С. 351–

468.  

15. Німчук В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії 

української мови / В. Німчук // Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 3–14; 1998. – 

№1. – С. 3–12.  

16. Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація 

давньоруської мови / Г. П. Півторак. – К. : Наукова думка, 1988. – 278 с.  
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