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Вступ 

Дисципліна «Старослов'янська мова» є історико-лінгвістичним вступом 

до вивчення слов'янських мов, тим підґрунтям, на якому базується фахова 

підготовка філолога взагалі й лінгвіста зокрема. 

Старослов'янська мова — це одна з найскладніших навчальних 

дисциплін, проте, водночас вона є базою для усього історико-лінгвістичного 

циклу і тому потребує детального засвоєння. Студенти мають не лише 

опанувати теоретичний матеріал, а й виробити стійкі навички аналізу мовної 

системи на всіх її рівнях: від графічного і фонетичного до синтаксичного і 

текстологічного. Досягти цього можна лише у результаті систематичної роботи 

над конкретним мовним матеріалом як під час аудиторних занять, так і в 

процесі самостійного опрацювання матеріалу. Для такої роботи і стануть в 

нагоді Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Старослов’янська мова», які передбачають систему вправ, що виконуються під 

керівництвом викладача, а також самостійно.  

Методичні рекомендації містять вправи, спрямовані як на засвоєння 

окремих явищ мовної структури, так і на комплексний аналіз давніх текстів. З 

цією метою подано численні зразки найважливіших пам'яток, які увиразнюють 

особливості старослов'янської мови. Призначені навчити студентів 

застосовувати отримані знання на практиці у процесі роботи над текстами 

старослов'янських пам'яток: їх читання, перекладу, коментування та 

комплексного лінгвістичного аналізу.  

Матеріал структуровано за темами.  
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Модуль 1. 
 

Поняття про старослов’янську мову 

 

План 

1. Поняття про старослов’янську мову. Походження старослов’янської 

мови та пов’язана зі створенням старослов’янської мови діяльність Костянтина 

(Кирила) та Мефодія.  

2. Джерела вивчення старослов’янської мови.  

3. Походження та проблема співіснування слов’янських азбук. 

Відмінності та подібності між кирилицею та глаголицею.  

4. Загальна характеристика кириличної азбуки: звукове й числове 

значення букв, лігатури, діакритичні знаки.  

5. Найдавніші слов’янські пам’ятки, їхня класифікація і характеристика. 

Почеркові особливості пам’яток. 

 

Питання для самопідготовки  

1. Коли, на думку вчених, слов’яни виокремилися зі спільнослов’янської 

етнічної і мовної єдності?  

2. Найвідоміші теорії прабатьківщини слов’ян.  

3. Етнонім «слов’яни», погляди на його етимологію.  

4. Джерела найдавніших мовно-історичних відомостей про слов’ян.  

5. Поняття про праслов’янську мову. Хронологічні рамки її існування.  

6. Схарактеризуйте основні етапи формування праслов’янської мови, 

причини та час її розпаду.  

7. Походження слов’янських мов. Роль і місце у цьому процесі 

праслов’янської мови.  

8. Класифікація сучасних слов’янських мов.  

9. Загальне поняття про старослов’янську мову, її місце в системі 

слов’янських мов.  
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10. Значення старослов’янської мови для слов’янського мовознавства 

взагалі й для українського зокрема.  

11. Основні джерела та суспільно-політичні умови виникнення 

старослов’янської мови.  

12. Біографічні відомості про Костянтина і Мефодія.  

13. Функціонування і розвиток старослов’янської мови в різних 

слов’янських землях: у Моравії та Паннонії; охридське та преславське 

культурні вогнища на території південних слов’ян; старослов’янська 

писемність у східних слов’ян.  

14. Питання про живомовну основу старослов’янської мови.  

15. Локальні варіанти (редакції, ізводи) старослов’янської мови.  

16. Порівняльна характеристика двох старослов’янських азбук – кирилиці 

й глаголиці.  

17. Територіальне поширення глаголиці й кирилиці. Значення кирилиці в 

історії розвитку слов’янського письма.  

18. Фонетичне значення та деякі особливості правопису букв кирилиці. 

Числове їх значення. Діакритичні знаки.  

19. Походження старослов’янського письма. Проблема існування письма 

в слов’ян до Кирила і Мефодія.  

20. Відносна давність старослов’янських абеток. Значення преславських 

написів для розв’язання питання про первинність однієї з двох слов’янських 

азбук. Походження глаголиці. Походження кирилиці.  

21. Старослов’янські пам’ятки. Їх назви та класифікація: за азбукою, 

часом написання, місцем написання, змістом.  

22. Глаголичні старослов’янські пам’ятки. Кириличні пам’ятки.  

23. Дослідження старослов’янської мови: у першій половині 19 ст.; з 70-х 

років 19 ст. до нашого часу.  

24. Критичний огляд підручників і навчальних посібників зі 

старослов’янської мови для вищих навчальних закладів.  
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Теми рефератів:  

1. Теорії прабатьківщини слов’ян та праслов’янської мови. Найдавніші 

історичні відомості про слов’ян.  

2. Суспільно-політичні умови для виникнення старослов’янської мови. 

Біографічні відомості про Костянтина і Мефодія.  

3. Походження старослов’янського письма. Проблема існування письма в 

слов’ян до Кирила і Мефодія.  

4. Питання про відносну давність глаголиці і кирилиці.  

5. Класифікація сучасних слов’янських мов.  

6. Функціонування і розвиток старослов’янської мови в різних 

слов’янських землях  

7. Історія дослідження старослов’янської мови.  

8. Джерела мовно-історичних відомостей про слов’ян.  

 

Практичні завдання 

 

Завдання 1. Підготуйте для роботи в аудиторії порівняльну таблицю 

глаголиці та кирилиці, а також таблицю кириличних літер, де відображено їх 

графіку, орфографію, звукове значення, числове значення, сучасний 

український шрифт. Зіставте написання букв глаголиці та кирилиці й визначте:  

1. Букви якої азбуки зручніші для написання?  

2. Яка азбука більш архаїчна? Наведіть докази.  

3. Букви якої азбуки покладено в основу сучасної української абетки?  

Завдання 2. Запишіть у зошит по п’ять прикладів глаголичних і 

кириличних пам’яток, здійсніть їх коротку письмову характеристику.  

Завдання 3. Прочитайте найбільш уживані слова старослов’янських 

текстів під титлами. Якої сфери життя слов’ян вони стосуються? Чим можна 

пояснити вживання титлів у текстах? 
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Завдання 4. Орієнтуючись на матеріал попередньої вправи, зробіть 

повний запис слів під титлами. 

 

Завдання 5. Запишіть буквами кирилиці числа.  

5, 70, 14, 18, 20, 23, 31, 47, 55, 60, 233, 861, 999, 2000, 1200, 1388, 2776, 

5000.  

Завдання 6. Установіть час створення Остромирова євангелія (1) та 

Напису на камінному надгробку болгарського царя Самуїла (2). 

 

 

ПРИМІТКА. Літочислення в давні часи вели від так званого створення 

світу, а не від Різдва Христова. Різниця між ними становила 5508 років. Щоб 

установити реальну дату події, потрібно від дати в старослов’янських пам’ятках 

відняти 5508. Відтак отримаємо дату відповідно до чинного літочислення. 
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Модуль 2. 

Тема. Фонетика. Фонетична система старослов’янської мови ІІ половини 

ІХ ст. 

План 

1. Звукова система старослов’янської мови другої половини IXст. 

2. Звукова система старослов’янської мови у порівняльно-історичному 

плані. 

3. Звукові процеси старослов’янської мови, засвідчені пам’ятками (Х-

ХІ ст. ). 

 

Питання для самопідготовки  

1. Найхарактерніші риси старослов’янської мови другої половини IXст.  

2. Голосні фонеми, їхня класифікація.  

3. Фонетичні позиції [ъ], [ь].  

4. Характеристика приголосних фонем старослов’янської мови:  

а) за участю шуму і голосу;  

б) за способом і місцем творення;  

в) за твердістю і м’якістю.   

5. Фонетична структура складу старослов’янської мови. Закономірності 

сполучення голосних з приголосними. 

Практичні завдання 

Завдання 1. Заповніть таблицю класифікації голосних фонем.   

                   РЯД 

ПІДНЕСЕННЯ 

ПЕРЕДНІЙ СЕРЕДНІЙ ЗАДНІЙ 

ВИСОКЕ    

СЕРЕДНЄ    

НИЗЬКЕ    
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Назвіть у цій таблиці голосні повного творення / зредуковані, чисті / 

носові, лабіалізовані / нелабіалізовані.  

Використовуючи таблицю класифікації голосних, схарактеризуйте звуки 

в поданих нижче словах з погляду місця творення (голосні переднього / 

середнього / заднього ряду); за ступенем підняття спинки язика до верхнього 

піднебіння  (високого / середнього / низького піднесення); за часокількісними 

особливостями творення (повного / неповного (зредуковані)); за резонаторним 

тембром (чисті (ротові) / носові); за участю губ у творенні (лабіалізовані / 

нелабіалізовані). 

 

Зразок: [и] – голосний, переднього ряду, високого піднесення, повного 

творення, чистий, нелабіалізований. 

Завдання 2. Поділіть слова на склади. Визначте позиції зредукованих у 

словах.  

Примітка: Сильні і слабкі позиції визначаються з кінця слова. Сильні 

позиції: 1) на початку слова (під наголосом та іноді в ненаголошеній позиції 

перед групою приголосних); 2) перед складом із зредукованим у слабкій 

позиції; 3) в односкладових словах з самостійним наголосом (на противагу 

односкладовим словам, які не мають самостійного наголосу й залежать від 

характеру голосного наступного складу). Слабкі позиції: 1) в абсолютному 

кінці слова; 2) перед складом із зредукованим голосним у сильній позиції; 3) 

перед складом із голосним повного творення. 

 

1.  Слабка позиція в абсолютному кінці слова.  

2.  Сильна позиція перед складом із зредукованим у слабкій позиції.  

3.  Слабка позиція перед складом із зредукованим у сильній позиції.        
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Завдання 3. Підготуйте класифікаційну таблицю приголосних фонем. 

Поясніть, у чому полягає відмінність м’яких приголосних старослов’янської 

мови від пом’якшених. Назвіть постійно тверді приголосні звуки. Чи могли 

вони сполучатись із голосними переднього ряду? Випишіть з тексту в три 

колонки слова, де є приголосні споконвічно тверді, постійно м’які, позиційно 

тверді чи пом’якшені. Підкресліть ці приголосні. 

 

Виконайте графемно-фонетичний аналіз слова                   за зразком:  

                                  – у слові 5 букв                                                   , 3 звуки 

([в], [о], [жд’]), 2 склади: 1 склад – початковий, відкритий, прикритий; 2 склад – 

прикінцевий, відкритий, прикритий.  

– приголосний, губний, губно-зубний, щілиннй, шумний, дзвінкий, 

твердий.    

 – голосний, заднього ряду, середнього піднесення, ротовий, повного 

творення, лабіалізований.  

        – приголосний, язиковий, передньоязиковий, складний, постійно 

м’який.   

Завдання 4. Поділіть слова на склади. Визначте кількість складів у 

словах та, здійснивши спостереження за будовою складу, дайте відповідь на 

питання, чи послідовно діють складові закони старослов’янської мови? 

Визначте, в яких словах         і         є складотворчими. 
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Тема.  Історична характеристика слов’янської звукової системи 

 План  

1. Праслов’янська мова. Періодизація праслов’янської мови.  

2. Особливості історичних етапів, які передували виникненню 

старослов’янської мови:  

а) протослов’янська мова, найдавніші фонетичні зміни, що передували 

розвитку праслов’янської мови;  

б) особливості фонетичної системи праслов’янського періоду. Фонетичні 

процеси праслов’янського періоду  

 Тенденція до висхідної звучності  

 Закон складового сингармонізму  

 Якісна диференціація довгих і коротких голосних  

 Перерозклад складів  

 Спрощення консонантних груп  

 Монофтонгізація дифтонгів  

 Зміни дифтонгічних сполук з носовими голосними  

 Зміни сполук голосних з плавними приголосними  

 Палаталізація приголосних  

 Явище кінця слова  

 Чергування голосних  

 Чергування приголосних  

 

Питання для самопідготовки 

1. Особливості фонетичної системи праіндоєвропейської мови та 

формування на її ґрунті фонетичної системи праслов’янської мови.  

2. Принцип складового сингармонізму та пов’язана з ним палаталізація 

приголосних праслов’янської мови.  

3. Звукові зміни праслов’янського періоду, пов’язані з активізацією [j].  

4. Перехідні палаталізації задньоязикових приголосних.  
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 5. Тенденція до висхідної звучності складів (закон відкритого складу).  

6. Звукові процеси праслов’янської мови, зумовлені дією закону 

відкритого складу:  

– монофтонгізація дифтонгів, формування якісно нової системи вокалізму 

праслов’янської мови;  

– зміни дифтонгічних сполучень „голосний + *n (*m)”;  

– зміни сполучень *or, *ol, *er, *el у середині слова між приголосними;  

– доля сполучень *or, *ol на початку слова;  

– зміни приголосних у кінці слова;  

– зміни в групах приголосних (зміни *dl, *tl, спрощення).  

 

Практичні завдання 

 Завдання 1. Підготуйте відповіді на питання:  

1.1. Назвіть характерні особливості системи вокалізму й консонантизму 

ранньої праслов’янської мови, успадковані нею з праіндоєвропейської мови-

основи.  

1.2. За якими показниками розрізнялись голосні праіндоєвропейської 

мови? Порівняйте ці розрізнення з диференційними ознаками голосних 

старослов’янської мови.  

1.3. Назвіть дифтонги праіндоєвропейської мови і дайте відповідь на 

питання:  

– з яких частин вони складалися?  

– які частини дифтонгів могли виступати складовими, а які – 

нескладовими?  

– якими були дифтонги – спадними чи наростаючими?  

1.4. Поясніть відмінності між дифтонгами і дифтонгічними сполученнями 

праіндоєвропейської мови.  

1.5. Визначте, яка група приголосних була найчисленнішою в 

праіндоєвропейській мові, виділіть приголосні, якими праіндоєвропейська мова 

відрізнялась від праслов’янської та старослов’янської мов. 
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 Завдання 2. Перепишіть таблицю «Формування фонетичної системи 

праслов’янської мови» (Леута О. І. Старослов'янська мова: Збірник вправ і 

практичних завдань : [навчальний посібник для студентів філологічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів] / Леута О. І., Гончаров В. І. – Київ : 

Вища школа, 2004. – С. 171) та з’ясуйте співвідношення голосних та 

приголосних праіндоєвропейської та праслов’янської мов. 

 Завдання 3. Якою особливістю характеризувались задньоязикові 

приголосні праслов’янської мови? Знайдіть у тексті результати І, ІІ та ІІІ 

палаталізацій. Визначте умови, за яких задньоязиковий приголосний зазнав 

змін.  

 

Завдання 4. До слова, що виникло в результаті перехідного пом’якшення, 

підберіть спільнокореневе або форму слова, які не зазнали палаталізації й 

фіксують на місці шиплячого чи африкати першопочатковий задньоязиковий. 

Зазначте умови зміни приголосного, результат, різновид палаталізації (І, ІІ чи 

ІІІ). 

 
Зразок:                                       , постійно твердий задньоязиковий 

приголосний [к] опинився перед голосним переднього ряду [е] і, не маючи 

можливості пом’якшитися, як того вимагає позиція, зазнав перехідного 

пом’якшення. У результаті І палаталізації к//ч. 

Завдання 5. Підготуйте короткі тези (письмово) для відповіді на питання: 

«Чому вважають, що процеси асиміляції приголосних з наступним [j] 

розпочали нову епоху в історії спільнослов’янської мови?» 
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Завдання 6. Шляхом підбору старослов’янських, українських, російських 

форм споріднених слів, установіть праслов’янську сполуку, яка існувала на 

місці аналізованого звука. Визначте походження підкреслених м’яких 

приголосних чи сполук приголосних у старослов’янських словах. 

 
Зразок: 

 

Завдання 7. З’ясуйте умови, за яких відбулася палаталізація 

задньоязикових приголосних: перед голосними переднього ряду чи перед [j]. 

 

 Завдання 8. Підготуйте відповіді на питання:  

8.1. Поясніть суть закону відкритого складу. Які особливості фонетичної 

побудови слів він визначав?  

8.2. Назвіть особливості фонетичної системи праіндоєвропейської мови, 

які не відповідали дії закону відкритого складу.  

8.3. Назвіть основні процеси у фонетичній системі праслов’янської мови, 

що були зумовлені дією закону відкритого складу. 

8.4. Поясніть причини утворення носових голосних праслов’янської мови. 

Як було встановлено їх природу?  

8.5. Чи могли в праслов’янській мові існувати індоєвропейські 

сполучення *or, *ol, *er, *el у середині слова між приголосними? Якщо так, то в 

якому фонетичному оточенні? 

Завдання 9. Виділіть у словах морфему, в якій відбувається чергування. 

Назвіть звуки, що чергуються, поясніть чергування, розділіть слова на склади.  

Примітка. Пояснення чергувань монофтонгів дифтонгічного походження 

та сполук голосних з приголосним звуком варто починати з виділення морфем, 
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у яких спостерігаємо чергування. За таких обставин важливо пам’ятати, що 

означене чергування розвинулося в межах однієї морфеми й було спричинене 

дією закону відкритого складу. Дифтонги за своєю структурою не відповідали 

тенденції до висхідної звучності, тому залежно від позиції в слові зазнавали 

змін: 1) у позиції всередині слова перед наступним голосним – розпадалися на 

два звуки: голосний залишався в кінці складу, відкриваючи його, а приголосний 

розпочинав наступний склад; 2) у позиції кінця слова та всередині слова перед 

наступним приголосним, запобігаючи порушенню тенденції до висхідної 

звучності, вони перетворювалися на монофтонги (однозвуки). Оскільки 

дифтонги по-різному змінювалися в позиції перед наступними приголосними 

звуками, в абсолютному кінці слова (закритий склад) та в позиції перед 

голосними (відкритий склад), то в старослов’янській мові розвинулися 

чергування новостворених монофтонгів з колишніми дифтонгами, 

репрезентованими сполуками складотворного голосного з приголосними 

звуками [j], [v], якими починався наступний склад. 
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Зразок:                                   Чергування розвинулося в кореневій морфемі   

,                    де чергуються звуки                    , що походять з дифтонга *ou. 

Дифтонг у слові               (*кoujon) стояв у позиції перед приголосним звуком 

[j], тому він перейшов у монофтонг      [у]. Дифтонг *ou в слові                    

(*kouati) займав позицію перед голосним [а], тому він розпався на два звуки: 

складотворчий голосний [о] закінчив даний склад, а нескладотворчий елемент 

дифтонга [u] перетворився в приголосний [в], який відтягнувся на початок 

наступного складу, пор.: *kou-ati –                  . Усі склади стали відкритими, але 

в коренях слів з’явилося чергування                  . 

Завдання 10. Відтворіть праслов’янські форми старослов’янських слів, 

поясніть зміни, які в них відбулися. 

 

Завдання 11. Випишіть з тексту окремо слова, у яких букви і 

буквосполуки в старослов’янській мові позначали: редуковані голосні в сильній 

та слабкій позиції; складотворчі плавні приголосні ро, ло. 

 

 

 

  



 

18 

 

Модуль 3. Морфологія 

Тема.  Іменник 

 План  

1. Загальна характеристика морфологічної системи старослов’янської 

мови.  

2. Особливості старослов’янського іменника. Граматичні категорії 

іменників.  

3. Система відмінювання іменників:  

1) іменники з основою -*ā, -* јā;  

2) іменники з основою -*ŏ, -*јŏ;  

3) іменники з основою -*ǔ;  

4) іменники з основою -*ǐ;  

5) іменники з основою -*ū;  

6) іменники з основою на приголосний.  

4. Відображення в пам’ятках старослов’янської мови процесу уніфікації 

типів відмінювання іменників.  

  

Питання для самопідготовки 

1. Граматичні категорії старослов’янських іменників.  

2. Групи відмінювання, успадковані старослов’янською мовою (за типами 

давніх основ):  

– іменники з основою на *-ā, *-jā, відміновання і походження закінчень 

іменників цієї групи;  

– іменники з основою на *-ŏ, *-jŏ, відміновання і походження закінчень 

іменників цієї групи;  

– іменники з основою на *-ŭ, відміновання і походження закінчень 

іменників цієї групи. 

3.  Типи відмінювання іменників у старослов’янській мові (за давніми 

основами);  
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– іменники з основою на *-ĭ, відмінювання і походження закінчень 

іменників цієї групи;  

– іменники з основою на *-ū, відмінювання і походження закінчень 

іменників цієї групи;  

– іменники з основою на  приголосний (*-en,*-es,*-ęt,*-er), відмінювання і 

походження закінчень іменників цієї групи.  

4. Перебудова давньої системи відмінювання. Відображення у 

старослов’янських пам’ятках процесу об’єднання різних типів відмінювання. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання:  

1.1. У яких значеннях реалізувалася категорія роду старослов’янських 

іменників? З чим був пов’язаний родовий поділ?  

1.2. Скільки значень мала граматична категорія числа? У чому полягала 

спицифіка двоїни? Які з сучасних слов’янських мов зберегли двоїну?  

1.3. Скільки відмінкових форм розрізнялося в системі словозміни імен? 

Які з них були прямими? Чому кличний відмінок є особливою формою?  

1.4. Яка ознака групування іменників за певними типами відмінювання? 

Коли сформувалось таке групування? Скільки було типів відмінювання (відмін, 

детермінативів, давніх основ)? Які давні основи мали твердий і м’який варіанти 

відмінювання? 

Завдання 2. Розподіліть слова за родовою приналежністю у три колонки: 

 
 Завдання 3. Навчіться читати й перекладати подані речення, випишіть 

іменники й визначте форму числа. 
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 Завдання 4. Поясніть, як можна відрізнити іменники на *-ŏ та *-ŭ, які в 

називному відмінку мають спільне закінчення -ъ (столъ - волъ)? Назвіть 

іменники, які належать до *-ŭ основ.  

Прочитайте, випишіть у дві колонки іменники                           основ, 

поясніть показники віднесеності до певного типу відмінювання: 

 

 

 

 Завдання 5. Визначте давню основу поданих слів. Провідміняйте в 

однині, множині і двоїні старослов’янські іменники. Зверніть увагу, які зміни 

при цьому відбуваються в системі приголосних старослов’янської мови. 

 

 

 Завдання 6. Визначте рід, давню основу і український варіант поданих 

іменників, продовживши таблицю: 
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Завдання 7. Визначте тип відмінювання іменників та провідміняйте їх в 

однині, множині, двоїні: 

 

 Завдання 8. Зробіть спостереження над таблицею відмінювання 

іменників з основою на *-ĭ, відзначте відмінкові форми, де праслов’янський 

детермінатив зберігся (старослов’янський    <* ĭ). Використовуючи зразки 

відмінювання з таблиці, провідміняйте в усіх числових формах іменники 
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Завдання 9. Поясніть, як можна відрізнити іменники чоловічого роду *-jŏ 

та *-ĭ основ, які в називному відмінку мали однакове закінчення -ь? Зробіть це 

на конкретних прикладах. 

 

Завдання 10. Схарактеризуйте кінцевий приголосний основи іменників 

за ознакою твердість / м’якість. З’ясуйте походження м’яких приголосних. 

 

Завдання 11. Які іменники належали до *-ū основ? Наведіть приклади. 

З’ясуйте, у чому виявлялися особливості відмінювання іменників *-ū основ, 

скориставшись даними таблиці відмінювання іменників з основою на *-ū. 

Відповідно до зразків, провідміняйте іменники                                  

 

Завдання 12. Поясніть чергування звуків у формах Називного та 

Родового відмінків однини. 

  

Завдання 13. Поясніть, які іменники належать до основ на приголосний. 

Які різновиди мали ці давні основи? Форми родового відмінка однини 

іменників з основою на приголосний поставте в початкову форму та погрупуйте 

їх за типами відмінювання. Результати впишіть у таблицю. 
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Завдання 14. Порівняйте особливості відмінкових закінчень іменників 

консонантних основ та *-ū основ. З’ясуйте, чому одні автори підручників зі 

старослов’янської мови виділяють 5 типів відмінювання, а інші – 6. 
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Завдання 15. У реченнях знайдіть іменники з консонантною основою. 

Поставте їх у початкову форму, визначте рід, тип відмінювання, число, 

відмінок. 

 

Зробіть повний морфологічний аналіз підкреслених слів відповідно до 

схеми  

Схема морфологічного аналізу іменника  

Словоформа – початкова форма, конкретний/абстрактний, 

власний/загальний; рід, число, відмінок, тип відмінювання за давньою основою, 

твердий/м’який варіант, старослов’янський тип відмінювання за флексією; 

синтаксична роль. 

 

 

 

Тема. Займенник 

 План  

1. Значеннєві розряди займенників. 

2. Особливості відмінювання безродових займенників. 

3. Родові займенники. 

 

Питання для самопідготовки 

1. Займенник як частини мови.  

2. Розряди займенників за значенням.  
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3. Історія вказівних займенників.  

4. Особливості відмінювання займенників різних розрядів.  

5. Морфологічний аналіз займенників та іменників у тексті. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1.  На які основні групи поділялися займенники 

старослов'янської мови? Що становить основу цього поділу? 

Завдання 2.  Назвіть значеннєві групи займенників старослов'янської 

мови, наведіть приклади займенників усіх розрядів. 

Завдання 3.  Визначте значеннєві розряди займенників: 

 

Завдання 4.  Назвіть особові займенники однини, множини, двоїни. У 

чому полягала специфіка особових займенників старослов'янської мови? 

Завдання 5.  Які граматичні категорії були характерними для особових 

займенників? 

Завдання 6.  Які відмінкові форми особових займенників мали 

паралельні форми? 

Завдання 7.  Які відмінкові форми особових займенників були 

енклітичними? Назвіть їх. 

Завдання 8.  Знайдіть у прикладах енклітичні форми займенників, 

визначте особу, число і відмінок їх: 
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Завдання 9.  Які паралельні форми давального і знахідного відмінків 

займенників були основними:  

 

Завдання 10.  Які займенники вживалися у функції особових 

займенників 3-ї особи? Наведіть приклади. 

Завдання 11.  3 яких старослов'янських займенників сформувалися 

сучасні форми прямих і непрямих відмінків особових займенників? 

Завдання 12.  Прочитайте, перекладіть, знайдіть у тексті займенники 

інших розрядів, вжиті у значенні особових:  

 

Завдання 13.  Перепишіть речення, поставте займенники в потрібній 

відмінковій формі, поясніть їх: 

 

 

Завдання 14.  Провідміняйте в усіх числових формах словосполучення: 

 

Завдання 15.  Провідміняйте в усіх числових формах займенники  

 

зробіть висновок про співвідносність закінчень твердого і м'якого варіантів 

відмінювання. 
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Тема. Прикметник 

План  

1. Загальні зауваження щодо старослов’янських прикметників: 

походження, функціонування.  

2. Групи прикметників за значенням, утворення їх.  

3. Іменні прикметники, відмінювання іменних прикметників.  

4. Займенникові прикметники, їхнє утворення й відмінювання.  

5. Невідмінювані прикметники  

6. Ступені порівняння прикметників.  

 

Питання для самопідготовки: 

 1. Розряди прикметників за значенням.  

2. Короткі (нечленні) прикметники, їхні функції, відмінювання.  

3. Повні (членні, займенникові) прикметники:  

а) утворення форм повних прикметників, синтаксичні функції цих 

слів у старослов’янській мові;  

б) відмінювання повних прикметників.  

4. Ступені порівняння прикметників:  

а) форми вищого ступеня порівняння членних і нечленних 

прикметників;  

б) форми найвищого ступеня порівняння. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:  

1.1. До якого класу слів відносились прикметники праслов’янської мови? 

Чи мали вони формальні показники розрізнення?  

1.2. Які розряди прикметників виділялись у старослов’янській мові? 

Розкажіть про особливості цих розрядів. Чи збігаються вони з відповідними 

розрядами прикметників сучасної української мови?  
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1.3. Як у старослов’янській мові співвідносились короткі й повні 

прикметники? У чому полягала особливість вживання коротких прикметників? 

Чи є аналоги їх у сучасній українській та російській мовах?  

1.4. Які прикметники називалися повними і чому їх називали 

займенниковими? Як вони утворювалися? Які зміни в закінченнях коротких 

прикметників при цьому відбувалися? Чим за семантикою повні прикметники 

відрізнялися від коротких? Яку синтаксичну функцію виконували у реченні?  

1.5. Як творилися форми вищого і найвищого ступенів порівняння 

прикметників? Чи мали форми вищого і найвищого ступенів порівняння 

прикметників повну і коротку форми? Чи були певні особливості творення 

форм вищого і найвищого ступенів у прикметників різних родів?  

Завдання 2. Короткі прикметники згрупуйте відповідно до розрядів за 

значенням (якісні, відносні, присвійні). Підкресліть непохідні (первинні) 

прикметники. Визначте, від якої частини мови та за допомогою яких суфіксів 

утворені короткі прикметники кожного розряду. Результати аналізу відобразіть 

у таблиці. Зробіть висновок про інвентар суфіксів якісних, відносних та 

присвійних прикметників. 

 

Завдання 3. Поясніть, чому в наведених прикладах іменники різних родів 

та іменні прикметники, узгоджені з ними в роді, в усіх відмінках мають 

однакові флексії. За зразком яких іменних основ відмінюються тут іменники та 

іменні прикметники? 
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Використовуючи таблицю відмінювання коротких прикметників, 

провідміняйте в однині, множині та двоїні подані словосполучення. Зробіть 

висновок, що спільного і відмінного у відмінюванні коротких прикметників та 

іменників відповідного роду та числа. 

 

Завдання 4. На базі запропонованих у попередньому завданні 

прикметників зі словосполучень, де це можливо, утворіть повні форми 

прикметників. Поясніть їхнє творення, використовуючи зразок. Провідміняйте 

у всіх числах повні форми новостворених прикметників 
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Завдання 5. Навчіться читати й перекладати речення тексту. Випишіть 

прикметники, визначте групу за будовою і синтаксичну функцію. Зробіть 

висновки про синтаксичну роль коротких і повних прикметників. Виконайте 

повний морфологічний аналіз прикметників одного короткого та одного 

повного прикметників з тексту (на власний вибір). 

 

Схема повного морфологічного аналізу прикметника:  

Словоформа – початкова форма, питання; з яким словом вживається; 

розряд за значенням; форма (членний/нечленний); рід, число, відмінок, варіант 

(твердий/м’який); ступінь порівняння; синтаксична функція. 
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Завдання 5. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння 

прикметників усіх трьох родів.  

 

Завдання 6. У поданих прикладах знайдіть займенникові прикметники, 

визначте, в якому роді, числі та відмінку вони представлені. Прокоментуйте 

зміни у звуковій структурі повних прикметників. 

 

 

 

Тема. Числівник 

План:  

1. Кількісні числівники та відмінювання їх 

2. Порядкові числівники  

3. Збірні числівники  

4. Дробові числівники  

 

Питання для самопідготовки: 

1. На які розряди за значенням можна поділити числівники 

старослов'янської мови? 

2. На які групи за граматичними властивостями можна поділити слова на 

позначення чисел першого десятка? 

3. Як утворювалися числівники на позначення чисел другого десятка? Які 

особливості відмінювання? 

4. Як утворювалися назви десятків? Які особливості відмінювання 

лічильних слів на позначення десятків? 



 

32 

 

6. Як утворювалися лічильні слова на позначення сотень? Як вони 

відмінювалися? 

7. Як утворювалися порядкові числівники? Як вони відмінювалися? 

8. У чому полягала особливість позначення часу в старослов'янській 

мові? 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. Знайдіть у наведених нижче уривках слова на позначення 

чисел і зробіть їх морфологічний аналіз. 

 

 

 

Завдання 2. Провідміняйте словосполучення               .  

 

Назвіть особливості відмінювання цих числівників. 
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Завдання 3. Проаналізуйте приклади і визначте особливості вияву 

граматичних категорій роду, числа, відмінка в числівників 

 

Завдання 4. Проаналізуйте приклади. Визначте, як функціонують 

категорії роду в числівниках 1—5: 

 

Завдання 5. Утворіть словосполучення числівників з іменниками: 

 

Завдання 6.  З наведених прикладів випишіть числівники 5—10, визначте 

граматичні їх особливості. Зверніть увагу на особливості поєднання з ними у 

реченні іменників, прикметників, займенників: 
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Завдання 7. Запишіть словами старослов'янської мови такі числа: 12, 14, 

19, 20, 40, 60, 80, 100, 300, 500, 900, 1000, 2000, 5000, 10000, 34, 78, 150, 269, 

781, 1692. 

Завдання 8.  Запишіть старослов'янською мовою такі сполучення: 3 

воїни, 6 рабинь, 8 учнів, 10 апостолів, 11 яблук, 13 сіл, 14 коней, 16 волів, 19 

змій, 20 матерів, 22 ріки, 30 будинків, 40 країн, 50 боліт, 60 стріл, 70 плодів, 80 

козенят, 90 каменів, 100 вікон, 200 міст, 800 книг, 1000 слів. 

Завдання 9.  Провідміняйте старослов'янською мовою словосполучення: 

один учень, дві книги, три раби, чотири села, п'ять волів, десять жінок, сто 

озер. 

Завдання 10. Поясніть звукові відповідники у наведених прикладах, 

зробіть висновок про час формування назв простих числівників: 

 

Завдання 11. Знайдіть і випишіть числівники з тексту, проаналізуйте їх: 
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Тема. Дієслово 

План  

1. Граматичні категорії 

2. Дієслівні основи 

3. Класи дієслів 

4. Форми теперішнього часу 

5. Форми майбутнього часу 

6. Форми минулого часу 

7. Іменні (неособливі) дієслівні форми 

 

Питання для самопідготовки 

1.Форми минулого часу дієслова.  

2.Прості і складені форми минулого часу (аорист, імперфект, перфект, 

плюсквамперфект).  

3.Сигматичний і асигматичний аорист.  

4.Творення форм аориста від різних дієслівних основ.  

5.Форми імперфекта у старослов’янській мові.  

6.Складені форми минулого часу (перфект і плюсквамперфект). Їх будова 

та значення. Форми умовного способу в старослов’янській мові.  

7.Наказовий спосіб дієслів.  

8. Характеристика іменних форм дієслів (інфінітив, дієприкметник, 

дієприслівник) 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. Назвіть основні граматичні категорії дієслова 

старослов'янської мови, порівняйте їх із відповідними категоріями сучасної 

української мови. 

Завдання 2. Дайте загальну характеристику системи часових форм 

дієслова у старослов'янській мові. Чим вона відрізнялася від системи часів у 

сучасній українській мові? 
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Завдання 3. Які форми стану було представлено в системі 

старослов'янського дієслова? Що позначала кожна з них? 

Завдання 4. З наведених прикладів випишіть дієслова умовного способу, 

визначте їх форму, число, особу, рід: 

 

Завдання 5. Від дієслів І класу                                  утворіть усі форми 

наказового способу. Поясніть чергування кінцевого приголосного основи. 

Завдання 6. Від атематичних дієслів                          утворіть форми 

наказового способу. Порівняйте їх із формами дієслова           і поясніть 

відмінності. 

Завдання 7. Утворіть і продієвідміняйте в усіх числах форми дієслів 

наказового способу від поданих лексем: 

 

Завдання 8. Якого походження суфікс       у формах 2-ї і 3-їособи однини 

наказового способу дієслів                                              ? 

Завдання 9. Визначте походження суфікса        у формах множини і 

двоїни наказового способу в дієсловах                                                                         . 

Завдання 10. Від дієслів                                                                                               

утворіть усі форми однини, множини і двоїни наказового способу, поясніть 

зміни приголосних при творенні цих форм. 

 

Завдання 11. У наведених прикладах знайдіть дієслова, визначте їх 

спосіб: 
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Завдання 12. У наведених парах дієслів з'ясуйте значення виду та засоби 

його вираження: 

 

Завдання 13.  У наведених парах дієслів поясніть чергування кореневих 

голосних в основах інфінітива та теперішнього часу. До якого типу ці 

чергування належать: 

 

Завдання 14. У зазначених парах дієслів виділіть корені, поясніть зміни, 

які відбулися у коренях інфінітива: 

 

Завдання 15. Визначте основи інфінітива та основи теперішнього часу 

наведених дієслів. Погрупуйте їх парами і підкресліть корені основ. Поясніть, 

яких фонетичних змін зазнали кінцеві приголосні коренів інфінітива: 

 

Завдання 16. Визначте основу інфінітива в дієсловах, поясніть зміни 

приголосних:                                                                                               

Завдання 17. Визначте основу інфінітива таких дієслів: 
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Завдання 18. Поясніть зміни, які відбувалися в кінцевих приголосних 

основи інфінітива дієслів старослов'янської мови: 

 

Завдання 19.  Визначте основу теперішнього часу дієслів та порівняйте її 

з основою інфінітива: 

 

Завдання 20.  Поділіть дієслова на класи: 

 

Завдання 21. Розподіліть дієслова на тематичне та атематичне 

відмінювання, а серед тематичного виокремте І та II дієвідміни: 

 

Завдання 22. Продієвідміняйте в теперішньому часі дієслова  
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Завдання 23. Утворіть від наведених дієслів форми 1-ї і 2-ї особи однини 

теперішнього часу, визначте клас дієслів і поясніть фонетичні зміни, які 

відбуваються при словозміні: 

 

Завдання 24.  Від наведених дієслів утворіть форми 2-ї особи однини 

теперішнього часу, поясніть чергування, які при цьому відбуваються: 

 

Завдання 25. Прочитайте текст, перекладіть, знайдіть у ньому дієслова 

теперішнього часу, визначте їх клас, особу, число, поясніть чергування, які в 

цих формах відбулися: 

 

Завдання 26. Прочитайте, перекладіть речення. Знайдіть у тексті форми 

простого майбутнього часу і поясніть їх відмінність від форм теперішнього 

часу: 
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Завдання 27. Прочитайте речення, випишіть дієслова у формі 

майбутнього часу, визначте їх різновид, особу, число: 

 

 

 

Завдання 28. Від запропонованих дієслів утворіть можливі форми 

простого аориста. Поясніть, чому від окремих основ не можна утворити форми 

простого аориста: 

 

 

 

Завдання 29. Наведіть приклади простого і сигматичного аориста всіх 

класів (де це можливо), утвореного від основ на приголосний. Утворіть від них 

форми 2-ї і 3-ї особи однини, поясніть особливості цих форм. 

 

Завдання 30. Із наведених прикладів випишіть усі форми аориста, 

проаналізуйте їх: 
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Завдання 31. Утворіть форму 1-ї особи однини імперфекта від наведених 

дієслів: 

 

 

Завдання 32. Поясніть фонетичні зміни, які відбулися у формах 

імперфекта: 

 

 

Завдання 33. Утворіть форми 1-ї особи однини перфекта від дієслів 

 

 

Завдання 34. Утворіть форми 1-ї особи однини плюсквамперфекта від 

дієслів  
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Завдання 35. Утворіть усі можливі форми 1-ї особи однини минулого 

часу від дієслів                                                                                                                

 

Завдання 36. Відновіть старослов'янські та праслов'янські форми 

інфінітива від наведених сучасних дієслів, поясніть зміни, які відбулися: 

плести, пекти, брести, стригти, лягти, вести, пасти, берегти. 

 

Завдання 37. За особовими формами теперішнього часу відтворіть форми 

інфінітива, поясніть зміни, які відбулися: 

 

 

Завдання 38. Від наведених дієслів утворіть короткі та повні форми 

відмінюваних активних дієприкметників минулого часу всіх родів: 

 

 

Завдання 39. Від наведених дієслів утворіть короткі й повні форми всіх 

родів пасивних дієприкметників, провідміняйте їх. Поясніть особливості їх 

відмінювання:            

 

Завдання 40. У запропонованих реченнях знайдіть субстантивовані 

дієприкметники: 
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Тема. Прислівник 

План  

1. Відіменні прислівники 

2. Відзайменникові прислівники 

 

Питання для самопідготовки 

1. Утворення прислівників у старослов’янській мові від 

займенникових коренів (місця, часу, способу дії).  

2. Прислівники, утворені від іменників і прикметників.  

3. Адвербіалізація відмінкових і прийменниково-відмінкових форм як 

безперервний процес поповнення складу дієслів. 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. Поділіть прислівники старослов'янської мови на непохідні та 

похідні, поясніть: 

 

 

Завдання 2. Назвіть, із яких форм непрямих відмінків утворилися 

прислівники: 

 

 

Завдання 3. З'ясуйте, у яких прикладах підкреслено відіменні 

прислівники, а в яких — іменні частини мови: 
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Завдання 4. Визначте, від яких частин мови утворено наведені 

прислівники: 

 

Завдання 5. З'ясуйте, у яких реченнях вжито прикметники вищого 

ступеня порівняння, а в яких — прислівники; поясніть це розрізнення: 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6. Назвіть, із яких словосполучень утворилися наведені 

прислівники: 

 

 

Завдання 7. У наведених прикладах знайдіть прислівники, визначте їх 

розряд за значенням. Випишіть непохідні прислівники, а похідні згрупуйте за 

співвіднесеністю з частинами мови, із якими вони мають спільне походження: 

 

Завдання 8. Користуючись словником, перекладіть старослов'янські 

прислівники сучасною українською мовою, визначте їх значеннєві розряди: 
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Завдання 9. З наведеного тексту випишіть прислівники, визначте їх 

значеннєвий розряд, походження, спосіб творення:
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ПОХОДЖЕННЯ КИРИЛИЧНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМА 
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СЛОВ’ЯНСЬКІ АЗБУКИ: ГЛАГОЛИЦЯ І КИРИЛИЦЯ 
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