
Самостійна робота з дисципліни 

«Історична граматика української мови»  

(035 Філологія 035.01 Українська мова і література) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Опрацювання наукових праць  

про розвиток української мови в ХІ – ХV століттях 
8 

2 
Складання хронології лінгвальних явищ і процесів  

української мови ХІ – ХV ст. 
8 

3 

Робота з писемними пам’ятками ХІ – ХV ст. 

для виявлення праслов’янських, східнослов’янських  

і власне українських фонетичних явищ. 

8 

4 

Складання таблиць із праслов’янськими, 

східнослов’янськими, давньоукраїнськими й пізнішими 

українськими фонетичними змінами. 

8 

5 
Укладання завдань на праслов’янські, східнослов’янські, 

давньоукраїнські й пізніші українські фонетичні зміни. 
8 

6 

Робота з писемними пам’ятками ХІ – ХV ст. із метою 

аналізу лексики дописемного й давньоукраїнського 

періодів. 

8 

7 

Складання таблиць з індоєвропейським, 

праслов’янським лексичним складом і давньоукраїнським 

лексиконом. 

8 

8 
Укладання завдань із спільноіндоєвропейською, 

спільнослов’янською та давньоукраїнською лексикою. 
8 

9 
Складання таблиць для відображення словотвору іменних 

частин мови, дієслів і незмінних частин мови. 
8 

10 
Укладання завдань із відображенням словотвору іменних 

частин мови, дієслів і незмінних частин мови. 
8 

11 
Робота з писемними пам’ятками української мови ХІ –

 ХV ст. для аналізу різних частин мови. 
8 

12 

Складання таблиць із відмінюванням іменників, 

прикметників, займенників, числівників, дієслів, із 

відображенням незмінних частин мови. 

8 

13 

Укладання завдань на відмінювання іменників, 

прикметників, займенників, числівників, дієслівних форм, 

із відображенням функцій незмінних частин мови. 

8 

14 
Робота з писемними пам’ятками української мови ХІ –

 ХV ст. із метою аналізу синтаксичних конструкцій. 
8 



15 

Укладання завдань і таблиць із відображенням структури 

давньоукраїнських речень та їх різновидів, типів простого 

й складного речень, функцій відмінків у реченнях. 

8 
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Самостійна робота 

для заочної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Опрацювання наукових праць  

про розвиток української мови в ХІ – ХV століттях 
10 

2 
Складання хронології лінгвальних явищ і процесів  

української мови ХІ – ХV ст. 
10 

3 

Робота з писемними пам’ятками ХІ – ХV ст. 

для виявлення праслов’янських, східнослов’янських  

і власне українських фонетичних явищ. 

10 

4 

Складання таблиць із праслов’янськими, 

східнослов’янськими, давньоукраїнськими й пізнішими 

українськими фонетичними змінами. 

10 

5 
Укладання завдань на праслов’янські, східнослов’янські, 

давньоукраїнські й пізніші українські фонетичні зміни. 
10 

6 

Робота з писемними пам’ятками ХІ – ХV ст. із метою 

аналізу лексики дописемного й давньоукраїнського 

періодів. 

10 

7 

Складання таблиць з індоєвропейським, 

праслов’янським лексичним складом і давньоукраїнським 

лексиконом. 

10 

8 
Укладання завдань із спільноіндоєвропейською, 

спільнослов’янською та давньоукраїнською лексикою. 
10 

9 
Складання таблиць для відображення словотвору іменних 

частин мови, дієслів і незмінних частин мови. 
10 

10 
Укладання завдань із відображенням словотвору іменних 

частин мови, дієслів і незмінних частин мови. 
10 

11 
Робота з писемними пам’ятками української мови ХІ –

 ХV ст. для аналізу різних частин мови. 
10 

12 

Складання таблиць із відмінюванням іменників, 

прикметників, займенників, числівників, дієслів, із 

відображенням незмінних частин мови. 

10 

13 Укладання завдань на відмінювання іменників, 10 



прикметників, займенників, числівників, дієслівних форм, 

із відображенням функцій незмінних частин мови. 

14 
Робота з писемними пам’ятками української мови ХІ –

 ХV ст. із метою аналізу синтаксичних конструкцій. 
10 

15 

Укладання завдань і таблиць із відображенням структури 

давньоукраїнських речень та їх різновидів, типів простого 

й складного речень, функцій відмінків у реченнях. 

10 

16 

Опрацювання статей історичних словників, що 

відображають лексику праслов’янського періоду й 

української мови ХІ – ХV ст., з метою комплексного 

аналізу  особливостей давньоукраїнської мови. 

10 
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