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ВСТУП

Навчальна  програма  вивчення  дисципліни  «Історія  українського
мовознавства» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки
фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в галузі знань 03
«Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  історія  лінгвістичної
думки в  Україні  від  початку  її  зародження до  наших днів  із  урахуванням
еволюції наукової парадигми.

Міждисциплінарні  зв’язки:  у  процесі  вивчення  дисципліни  є  мож-
ливість осмислити лінгвістичні явища та факти, закономірності та принципи
розвитку  україністики,  оволодіти  знаннями  щодо  цілісної  картини
становлення та еволюції наукової парадигми українського мовознавства. Крім
цього,  вивчення  дисципліни  створює  умови  для  формування  у  здобувачів
таких  професійних  якостей,  які  б  дозволили  їм  успішно  та  ефективно
проводити наукову-дослідну роботу з обраної спеціалізації. Проте оволодіння
знаннями та уміннями з історії українського мовознавства можливе за умови
успішного  оволодіння  такими  навчальними  дисциплінами  як  вступ  до
мовознавства, загальне мовознавство, історія лінгвістичних учень, історична
граматика української мови, методологія філологічних досліджень, сучасна
українська  літературна  мова,  історія  східнослов’янських  мов,  культура
мовлення,  а  також за  умови  наявності  в  здобувачів  ґрунтовних  знань  та
вмінь, здобутих під час вивчення дисциплін циклу загальної підготовки.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Основні  етапи  розвитку  українського  мовознавства.

Мовознавство Х ст.  – поч. ХХ ст.;
2. Мовознавство 20-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. в Україні.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Мета  дисципліни:  курс  «Історія  українського  мовознавства»

повинен  забезпечити  наукове  розуміння  загальних  закономірностей  та
тенденцій  становлення  української  лінгвістичної  думки,  простежити
особливості  її  розвитку  від  початку  зародження  до  сьогодні,  з’ясувати
сучасний стан розвитку мовознавства в Україні. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія українського
мовознавства» є:
- формування  в  здобувачів  навичок  та  умінь  проведення  науково-
дослідницької роботи з обраної спеціалізації; 
- створення умов для оволодіння знаннями з історії української лінгвістики;
-  розвиток  у  здобувачів  уміння  орієнтуватися  в  напрямах  та  школах
української лінгвістики;
- розуміти етапи становлення та розвитку україністики;



- сформувати знання про сучасний стан українського мовознавства;
- оволодіти  вмінням проводити  поглиблений теоретичний аналіз  мовного
матеріалу; 
- сформувати  вміння  проводити  самостійні  дослідження  в  галузі
українського мовознавства; 
- формування творчого, дослідницького підходу до наукової діяльності; 
- оволодіння принципами та методиками дослідження мовного матеріалу. 

1.3.  За результатами вивчення дисципліни у здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
–  акмеологічна  –  здатність  визначити,  отримати  доступ,  проаналізувати  й
об’єднати інформацію з різних джерел, документів та текстів для вирішення
відповідних  завдань  лінгвістичного  дослідження,  здатність  знаходити,
відбирати, контекстуалізовувати та інтерпретувати значний масив архівного,
документального, текстологічного матеріалу; 
– інформаційна – здатність до пошуку, обробки й подальшого використання
інформації з професійною метою, здатність використовувати мультимедійні
та  мережеві  технології,  ресурси  Інтернет  для  забезпечення  дистанційної
форми навчання у ВНЗ;
спеціальні:
– отримання глибоких обґрунтованих знань теоретичних явищ та історичних
процесів  в  українському  мовознавстві,  у  тому  числі  в  загальному
філологічному вимірі;
–  уміння  екстраполювання  знання  з  історії  українського  мовознавства  на
спеціальну область власного дослідження; 
– здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень у
сфері українського мовознавства, генерування нових ідей під час вирішення
дослідних і практичних завдань;
–  моделювати  й  оцінювати  процес  розвитку  україністики,  установлювати
провідні тенденції та напрями сучасних лінгвістичних досліджень;
–  здатність  виокремлювати  актуальні  проблеми  та  тенденції  розвитку
українського мовознавства в різні історичні епохи;
–  розуміти  сутність  історичного  процесу  становлення  та  розвитку
українського мовознавства, установлювати причиново-наслідкові зв’язки між
сучасними та історичними явищами;
–  здатність  проводити  аналіз  наукової  діяльності  окремих  українських
дослідників, використовуючи сучасні знання для вивчення минулого;
–  аналізувати  навчальну  й  навчально-методичну  літературу  з  дисципліни
«Історія  українського  мовознавства»  й  використовувати  її  для  побудови
власного дослідження.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни



Змістовий модуль 1
Основні етапи розвитку українського мовознавства. 

Мовознавство Х ст.  – поч. ХХ ст.
Періодизація розвитку українського мовознавства. Українські лінгвісти

про  походження  української  мови.  Проблема  визначення  статусу
давньоруської мови. 

Зародження мовознавства в східних слов’ян. Мовознавство в Київській
Русі  Стан  освіти  в  Київській  Русі.  Джерела,  що засвідчують  зацікавлення
питаннями  мовознавства  в  Київській  Русі.  Зародження  початків
давньоруської лексикографії. 

Староукраїнське  мовознавство  XIV–XVIII ст. ст.  Мовознавство  старої
доби. Мовознавчі трактати XIV–XVI ст. ст. Лексикографічна робота в Україні
(XIV–XVIІІ ст. ст.). 

Українське  мовознавство  ХІХ–поч. ХХ ст. ст.  Особливості
функціонування й розвитку української мови та науки про неї у ХІХ ст.– на
поч. ХХ ст. Система частин мови в інтерпретації О. П. Павловського. Наукове
вивчення  української  мови  в  працях  П. Г. Житецького.  Внесок
К. П. Михальчука  в  розвиток  українського  мовознавства.  Просвітницька  та
мовознавча діяльність І. Могильницького. Гіпотеза Погодіна – Лавровського
–  Соболевського  про  українську  мову  та  дискусії  навколо  неї.  Роль
О. О. Потебні  в  розвитку  українського  мовознавства.  Лінгвістичні  праці
Я. Головацько  го.  Мовознавча  діяльність  Й. Лозинського.  Лексикографічна
робота в Україні в ХІХ ст.–на поч. ХХ ст.

Змістовий модуль 2
Мовознавство 20-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст. в Україні

Українська  термінологія  в  її  історії,  розвитку,  перспективі. Основні
шляхи  формування  української лінгвістичної  термінолексики.  Історія
становлення  сучасної  граматичної  термінології.  Робота  над  унормування
української  термінології  в  період  «золотого десятиріччя».  Головні  напрями
розвитку термінологічної системи в 30-х – 40-х роках ХХ ст. Термінотворча
праця в 50-х –70-х роках ХХ ст. Основні напрями термінотворчої праці на
сучасному етапі. Проблеми сучасного лінгвістичного термінознавства. Зміни
в  граматичній  термінології,  запропоновані  І. Р. Вихованцем  та
В. О. Горпиничем. 

Історія  українського  правопису  (ХІV ст.−ХVIIІ ст.).  Правописи
І. Котляревського  й  О. Павловського.  Правописна  система
М. О. Максимовича.  Особливості правопису в ХІХ ст.  Історія укладання та
видання «Українського правопису» у ХХ ст.

Українське мовознавство 20–80-х рр. ХХ ст. Формування українського
мовознавства як багатогалузевої науки про мову в ХХ ст. Найважливіші праці
з  українського  мовознавства  радянського  періоду.  Наукова  діяльність
А. Кримського  як  мовознавця.  Лінгвістична  діяльність  Є. Тимченка,  його
найважливіші  граматичні  праці.  Основні  напрями  наукової  роботи



М. Грунського.  М. Калинович  як  представник  порівняльно-  історичного
мовознавства.  Мовознавча  діяльність  О. Синявського.  Л. А. Булаховський –
визначний  учений.  Коло  наукових  зацікавлень  І. Огієнка  як  мовознавця.
Ю. Шевельов  –  видатний  учений  ХХ  ст.,  основні  напрями  його  наукової
діяльності.  Мовознавча спадщина західноукраїнських мовознавців. Наукова
діяльність В. Ганцова. Основні напрями наукової роботи О. Курило. Відомий
український мовознавець С. П. Бевзенко, основні напрями його лінгвістичної
діяльності.  Лінгвістична  діяльність  М. Ф. Наконечного.  Мовознавча
діяльність  І. С. Свєнціцького.  Наукова  діяльність І. І. Ковалика.  Внесок
А. П. Грищенка в сучасне українське мовознавство. Лексикографічна робота в
20-х–80-х рр. ХХ ст.

Мовознавство в незалежній Україні.  Найважливіші лінгвістичні праці
цього періоду. Пожвавлення роботи з питань культури української мови у цей
період.  Сучасна  мовна  ситуація  в  Україні.  Основні  напрями  наукової
діяльності  Інституту  української  мови НАН України.  Роль В. В. Німчука в
історії  українського  мовознавства.  Концептуальні  засади  теоретичної
граматики І. Р  Вихованця, К. Г. Городенської.
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4. Форма підсумкового контролю результатів навчання – залік.
5. Засоби діагностики результатів навчання:

− тестування;
− письмові контрольні роботи;
− усна відповідь;
– усна доповідь за темою; 
– конспекти, тези науково-методичної літератури; 
– індивідуальні завдання;
– підсумкове опитування за тематикою змістових модулів тощо.
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