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Передмова 
Історія мови - найскладніша ділянка вивчення української мови, особливо 

перші етапи становлення української мови. Вона губиться в глибині віків, і 
визначити початок української мови дуже важко, як і людської мови взагалі. Про 
початок української мови можна говорити лише на основі проведеної реконструкції 
найдавніших мовних періодів розвитку людства. Однак безсумнівним є те, що її 
літературно-писемна форма була пізнішою в часі, ніж розмовна. 

В історії української мови слід виділяти дописемний і писемний періоди. 

Дописемний період був досить тривалим і охоплював розвиток племінних, згодом 
діалектних мовних особливостей, що лягли в основу української мови. А до 
перетворення чи переростання діалекту, групи діалектів в окрему мову спонукають 
набуття ними оригінальної структурної організації на всіх рівнях, відмінної від 
інших сформованих споріднених мов, і різноманітні суспільні або суспільно- 

політичні фактори. Дописемний період як час виникнення перших рис української 
мови і формування її діалектних особливостей знайшов часткове опрацювання й 
відображення у багатьох наукових працях, що дало можливість констатувати про 
формування української мови ще в додержавний період. Однак на 
протоукраїнському ґрунті припало тільки зародження, визрівання й накопичення 
мовних рис, що згодом дали початок майбутній українській мові, писемні традиції 
якої тягнуться від XI ст. - від появи писемних українських джерел. 

Період XI - XV ст. є показовим і визначальним етапом у формуванні 
української мови, бо на цей час припало творення й функціонування літературно- 

писемної мови з унікальними правописом та вимовою. За відсутності в українській 
лінгвістиці вироблених критеріїв визначення меж між етапами становлення мови в 
посібнику подано власні принципи, що базуються на внутрішньому й зовнішньому 
розвитку української мови. За початок відліку української мови взято XI ст., 

пов’язане з виникненням перших писемних творів у Київській Русі, що відображали 
риси української мови, і становленням основних рівнів української мови, а за кінець 
відліку- XV ст., пов’язане з пізнім відтворенням найдавніших українських 
писемних пам’яток, первинною документацією окремих українських мовних явищ, 

започаткованих у давньоукраїнський період, та із завершенням формування 
української мови як окремої системи. В XI - XIII ст. постають і поширюються 
півднем Русі фонетичні, граматичні, лексичні та інші новотвори, притаманні 
українській мові, а на період XIV - XV ст. припадає первинна або частіша фіксація 
українських мовних явищ, започаткованих у минулому. 

Передумовами становлення української мови були впливи старослов’янської 
як першої писемної мови на Русі, розвиток мовнотериторіальних ознак 
додержавного періоду, українського фольклору та суспільно-політичної мовної 
практики Київської землі. І весь період XI - XV ст. був сприятливим для розвитку 
української мови, що охопив існування централізованої Київської держави, 

Галицько-Волинської Русі і Великого князівства Литовського, тобто являв собою 
період вільного й самостійного розвитку української мови, аж до кінця XV ст. - до 
позбавлення українських князівських династій влади і втрати української 
державності. 
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Важливість глибокого і ґрунтовного пізнання й засвоєння історії української 
мови, з’ясування розвитку української мови в XI- XV ст., усвідомлення процесу 
становлення власної писемної традиції зумовили підготування цього посібника. 

На сьогодні відомо багато лінгвістичних праць з історії української мови, однак 
немає системного опрацювання всієї наукової бази для комплексного відображення 
історії української мови і всебічного вивчення її як навчальної дисципліни у вищих 
закладах освіти. У зв’язку з цим метою написання посібника узагальнення й 
представлення в широкому обсязі наукових даних з історії української мови XI - 

XV ст., щоб дати студентам глибокі знання про найбільш давній писемний період 
розвитку української мови, добитися правильного розуміння й усвідомлення історії 
становлення й формування української мови, показати стан вивчення вказаного 
історичного періоду в сучасній лінгвістиці. 

Навчальний посібник складається з трьох частин. Перші дві частини 
структуровано відповідно до становлення основних рівнів української мови - 

фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного й синтаксичного, з метою 
вивчення основних закономірностей розвитку фонетичної системи, лексичного 
складу, словотвірної структури, граматичної будови української мови в 
найдавніший писемний період її розвитку - XI - XV століттях. А в третій частині 
подано вибрані праці з історії вивчення писемних джерел XI - XV ст. і зразки 
писемних пам’яток для набуття навичок читання й аналізування їх. 

Перша частина містить теоретичний матеріал і тематичні таблиці. 
Теоретичний матеріал зосереджено у чотирьох основних розділах, до вивчення яких 
підводить вступний розділ, що розкриває важливі поняття з історії української мови 
як навчальної дисципліни і як наукової галузі. Усі розділи посібника - Вступ, 

Фонетика і фонологія, Лексика і словотвір, Морфологія, Синтаксис - розкривають 
процеси дописемного й писемного розвитку української мови - від праслов’янської 
епохи до XI - XV ст. і акцентують увагу на мовних змінах та процесах, характерних 
для української мови XI - XV ст. Структурування й групування матеріалу в межах 
розділів знайшли компактне й стисле відображення в тематичних таблицях. Для 
узагальнення теоретичного матеріалу й упорядкування тематичних таблиць, а далі 
для укладання термінологічного словника використано лінгвістичні праці 
М. А. Жовтобрюха, В. М. Русанівського, С. П. Бевзенка, С. П. Самійленка, 

О. П. Безпалька, О. С. Мельничука, Л. Л. Гумецької, В. В. Німчука, Г. П. Півторака, 

П. К. Коваліва, 1.1. Огієнка, Ю. В. Шевельова, А. Мейє та інших учених. 

Друга частина посібника містить практичний матеріал, термінологічний 
словник і тестові завдання. Практичний матеріал подано й упорядковано потемно 
до всіх розділів посібника. Під час збирання фактичного матеріалу для опису 
мовних явищ, розроблення практичних завдань до розділів, упорядкування тестової 
частини роботи, уведення фрагментів давніх українських творів особлива увага 
була звернута на писемні пам’ятки XI - XV століть, зокрема на твори “Руська 
правда” XIст., “Ізборник Святослава 1073р.” XIст., “Ізборник 1076р.” XIст., 

“Слово о полку Ігоревім” XIIст., “Повість минулих літ” XIIст., “Галицько- 

Волинський літопис” XIII ст., “Євсевієве Євангеліє” 1283 р., “Грамоти XIVст.”, 

“Українські грамоти XV ст.”, “Луцьке Євангеліє” XIV ст., “Четья” 1489р. та ін. 

Ґрунтовну базу для підготовки посібника склали і лексикографічні праці, зокрема 
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“Зтимологический словарь славянских язьїков” (Москва, 1974-2014 рр.), “Словарь 
древнерусского язика (XI- XIV вв.)” (Москва, 1988-2013 рр.), “Словарь 
древнерусского язика” в 3-х т. 1.1. Срезневського (Москва, 1989р.), “Словник 
староукраїнської мови XIV-XV cm.” в 2-х т. за ред. Д. Г. Гринчишина, 

Л. Л. Гумецької, І. М. Керницького (Київ, 1977-1978рр.), “Історичний словник 
українського язика. Т. І. A-Ж” за ред. Є. Тимченка (Мюнхен, 1985 р.) та ін. 

Практичні, тестові завдання й тексти писемних пам’яток передані тогочасною 
українською мовою, з використанням графічної системи XI - XV ст. Під час 
упорядкування завдань без покликання на писемні джерела до уваги взято 
тогочасну кириличну графіку, зокрема для передання голосних звуків [і], [е], [е], [ь], 
[а], [ьі], [у], [ь], [о], [а] - використано відповідно літери и, ’к, е, ь, а, ьі, у (оу, ю), ь, 

о, а (я); для передання приголосних звуків [в], [м], [й], [н], [н'], [р], [р'], [л], [л'], [б], 
[п], [д], [д'], [т], [т'], [г], [ґ], [з], [з'], [ж], [дж], [дз], [дз], [к], [х], [с], [с'], [ш], [ч], 
[ц'], [ф] - літери в, м, й, н, р, л, б, п, д, т, г, ґ, з, ж, дж, дз, к, х, с, ш, ч, ц, ф, а також 
щ - для [шч]. Якщо ж укладено завдання або дібрано текст на основі писемних 
творів, то використано графіку відповідної писемної пам’ятки. Тому в посібнику 
знайшли відображення ще й інші букви давньої кирилиці, перейняті з текстів 
пам’яток, зокрема а «юс малий», ж «юс великий», ю «омега», ^г«фіта», ^ «ксі», 
ф «псі», v «іжиця». V«оукь», £ «ксть», йотовані а, /а, /ж 

Третя частина посібника містить хрестоматійні матеріали - вибрані наукові 
праці про писемні пам’ятки давньоукраїнської мови і вибрані тексти писемних 
пам’яток XI - XV ст., для аналізування наукових праць і мови писемних пам’яток із 
метою закріплення й поглиблення знань про розвиток української мови в XI- 

XV ст. З увагою на велику кількість різноманітних історичних студій за основу було 
взято праці провідних українських дослідників давніх писемних пам’яток 
(Л. Булаховського, І. Свєнціцького, В. Німчука, М. Пещак, В. Русанівського та ін.), 

щоб дати студентам знання про писемну спадщину XI - XV ст., про правила 
видання й відтворення давніх творів, про різні підходи вчених до вивчення 
писемності XI - XV ст. Наукові дослідження представлено в скороченому 
(зменшеному) вигляді, зі збереженням змісту й форми авторського тексту, крім 
посилань, приміток, пояснень, прикладів, наведених дрібним шрифтом. 

Взірцем для упорядкування текстів писемних пам’яток стала книга 
В. В. Німчука «Історія української мови : Хрестоматія XI - XIII ст.» (2015 р.). Однак 
зі всього масиву представлених у вказаній праці і загалом відомих на сьогодні 
писемних джерел XI - XV ст. використано фрагменти кількох давніх пам’яток, що 
мали би найбільшою мірою відображати риси української мови кожного століття і 
загалом специфіку української мови XI - XV ст. (напр., літописи XI - XIII ст., 

грамоти й ділові документи XIV- XV ст.). Тексти писемних джерел подано за 
“Правилами видання пам’яток, писаних українською мовою та 
церковнослов’янською української редакції” В. В. Німчука (К, 1995). 

У кінці кожної частини навчального посібника подано списки писемних 
пам’яток, лексикографічних джерел і рекомендованої літератури, з уведенням до 
них праць, що стосуються всіх частин посібника. Списки упорядковано за 
сучасними вимогами щодо подання літератури та з уніфікуванням усіх частин 
бібліографічного опису праць. 
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ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 

Вступ 
1. Засади вивчення української мови XI - XV ст. 

2. Слов’янська мовна єдність. 

3. Писемність у східних слов’ян. 

4. Розвиток української мови. 

5. Поняття руська мова, українська мова. 

6. Джерела вивчення української мови. 

Завдання 
1. Розкрийте значення понять у сучасній лінгвістиці: 
“індоєвропейська мова”, “спільнослов’янська мова”, “старослов’янська мова”, 

“руська мова”, “давньоукраїнська мова”, “староукраїнська мова”, “церковнослов’янська 
мова ”, “нова українська літературна мова 

2. Розмістіть у послідовності періоди розвитку української мови та проаналізуйте їх: 

спільносхіднослов’янський період, давньоукраїнський період, праіндоєвропейський 
період, новий український період, староукраїнський період, спільнослов’янський період, 

сучасний український період. 

3. З’ясуйте відношення між поняттями і місце їх в історії української мови: 

“давньоукраїнська мова” і “давньоруська мова”, “походження української мови з 
праслов ’янської” і “походження української мови з києво-поліського й галицько-подільського 
діалектів”, “виникнення східнослов’янського письма” й “упорядкування східнослов’янського 
письма ”, “пам’ятки української писемності ” і “пам’яткируської писемності ”. 

4. Визначте стиль давніх писемних пам’яток і згрупуйте їх за стильовою належністю: 

“Слово о законі і благодаті” митрополита Іларіона XI ст., “Остромирове Євангеліє” 

1056-1057рр., “Ізборник Святослава” 1073р., “Мстиславове Євангеліє” близько 1117р., 

“Повчання дітям” Володимира Мономаха XII ст., “Галицько-Волинський літопис” 1201- 

1292рр., “Києво-Печерський патерик”XIIIст. 

5. Покажіть пам’ятки писемності в порядку від найбільшого до найменшого 
відображення ними українських мовних рис: 

“Руська правда” XI ст., “Ізборник” 1076р., “Повість минулих літ” XIIст., “Слово о 
полку Ігоревім” XIIст., “Слово Данила Заточника” XIIIст., “Київський літопис” XIIст., 

“Євсевієве Євангеліє” 1283р., “Луцьке Євангеліє”XIVст., “Четья ” 1489р. 

6. Підготуйте дискусію з обговоренням питань: 

“виникнення української мови взагалі”, “становлення давньоукраїнської мови”, 

“формування специфічних рис української мови ”, “розвиток східнослов’янської писемності ”, 

“поява перших писемних пам ’яток ”, “походження назв “українська мова ” й “руська мова ”. 

7. Охарактеризуйте мову давнього писемного твору: 

Князь же Мьстиславь сЬдє на стол'Ь брата своєго Володимєря, на самьіи вєликь 
день, в л'Ьто 6797 12 м'Ьсяца априля 10 день, и нача княжит'Ь по брат'Ь своємь, 

правдолюбіємь св'Ьтяся кь веєй братіи своєй и кь бояромь и кь простьімь людємь; и бьіеть 
радость велика людємь тогда: сє вьскрєсєніє Господнє, а сє княже сЬдєніє... (ГВЛ, 151). 

8. Розкрийте походження літер і графічні особливості давнього писемного тексту: 

Ни похвали себ’Ьглати. нї иномоу хвалмитя послКшлти. вь таин'Ь вьсе творити: и 
не на вид'Ьник члов'Ькомь творити, нь тькмо оть ба хвали и млети просити: Помишллти 
пр'Ьшьствикотьсоудоу. приготованая благая правьдьниимь (Изб 1076, 472). 

7 



Список літератури 
Безпалько О. П. Історична граматика української мови : Підручник / [О. П. Безпалько, 

М. К. Бойчук, М. А. Жовтобрюх та ін.]. - 2-ге вид., випр. - К. : “Радянська школа”, 1962. - 512 с. 
Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / Михайло Брайчевський. - 4-те вид. - К. : 

Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. - 154 с. 
Житецький П. Г. По поводу вопроса о том, как говорили в Києве в XIV и XV вв. / 

П. Г. Житецький. Вибрані праці. Філологія / [упоряд., вступ, стаття і примітки Л. Т. Масенко ; відп. ред. 
І. П. Чепіга]. - К. : “Наукова думка”, 1987. - С. 287-300. 

Ковалів П. Вступ до історії східнослов’янських мов / Пантелеймон Ковалів ; 
[ред. проф. В. Стецюк] ; Наукове товариство ім. Шевченка. - Нью-Йорк, 1970. - 160 с. 

НімчукВ.В. Виникнення східнослов’янської писемності/ Василь Німчук// Бібліотечний 
вісник. - 2000. - № 6. - С. 3-16. 

НімчукВ.В. Походження української мови / В. В. Німчук// Етнічна та етнокультурна історія 
України : У 3-х т. / [ред. О. Б. Діденко, Є. І. Мазніченко, К. В. Харченко ; відп. ред. Г. А. Скрипник]. - 
К. : “Наукова думка”, 2005. - Т. 1. - Кн. 2. - С. 351-468. 

Півторак Г. П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох 
братів слов’янських зі “спільної колиски”/ Григорій Півторак; [відп. ред. В. Г. Скляренко]. - К. : 
“Академія”, 2001. - 152 с. 

Скляренко В. Г. Русь і варяги. Історико-етимологічне дослідження / В. Г. Скляренко ; [відп. ред. 
Г. П. Півторак]. - К. : “Довіра”, 2006. - 97 с. 

Українська мова : Енциклопедія / [ред. кол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), 
Зяблюк М. П. та ін.]. -видання третє, зі змінами і доповненнями. - К. : Вид-во “Українська енциклопедія” 
ім. М. П. Бажана, 2007. - 856 с. 

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри : 
Монографія / Олександр Царук; [відп. ред. А. М. Поповський]. - Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 
1998.-324 с. 

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Юрій Шевельов ; [переклад з англійської 
С. Вакуленка, А. Даниленка ; редактор Л. Ушкалов]. - Харків : “Акта”, 2002. - 1056 с. 

Шевельов Ю. Чому общерусский язьік, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов’янської 
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ФОНЕТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

1. Спільнослов’янські звукові зміни 
1.1. Становлення праслов’янської звукової системи. 

1.2. Палаталізація приголосних звуків [g], [k], [х]. 

1.3. Сполучення приголосних зі звуком [j]. 
1.4. Зміни в системі вокалізму. 

1.5. Структурування й перебудова складів. 
Завдання 

1. Відтворіть індоєвропейські форми праслов’янських слів: 

*drugb, *kosa, *sadb, *dQti, *mostb, *хьгхь, *dymb, *slovo, *sluxb, *dvbrb, *godb, 

*krasa, *втехь, *копь, *рьІпь, *dusa, Чьпь, *dvon, *pam§tb, *Чьта, *И’ись, *§zykb, *divo. 

2. Дайте характеристику слов’янських звуків у порівнянні з індоєвропейською мовою: 

*krepiti, *петь, *dobrota, *duxb, *kriknQti, *ЬІМьпь, *погь, *kl§tva, *tbrgb, *vecen, 

*tvbrdb, *bogatb, *krbstb, *agoda, *dbzdzb, *хьІть, *kQdelb, 4edb, *kosikb, *Щгпь, *novbjb. 

3. Зробіть складоподіл праслов’янських слів і зіставте з індоєвропейською мовою: 

*sila, *тігь, *kremy, *zQbb, *ЬеІь, *репа, *vbdova, *stena, *zgtb, *kry, *stan, *огьіь, 

*mQdn, *vblna, *kosarb, *snegb, *mbgla, *syrib, *beseda, *kradja, *ЬеІька, *svgtb, *bratn. 

4. Доберіть індоєвропейські форми до українських слів і поясніть їх звукозміни: 

дарь, роса, чистьіи, возь, скчь, сухь, веселий, тинь, вино, жксь, великь, сЬно, голубь, 

wbpa, синии, вести, медь, коваль, рьжь, сньха, пльть, лебедь, чьрвь, радь, путо, путь. 

5. Визначте праслов’янські форми українських слів і поясніть їх складоподіл: 

сьчастье, дрьжати, чьстьнии, насм'ішька, правьдьнь, льсть, б'Ьдьнь, м^шькь, 

хитрь, зьрно, гьнати, сьтьна, борьць, сьрпь, дрьва, пьрвии, гьрньчарь, сьрдьце, гьрдь. 

6. Розкрийте походження шиплячих і свистячих звуків у давніх українських словах: 

ночь, дишати, св'Ьча, друзи, плашу, гр'Ьшьница, нужьда, кричати, вьлчии, учениці, 

сушити, мажу, сьлньце, дьлзи, мусі, пьтица, юньць, можеши, страси, колочу, зв'кзда, дочи, 

тьрзати, роща, плачь, страшьнь, пьлци, дьлжьникь, цв'Ьть. 

7. З’ясуйте причини появи м’яких приголосних звуків у давніх українських словах: 

ката, ноша, бура, дружьба, в'Ьньць, тьща, служу, скучьнь, творю, круча, люблю, 

межа, вола, пущу, кьнаже, мечь, ноз'Ь, гоню, нарицати, р'Ьчька, ворози, блюдо, р'кжу, 

колишу, сажа, ловлю, важу, пастуси, 'кжьжу, руїрк, земла. 
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сотрудничестве с А. Вайаном ; перевод и примечания П. С. Кузнецова ; под ред. С. Б. Бернінтейна]. - 2-е 
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Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоукраїнської мови. (Історико- 

фонетичний нарис) / Г. П. Півторак ; [відп. ред. В. Г. Скляренко]. - К. : “Наукова думка”, 1988. - 280 с. 
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2. Східнослов’янські фонетичні явища 
2.1. Фонетична система східнослов’янських мов. 

2.2. Побудова складів у дописемний період. 

2.3. Вокалічні й консонатні фонетичні явища. 

2.4. Чергування голосних і приголосних звуків. 

2.5. Розвиток нових звукосполучень. 
Завдання 

1. Зробіть аналіз голосних звуків та їх функціонування в східнослов’янський період: 
*bergyni, *xvoja, *devbka, *xyliti s§, *kladb, *gonitva, *1 'uby, *jbmenbje, *bojati s§, 

*golbjb, *xr§steti, *gor'e, *belostb, *kysnQti, *xornitelb, *grbmeti, *sluxati, *dostojbtib, *kol§da. 

2. Охарактеризуйте приголосні звуки та їх вживання на східнослов’янському Грунті: 
*gbrdyni, *lice, *xlebati, *delo, *gonitelb, *jbskra, *lezti, *xmara, *grebti, *kasa, 

*xapati, *junakb, *lisica, *lipa, *хтугь, *ezina, *jbgrisce, *bludo, *kolsbje, *janjb, *dbrzati. 

3. Проаналізуйте звукові зміни в словах, реалізовані на східнослов’янському Грунті: 
олена, синица, осеньньїи, мізиньць, осетрь, озерьньїи, астребь, датьль, ожина, 

діта, патьіи, дручити, Олександрь, мачь, одинакь, Олена, сіма, беремся, двигнути, іягнія. 

4. Виділіть рефлекси дифтонгічного сполучення «голосний + м, н»: 
мати, мьну, розминати; звукь, звонькь, звучьнь, звонити; начати, начьну, 

начинити, начало; путо, опона, припати, припинати; взати, вьзьму, вьзимати; дути, дьму, 

надимати; памать, помьнити, поминати. 

5. Визначте рефлекси сполучень [ор], [ол], [ер], [ел] на слов’янському Грунті: 
берегь, ворота, полонь, король, володіти, орачь, колось, дерево, врагь, холодь, 

робота, жереба, рало, молоти, солома, береза, локьть, середа, золото, колода, дорожька, 

стеречи, ратай, чріво, городити, рости, горобець, долонь. 

6. Вкажіть на типи чергувань голосних звуків у словах і причини їх виникнення: 
везти - возити, стати - стоати, рьвати - отьрьівати, вінькь - вью, трасти - 

трусити, звакати - звенети, л ітати - лет 'Ьти, умирати - умьру, колоти - колю, орати - 

рало, скати - сито, жати - жьну, полоти - полю, боротиса - борюса. 

7. З’ясуйте типи чергувань приголосних звуків у словах і причини їх виникнення: 
хотіти - хочу, вид іти - вижу, славити - славлю, веду - вела, мостити - мощу, 

плету - плела, носити - ноша, класти - кладу, іздити - іжьджу, служити - слуга, 

возити - вожу, корити - корю, томити - томлю, плакати - плачу. 
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Мейе А. Общеславянский язьік/ А. Мейе ; [перевод со второго франц. изд., просмотр. и доп. в 
сотрудничестве с А. Вайаном ; под ред. С. Б. Бернінтейна]. - 2-е издание. - М. : “Прогресе”, 2000. - 493 с. 
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3. Фонологічна й фонетична системи 
української мови XI - XV ст. 

3.1. Характеристика голосних і приголосних фонем. 

3.2. Зміни у вокалізмі й консонантизмі. 
3.3. Наслідки занепаду звуків [ь], [ь] у системі голосних. 

3.4. Наслідки занепаду звуків [ь], [ь] серед приголосних. 

3.5. Фонологічна система після занепаду [ь], [ь]. 
Завдання 

1. Відтворіть українською мовою слова з поясненням рефлексів голосних звуків: 

*bratana, *krQtiti s§, *xudb, *dremati, *]ьпь}ь, *berm§, *domysliti, *j§try, *nemQdn, 

*kold§zb, *хьтеІь, *dusbtib, *кГисагь, *doba, *natr§sti, *kloniti s§, *gluxbjb, *пігь, *klQbbkb. 

2. Запишіть українською мовою слова з поясненням рефлексів приголосних звуків: 

*dol'a, *nebesbtibjb, *druzina, *xvostb, *kraderibje, *Ьогьвкь, *glQbokb, *detisce, 

*koxati s§, *necbstb, *bitbje, *gor 'estb, *kapnQti, *gQstina, *kbti§dzb, *хІеЬьсь, *lisa, *klasti. 

3. Доберіть українські відповідники з поясненням сильних і слабких позицій [ь], [ь]: 

*похіпька, *kbttiga, *dbnestn, *bozbjb, *klevetbnikb, *dQbbkb, *кьгсьта, */ь§гьсь, 

*dbnbtibjb, *dbxorb, *jbskra, *коШьпь, *dbkti, *пігькь, *dblzbttikb, *xblstb, *jbgrati, *grbkb. 

4. Розкрийте причини й наслідки занепаду редукованих у межах голосних звуків: 

домь, правьдьньїи, хмель, тьпьтати, в'Ьрьньїи, сьбьрати, крьшька, соль, мьсть, 

пришьльць, вьсь, гльтька, тьрнь, брьн'Ьти, коть, трьвога, зьрнь, вьлчица, жьртва, 

твьрдити, весль, бльскь, вьршина, тьлсть, хрьбьть, шьвьць, соснь. 

5. Вкажіть на причини й результати занепаду редукованих серед приголосних: 

ростьлина, кожьдьньїи, стькло, бьчела, сЬньчание, отьдати, жьньць, поздьньїи, 

кривьда, сильньїи, рекль, сьшити, чьлна, дьлгьіи, сЬстьникь, кьто, дьхорь, пекль, сьрдьце, 

жЬрочьникь, жьлтьіи, чьто, осенью, житие, сьдоровьіи. 

6. Проаналізуйте типи чергувань голосних звуків у давніх українських словах: 

посьль - посьла, творьць - творьцт, журавль - журавлт, свекрь - свекра, грьмь - 

грьжЬти, хрьсть - хрьстити, конь - конт, печь - печи, село - сельськьіи, в'Ьдро - в'Ьдрь, 

пальць - пальцт, замькь - замша, ночь - ночи, рьвь -рьва, гора - горь. 

7. Виділіть типи чергувань приголосних звуків у давніх українських словах: 

мастити - мастьньїи, злость - злостьникь, жЬстьце - містити, хрускь - 

хрускьнути, користьньїи - користь, тьіжьдьнь - тьіжьдьньвьіи, перстьнь - перстьнт, 

кьто - кого, шьдль — иіьла, могль - могла, гьрньчарь - гьрньць, с'кдль - сіла. 
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Мейе А. Общеславянский язьік/ А. Мейе ; [перевод со второго франц. изд., просмотр. и доп. в 
сотрудничестве с А. Вайаном ; под ред. С. Б. Бернінтейна]. - 2-е издание. - М. : “Прогресе”, 2000. - 493 с. 

Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньоукраїнської мови. (Історико- 

фонетичний нарис) / Г. П. Півторак ; [відп. ред. В. Г. Скляренко]. - К. : “Наукова думка”, 1988. - 280 с. 

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри : 

Монографія / Олександр Царук. - Дніпропетровськ : “Наука і освіта”, 1998. - 324 с. 

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Юрій Шевельов ; [переклад з англійської 
С. Вакуленка, А. Даниленка ; редактор Л. Ушкалов]. - Харків : “Акта”, 2002. - 1056 с. 
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4. Продовження розвитку 
фонетичних рис української мови 

4.1. Історія звуків [е], [і], [ьі]. 
4.2. Зближення звуків [е] з [и], [о] з [у]. 

4.3. Перехід [е] в [о], [о] в [а], [е] в [а]. 

4.4. Фонетичні зміни на початку слова. 

4.5. Ствердіння приголосних звуків. 
Завдання 

1. Простежте історію голосних від праслов’янської до сучасної української мови: 

*istina, *svetb, *dunajb, *тоШьсь, *nebo, *аЬІько, *volsu, *trbvoga, *1евькь, *гагь, 

*ogrib, *sv§to, *коІась, *gadanbje, *dQga, *ziti, *lixo, *celo, *nosu, *dQbu, *uxo, *mylo. 

2. Опишіть історію приголосних від праслов’янської до сучасної української мови: 

*drugb, *berzovbCb, *кЩь, *xlevu, *gQsakb, *l§gti, *kon 'ихь, *dbrzava, *xvatiti s§, *greby, 

*ascerica, *dymbnica, *gonitva, *gorditi, *gorbkbjb, *xlopotb, *dumati, *groza, *dbzdziti. 

3. Порівняйте складоподіл давніх українських слів із сучасною українською мовою: 

гостиньць, мьлчание, метьла, св'Ьпило, грьчьскь, сьбьрь, красивши, дьлбати, цв'Ьть, 

гривьнь, вьісокьіи, сьрпь, родьство, вихрь, хл'Ьбьнии, весло, пьлкь, веселив, краина. 

4. Покажіть відмінності між звуками давньої та сучасної української мови: 

стр'Ьла, рогь, зима, чьрньїи, тгЬло, гус а, могила, вьрт'Ьти, брести, хвала, густии, 

кривьдити, учение, худьіи, нива, малина, вечерь, хрящь, риба, зоря, тьлстии, камьнь. 

5. Охарактеризуйте зміни голосних звуків упродовж усього писемного періоду: 

богатьство, яснии, щека, земьнии, яблько, мачеха, ильлкь, семии, колатати, 

челов'ккь, паробькь, женатии, колачь, силовати, богат'Ьти, покидьки, желудь, борании, 

готовити, іязвина, вечеряти, пьнькь, малевании, пьшено, льнькь. 

6. Проаналізуйте зміни приголосних звуків упродовж усього писемного періоду: 

весна, лебедь, мирьнии, тишина, шелесть, арьмо, широкий, ключарь, чьрньць, 

мьнути, п'Ьсьнька, глубина, морьскии, царь, пьшеница, бережистий, св'Ьчька, нев'Ьрие, 

сильнии, бавитися, сн'кжькь, любовь, чьрствь, мячькь, степь. 

7. Прокоментуйте зміни, що відбулися на початку слів у давній українській мові: 
отьчизна, яворь, играти, ягода, острии, арбузь, явитися, осподарь, имати, 

ольшина, ясьнь, овьця, яловии, окьно, игрьць, отьпускати, яма, огніа, игрище, ватра, 

улиця, овьса, игьла, осударини, отьдати, ольха, ухо. 
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Наконечний М. Ф. До вивчення процесу становлення й розвитку фонетичної системи української 
мови / М. Ф. Наконечний // Питання історичного розвитку української мови / [ред. кол. : І. К. Білодід 
(відп. ред.), С. П. Бевзенко та ін.]. - Харків : Вид-во Харків, держ. університету, 1962. - С. 125-165. 
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С. Вакуленка, А. Даниленка ; редактор Л. Уінкалов]. - Харків : “Акта”, 2002. - 1056 с. 

12 



ЛЕКСИКА І СЛОВОТВІР 

1. Формування праслов’янського лексичного складу 
1.1. Спільноіндоєвропейський словниковий фонд. 

1.2. Міжіндоєвропейські лексичні паралелі. 
1.3. Праслов’янський лексикон. 

1.4. Праслов’янські лексичні запозичення. 

1.5. Міжслов’янські лексичні зв’язки. 
Завдання 

1. Виділіть і проаналізуйте за допомогою словників індоєвропейські лексеми: 

*berm§, *sestra, *dyxati, *bratn, *diviti s§, *svekry, *beda, *tbstb, *dosaditi, *baba, 

*сегрь, *selzerib, *vydra, *svini, *agn§, *sorka, *Qty, *tetervb, *dremati, *piskarb, *pelva. 

2. Визначте й охарактеризуйте за допомогою словників західноіндоєвропейські, 
східноіндоєвропейські та південноіндоєвропейські лексичні одиниці: 

*dolrib, *pbrstb, *tel§, *кипа, *berstb, *Ььггь, *bozbjb, *soldb, *drobiti, *krivb, *borda, 

*ryba, *jablo, *sejati, *grabb, *cervo, Чекь, *ЬоЬь, *sbdravb, *bogatb, *Ьгопь, *сьгпь, *dera. 

3. Виберіть власне праслов’янські номінації і дайте їм характеристику: 

*avorina, *bogyni, *ЬІмкь, *drazniti, *agoda, *devica, *beseda, *dogarati, *bezl 'udbtibjb, 

*det§, *jama, *gl§deti, *esetrovbjb, *bogatbstvo, *dostatbkb, *§сьтепь, *ablonovbjb, *glumiti s§. 

4. Виокреміть праслов’янські запозичення і з’ясуйте їх значення: 

*агьто, *bjudo, *slugiti, *lixva, *dumati, *askyni, *jariti s§, *dbska, *ban 'a, *osblb, 

*avon, *ocbtb, *testo, *klQbbkb, *dupblo, *хгфсь, *тесь, *l§kati, *pogaribjb, *griva, *хогть. 

5. Відзначте, для яких слов’янських мов характерні найменування: 

*bergyni, *detina, *ЬеІька, *gbrribcb, *раІьсь, *ЬеІьто, *gadb, *рмь, *godina, *Qzb, 

*druzbka, *bordatbjb, *dobl'estb, *xvalbba, *kokotb, *sobaka, *gorditi, *kliknQti, *xlevb. 

6. Випишіть із тексту праіндоєвропейські слова і розкрийте їх значення: 

Поляне бо своих отець обьічай ймуть кротокь и тихь, и стьід'Ьнье кь снохамь 
своимь и кь сестрамь, кь матеремь и к родителемь свомь, кь свекровемь и кь деверемь 
велико стьід'Ьіье uwkcy, брачньїй обьічай имяху: не хожаше зять по нев'Ьсту... (ПВЛ,14-15). 

7. Підкресліть у тексті праслов’янські слова і з’ясуйте їх значення: 

Яко же бо олово гинеть часто розливаємо, тако и челов'Ькь, приемля многия б'Ьдьі. 
Никто не может соли зобати, ни у печали смьіслити; всякь бо челов'Ькь хитрить и мудрить 
о чюжеи б'Ьди, а о своеи не можеть смьіслити (СДЗ, 12-13). 
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Півторак Г. П. До питання про українсько-білоруську мовну взаємодію донаціонального 
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Русанівський В. М. Слов’янські міжмовні зв’язки і формування функціональних стилів 
української літературної мови XVI - XVII ст. / В. М. Рксанівський. - К. : “Наукова думка”, 1973. - 28 с. 
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2. Становлення лексики української мови XI - XV ст. 

2.1. Українська лексична спадщина. 

2.2. Власне українська лексична основа. 

2.3. Семантичні зміни в українській лексиці. 
2.4. Розвиток синонімії, антонімії та омонімії. 
2.5. Стилістичні особливості української лексики. 

Завдання 
1. Виділіть слова спільнослов’янської спадщини й поясніть їх значення: 

аблько, гребла, чадо, тсьнь, ракь, вьрста, авьнии, бабька, отьчимь, бедро, 

др'Ьмати, березовий, сновати, бесЬдовати, сорочька, роженьїи, весельк, датель, осьмьіи. 

2. Покажіть спільносхіднослов’янські й українські слова та розкрийте їх значення: 

дружьба, нитька, борошьно, свита, льстивь, голубька, стр'Ьльць, пьлзати, мачеха, 

хьітрьць, ватра, байка, жонька, дьнина, собачька, деваностии, осокорь, гн'кздо, тішити. 

3. Виокреміть давні українські запозичення й прокоментуйте їх значення: 

хьщьньїи, капуста, пища, виноградьньїи, изьбрати, осазаньа, порфира, шатро, 

базарь, казна, злод'Ьі, трьсть, св'Ьтитиса, обитати, философь, дьщи, горьчица, жемьчугь. 

4. Зіставте семантично давні українські слова з їх праслов’янськими відповідниками: 

перепель, лисица, цв'Ьть, виноградь, грубьіи, віязь, лоза, духь, зоря, клонитися, 

козьль, сторона, сьребро, св'Ьтити, вертепь, місяць, вола, дружина, животь, родьна. 

5. Розкрийте семантичні відношення між словами та їх стилістичні особливості: 
в'Ьщати, речи; шьствовати, ходити; одежа, од'кние, од'Ьание; хоромь, домь, 

истьба; страна, земля, край, сторона; тьлстии, тьнькьіи; л'Ьто «рік», л'Ьто «пора року». 

6. Проаналізуйте слова в тексті з погляду їх семантичної струтури: Зємлл тутнєть, 

р'Ькьі мутно тєкуть, пороси полл прикривають, стлзи глаголють: половци йдуть оть 

Дона, и оть морл, и оть всЬхь странь рускил пльки оступиша (СПІ, si). 

7. Охарактеризуйте слова в тексті з погляду їх стилістичного навантаження: 

“Земля наша крещена, и wbcmb у нась учителя, иже би ни наказаль, и поучаль нась, и 
протолковаль святия книги. Не разум'Ьемь бо ни гречьску язику, ни латиньску; дни би ни 
онакоучать, а дни бо ни и онако... ” (ПВЛ, 21-22). 

Список літератури 
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фразеологія / [ред. кол. : В. М. Русанівський (відп. ред.), В. Л. Карпова, В. В. Німчук, І. П. Чепіга] ; 

АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : “Наукова думка”, 1983. - С. 29-163. 

Німчук В. В. Лексика пам’яток XI - XIII ст. як свідчення народної основи давньоруської 
літературної мови / Німчук В. В. // Жанри і стилі в історії української літературної мови / [відп. ред. 

Єрмоленко С. Я.]. - К. : “Наукова думка”, 1989. - С. 5-56. 

Пещак М. М. Стиль ділових документів XIV ст. (структура тексту) / М. М. Пещак ; [відп. ред. 

І. П. Чепіга]. - К. : “Наукова думка”, 1979. - 268 с. 

Русанівський В. М. Семантичні процеси розвитку української лексики / Русанівський В. М. // 

Історія української мови. Лексика і фразеологія / [ред. кол. : В. М. Русанівський (відп. ред.), 

В. Л. Карпова, В. В. Німчук, І. П. Чепіга] ; Академія наук УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - 

К. : “Наукова думка”, 1983. -С. 660-715. 

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри : 

Монографія / Олександр Царук. - Дніпропетровськ : “Наука і освіта”, 1998. - 324 с. 
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3. Словотворення іменних частин мови 
3.1. Словотвірна система української мови. 

3.2. Деривація іменників. 

3.3. Словотвір прикметників. 

3.4. Деривація числівників. 

3.5. Словотвір займенників. 
Завдання 

1. Розмежуйте слова на похідні й непохідні: 
стольць, кр'Ьпость, тополь, новьіи, сьлньце, дорогий, берегь, гьрдьць, лихии, кьто, 

вечерь, милии, р'Ьчька, радь, внукь, поусть, сл'Ьдь, челадь, л'Ьськь, свать, лови, служьба. 

2. Визначте способи творення давніх українських слів: 

приказь, писарь, чьрница, семеро, косарь, прад'Ьдь, непршятель, тьрговьць, синовьнь, 

братьскь, три сьт'Ь, невола, памать, милосердьк, пр'Ьмудрь, н'кчьто, св'Ьтль, в'Ьрьньїи. 

3. Охарактеризуйте іменники за структурою і визначте способи творення похідних: 

братіє, словєси, мислію, облаки, пьлки, струни, пов'Ьсть, дружино, жалость, 

знамєніє, конєць, русици, соловію, соколи, половци, стлгь, zwkdo, св'Ьть, зємлл, обичал, 

звонь, обиду, иноходьци, чєлов'Ькомь, костьми, зорлми, пустини, поб'Ьдами (СПІ, ^-ка). 

4. Поділіть прикметники на похідні й непохідні, визначте способи творення похідних: 

сребрения, смисленаго, небесниа, многоразличних, чюжеи, печалну, студеною, 

красень, сладкое, дождевими, честень, славень, кр'Ьпокь, щедрь, скуть, мудра, внутреняя, 

безумному, благих, премудрому, мирских, duewbu, злобразну, ласковая (СДЗ, 4-29). 

5. Проаналізуйте структуру числівників і творення похідних числівників: 

семьюдесять, третьей, одинь, дв'Ь, три, перьвии, двою, двудесяту, другия, н'Ьколико, 

другимь, трех, колько, тисящь, первих, другого, другої, семидесят, десятий, тисячи, 

единь, поль города, четвертий, второмь, четирми, дв'Ьтисяч'Ь, дв'Ьма (ПВЛ, 12-98). 

6. З’ясуйте походження і способи творення похідних займенників: 

кто, єго, чьєи, им, свою, сам, ему, кого, мене, на нем, самому, оному, что, моє, сему, 

ким, нимь, томь, всЬм, него, онь, их, котории, т'Ьмь, своа, своєго, него, того, т'Ьмь, сего, 

чемь, самого, той, соми, собою, соб'Ь, велкь, велко, єи, кому, ecu, owbM, есйг(ПР, 186-200). 

7. Випишіть із тексту іменні частини мови й охарактеризуйте їх за структурою: 

О Рускал зємл'Ь, уже за шєломлнємь сси! Сє в'Ьтри, Стрибожи внуци, в'Ьють сь 
морл стр'Ьлами на храбрил нльки Игорєви. Зємлл тутнєть, р'Ьки мутно тєкуть, пороси 
полл прикривають, стлзи глаголють: половци йдуть оть Дона, и оть морл, и оть всЬхь 
странь рускил нльки оступиша (СПІ, єі-si). 
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В. В. Мартьінов. - Минск : “Наука и техника”, 1973. - 59 с. 

Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских язьїков / А. Мейе ; [перевод 
Д. Кудрявского, переработ. и допол. по седьм. франц. изданию А. Сухотиньїм ; йод ред. и с примеч. 
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4. Словотвір дієслів і незмінних частин мови 
4.1. Словотворення дієслів. 

4.2. Деривація прислівників. 

4.3. Словотвір прийменників. 

4.4. Деривація сполучників. 

4.5. Словотвір часток. 

4.6. Деривація вигуків і звукосполучень. 
Завдання 

1. Визначте частиномовну належність і словотвірну похідність номінацій: 

вьскор'Ь, замужь, подьл'Ь, обьвинити, недалеко, повідати, иногда, в'Ьрьно, таки, 

вьпрор'Ьдь, почьто, л'Ьтось, межи, безьв'Ьсти, селико, полуночи, ради, звонл, тьгда, черезь. 

2. Згрупуйте слова за частинами мови й способами творення в межах частин мови: 

приклони, вьсьде, мислити, изьбивал, послоушаи, оживити, почьстити, подалі, 

дотуда, ночьсь, полудьни, нежели, донин'Ь, радьмо, вьзл'Ь, ськраш, отьсел'Ь, чьтобьі, кь 
вьрху, безьводьн'Ь, лел'Ьлти, закалена, на передь, потомь, им'Ьл, вь дьнь, мирно. 

3. Виділіть похідні дієслова й проаналізуйте їх словотвірні особливості: 
сьставить, прокллти, похвали, пооучлти, повидають, прилежаахоу, подвигноушасл, 

приближи, подвигн'Ьмь, вождити, боудоуть, накаплють, шити, вьзираахІЇ, правллахоу, 

приими, покланлти, коньчаваюпь с,а, вид'Ьти, творлть, плачють (Изб 1076, 151-172). 

4. Виокреміть похідні прислівники й розмежуйте їх за способами творення: 

заутра, тогда, оттоле, донин'Ь, л'Ьтомь, триичи, троиче, вельми, назади, донде, 

нин'Ь, вчера, всегда, нечисто, николи, надвоє, дивно, всюду, невоздержанно, многажди, 

криво, отсюда, достойно, наутрия, поистин'Ь, кр'Ьпко, исперва, вкуп'Ь(ПВЛ, 12-80). 

5. Розподіліть слова на прийменники, сполучники, частки й поясніть їх творення: 

по, бо, же, да, прєдь, изь, мєжю, ащє, би, та, около, оть, занє же, надь, противу, 

подь, яко, д 'Ьля, до, ради, паки, дондєжє, понє же, кь, на, дажє, про, о, не, сь, прєждє, подлє, 

посрєди, но, разв'Ь, гдє, или, бєс, вь, со, передь, иже, прєжє, но, хотя, занє, изь (ГВЛ, 77-102). 

6. Випишіть із тексту дієслова, охарактеризуйте їх структуру й способи творення: 

Р(ч)є гь своимь оучєникомь. нин'Ь прослави с,а снь члвчьскь и бь прослави с,а со н'Ьмь. 

ащь бь прослави с,а со н'Ьмь. и бь прославить квь себе, и абьк прославити и. ча(д)цл и кщє с 

вами ксмь. вьзищєтє мьнь. тко жерєкохь июд'Ькмь. іако оможє азь идоу (ЄЄ, 208). 

7. Виберіть із тексту прислівники, опишіть їх структуру і деривацію похідних: 

Ярославнарано плачєть вь Путивл'Ьна забрал'Ь, аркучи: “О в'Ьтр'Ь, в'Ьтрило! Чєму, 

господине, насильно в'Ьєши? Чєму мичєши хиновьскил стр'Ьлки на своєю нєтрудною крилцю 
на моєллади вои? Малоли ти блшєть гор'Ьподь облаки в'Ьлти... ” (СПІ, <\2р. 
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МОРФОЛОГІЯ 

1. Граматичні системи іменника та прикметника 
1.1. Історія граматичних категорій іменників. 

1.2. Особливості відмінювання давніх іменників. 

1.3. Розвиток граматичних категорій прикметників. 

1.4. Відмінювання коротних і повних прикметників. 
Завдання 

1. Визначте типи відмінювання давніх українських іменників: 

брань, дворьць, дитина, мирь, правьдьникь, третина, чьрница, величьство, рало, 

жизнь, купьць, писарь, богатьство, служьба, гьрло, десатина, учитель, шило, пьрстьнь. 

2. Розподіліть іменники чоловічого роду за давніми основами: 

синь, столь, конь, огнь, коми, край, тьоть, олень, дьнь, пьлкь, ножь, пьнь, пирь, пьсь, 

садь, корьнь, плодь, мирь, вьрхь, отьць, гость, мужь, мечь, рай, другь, гусь, гвоздь, голубь. 

3. Розмежуйте іменники жіночого роду за давніми основами: 

земла, вода, пьтица, туча, дьчи, дань, мьлниа, мати, жьрдь, сньха, чьсть, степь, 

рьжь, душа, кость, осень, свекри, риба, цьркьі, п'Ьснь, іркна, в'Ьсть, повість, жизнь, роль. 

4. Розформуйте іменники середнього роду за давніми основами: 

число, море, има, осьла, око, село, лице, слово, зьло, дерево, в'Ьче, сьрдьце, чюдо, 

путо, поле, веселик, козьла, сіма, озеро, небо, d'bna, сЬно, масо, сьлньце, вино, пьшено. 

5. Поділіть прикметники на членні й нечленні, визначте їх граматичні ознаки: 

добрь, новь, соухь, добрьіи, великий, синии, лютий, великь, в'Ьрьньїи, свать, голии, 

ветьхь, сл'Ьпь, старий, голь, дерев ань, молчаливь, б'Ьлаа, правьдивь, жьлтии, чистая. 

6. Згрупуйте прикметники на якісні, відносні й присвійні: 
овьчь, деревань, кожань, горькь, вьлчь, львовь, пророчь, тажькь, людьскь, мирьнь, 

богать, широкь, достоинь, низькь, братьскь, чьстьнь, жестокь, льнань, змиевь, любь, 

глубокь, дьрзькь, кр'Ьпькь, св'Ьтьль, кьнажь, золочьнь, синовьнь, високь. 

7. Провідміняйте словосполучення в однині, множині й двоїні: 
хитрь зв'Ьрь, високь домь, сине море, добрь юноша, добра дьчи, новь дьнь, мудра 

кьнига, синекнебо, сильнии дьждь, см'Ьлая сестра, добрии челов'Ькь, дальнаа дорога. 
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Монографія / Олександр Царук. - Дніпропетровськ : “Наука і освіта”, 1998. - 324 с. 
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2. Граматичні класи займенника і числівника 
2.1. Становлення граматичних категорій займенників. 
2.2. Словозміна особових і неособових займенників. 

2.3. Усталення граматичних категорій числівників. 
2.4. Словозміна кількісних і порядкових числівників. 

Завдання 
1. Поділіть займенники на розряди за значенням і дайте їм характеристику: 

азь, то, онь, она, овь, ово, сама, такь, тако, ако, какь, кака, вьсако, сикь, сика, ино, 

кьто, иже, кже, аже, мои, мою, твои, твок, твоа, свои, свок, своа, нашь, наша, вашь, 

ваше, чьи, чьк, чьа, кьи, кок, коа, чьто, вьсь, се, си, сиць, сица, ньі, ви, нась, вась, себе, тебе. 

2. Розмежуйте займенники за типами відмінювання (іменниковим і прикметниковим): 

собою, нами, твоа, кже, ова, сьсь, оньїи, вьсе, вьсако, инок, вама, вьскми, кму, чему, 

іркмь, паю, т'кхь, коль, така, сиа, кьжьдо, какь, мьною, кого, юо, имь, кольма, ви, сего. 

3. Провідміняйте сполуки в одн. і мн. та порівняйте із сучасним відмінюванням: 

ть берегь, моа мати, наше слово, твои синь, тьть листь, ти носишь, вьсь домь, та 
земла, ти кони, самь отьць, ваша чьсть, кьто водить, своа повість, чьксьрдьце. 

4. Запишіть форми займенників сучасною українською літературною мовою: 

азь, мене, мьнк, ма, мьною, мьнк; ви, вась, вамь, ви, вами, вась; она, кк, ки, ю, юо, 

ки; ти, т'кхь, ткмь, ти, ткми, т'кхь; вьсе, вьсего, вьсемоу, вьсе, вьскмь, вьсемь. 

5. Згрупуйте числівники за значенням (власне кількісні, збірні, дробові, порядкові): 
одинь, четверо, одьно, треть, одина, четверть, половина, дьвк, деватєро, трьк, 

семеро, три, двои, три сьта, четири, пать на десате, поль вьтора сьта, деваносто, осмь, 

девать, десать, сьтии, тисача, дьвксьтк, шести сьтк, обок, троа. 

6. Розподіліть числівники за типами відмінювання (іменниковим і прикметниковим): 

трик, пать, одинь на десате, дьвк сьтк, деваносто, осмь, треть, шестеро, обои, 

семии, вьтории, четире сьтк, пати сьть, поль вьтори, пьрвии, девать, осмь на десате. 

7. Відтворіть давні форми числівників сучасною українською мовою: 

три, трьхь, трьмь, три, трьми, трьхь; десать, десати, десати, десать, десатью, 

десати; сьто, сьта, сьтоу, сьто, сьтьмь, сьтк; четири сьта, четирьхь сьть, четирьмь 
сьтомь, четири сьта, четирьхь сьткхь. 
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3. Дієслівна граматична система 
3.1. Граматичні значення дієслів дійсного способу. 

3.2. Словозміна дієслів умовного й наказового способів. 

3.3. Особливості відмінювання дієприкметників. 

3.4. Граматичні ознаки незмінних дієслівних форм. 
Завдання 

1. Охарактеризуйте граматичні особливості дієслів теперішнього часу: 

звєнить, трублть, скачють, столть, ждєть, кричать, велить, кличєть, зовуть, 

вєдєть, б'кжить, дрємлєть, повидають, трєпєщуть, прикривають, йдуть, ступаєть, 

сідиши, отворжши, 'Ьдєть, плававши, плачєтсл, спить, вьютсл (СПІ, л-мд). 

2. Розподіліть дієслова за формами мин. часу й опишіть їх граматичну структуру: 

створиша, вигнаша, прогнаста, прольяша, посади, сіде, поб'Ьди, хотяше, посла, 

вдашася, приведе, несоша, не вид'Ь, б'Ь создаль, вьздвиже, б'Ь заложиль, не бисть, єсть 
основаль, повел'Ьша, прокопахь, придоста, послахь, нераспалися б'Ьша (ПВЛ, 135-139). 

3. Розгляньте форми майбутнього часу і дайте їх граматичну характеристику: 

боудеть, пріидеть, начьнеть хромати, виведоуть, ськриетсл, познаеть, с,а 

запирати почнеть, не вдаль боудеть, начнеть прим'Ьтати, боудеть коупиль, искати емІЇ, 

платити емоу, моугоуть изьлсти, можеть мьстити, искати ємоу, сбероуть (ПР, 70-81). 

4. Визначте граматичні ознаки дієслів наказового й умовного способів: 

им'Ьйтє, блюдисл, чти, взимаитє, не устранлйтєсл, любите, сьтвори, сьжЬрли, 

припади, поклонли, чтитє, не стидисл, не см'Ьшайсл, сьвлжи, не бесідуй, научисл, 

уклонлисл, люби, избавитє, оправдайте, розумійте, не вдавай (ПВМ, 5-9). 

5. Проаналізуйте морфологічні особливості дієприкметників: 

знакмиа, не имоуштиимь, пороучивии, рекоуштеи, изгоубленок, оучинени, 

даюштааго, тр'Ьбоуюштиимь, скитаюштааго, скьрблштааго, соуштиихь, нослштаа, 

рекьшааго, миноуюштиимь, стражюштимь, сотвьрзень (Изб 1076, 180-199). 

6. Розмежуйте незмінні дієслівні форми й розкрийте їх граматичний статус: 

написати, б'Ьжа, растяще, писано, помагающе, смислити, оживлявши, пронизающе, 

расчерпати, истощити, напаяюще, наткано, учити, наказати, думая, мажущися, вид'Ьвше, 

бол'Ьти, молящеся, обр'Ьсти, пов'Ьдати, совокупляя, исьбирая, глаголати (СДЗ, 5-34). 

7. Визначте часові, особові й числові форми давніх українських вербативів: 

хвалю, хвалите, хвалита, хвалить, хвалиль кси, хвалили суть, хвалила ксв'Ь, хвалиль 

бахь, хвалили біяху, хвалиль бьіль ксмь, хвалили бьіли ксмь, начьну хвалити, хвалили бьіша. 
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4. Граматичні функції незмінних частин мови 
4.1. Прислівник - самостійна частина мови. 
4.2. Прийменники - засіб вираження об’єктивних зв’язків. 

4.3. Сполучник - засіб передання синтаксичних зв’язків. 
4.4. Частка - засіб вираження смислових відношень. 

4.5. Вигук - засіб волевиявлення. 
Завдання 

1. Поділіть прислівники на розряди за походженням і за призначенням: 

иньде, позаутра, вьсьде, нин'Ь, комо, добре, вьчера, горьц'Ь, сюд'Ь, дв'Ьчи, акоже, 

тажьц'Ь, онако, моужьскьі, сако, нин'Ьки, коль, мимо, кольма, дарьмо, тол'Ь, тьма, сел'Ь. 

2. Згрупуйте прийменники на просторові, об’єктні, причинні, часу, мети тощо: 

вьн'Ь, безь, вьзь, доловь, близь, кром'Ь, около, изь, межю, мимо, вьсл'йдь, округь, надь, 

посл'Ьдь, на вьрхь, черезь, противу, вь ср'Ьтеник, разе'Ь, подь, оть, вьнизь, подаль, помежи. 

3. Розмежуйте сполучники за значенням на сурядні й підрядні: 
нкже, али, ибо, или, бо, аби, ниже, ино, любо, паки, коли, аче, либо ли, занеже, ни - 

ни, дабьі, яко, ать, чьтобьі, докол'Ь, кьгда, доньдеже, донел'Ь, хота, акоже, како, нежели. 

4. Розмістіть частки за розрядами - лексично незалежні, словотворчі, формотворчі: 
такь, хай, би, отож, са, рьци, ото, небудь, оли же, нехай, будь, отьсе, таки, д'Ьпи, 

толико, одиначе, ни, ольна, нольньї, лише, паки, тії. хота, аще и, же, ли, се, оно, кдва. 

5. Випишіть з тексту прислівники і зробіть їх морфологічний аналіз: Лєвь же убоявся 
того вєлми, и єщє бо тому не сьшла оскомина Тєлєбужиньї рати, и рече єпископу, послу 
брата своєго: “Синь мой, рьци, нємоимь в'Ьданьємь сє вчиніть... ” (ГВЛ, 154). 

6. Виберіть з тексту прийменники і згрупуйте їх за функціональними ознаками: 

А Свлтьславь мутєнь сонь вид'Ь вь Кієв'Ь на горахь. “Си ночь сьвєчєра од'Ьвахуть 

мл, - рече, - чрьною паполомою на кроватьі тисов'Ь, чрьпахуть ми синєє вино сь трудомь 
см'Ьшєно.... сьіпахуть ми тьщими тули... (СПІ, кд-кє). 

7. Випишіть сполучники і скласифікуйте їх за синтаксичними ознаками: 

О сем, аще кто убьеть или хрестьанина русин, или хрестьянинь русина, да умрет, 

ид'Ь же аще сотворить убийство. Аще ли убежит сотворивий убийство, да аще єсть 

домовит, да часть его, сир'Ьчь иже его будеть по закону... (ПВЛ, 26). 
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СИНТАКСИС 

1. Структура речень української мови XI - XV ст. 

1.1. Еволюція структури речення. 

1.2. Підмет як головний член речення. 

1.3. Присудок як головний член речення. 

1.4. Другорядні члени речення. 
Завдання 

1. Виділіть у реченнях підмети й визначте засоби їх вираження: 

Вложи богь Володимеру вь сердце, и нача глаголати брату своєму Святополку, 

понужая его на погания, на весну. Святополкь же пов'Ьда дружини своейр'Ьчь Володимерю; 

они жерекоша: “Не веремя ньін'Ь погубити смерьдьі отрольи” (ПВЛ, 190). 

2. Випишіть з речень присудки й визначте засоби їх вираження: 

Еще возвратимся на предняя словеса. Азь бо, княже, ні за море ходіть, ни от 
философь научихся, но бьіх аки пчела, падая по розньш цв'Ьтом, совокупляя медвеньїи соть; 

тако и азь, по многим книгамь исьбирая сладость словесную и розум, и сьвокупих аки в м'Ьх 
води морскіа. Дауже не много глаголю (СДЗ, 33-34). 

3. Знайдіть у реченнях підмети й присудки, з’ясуйте особливості їх узгодження: 

Бьіли в'Ьчи Тролни, минула л'Ьта Ярославлл; били пльци Олговьі, Ольга 
Свлтьславличл. Тьи бо Олєгь мєчємь крамолу ковашє и стр'Ьли по зємли сЬлшє. Ступаєть 
вь злать стрємєнь вь град'Ь Тьмуторокан'Ь (СПІ, ^і-иі). 

4. Виберіть із речень означення, визначте їх типи й засоби вираження: Вь имя Отца и 
Сина и святого Духа. Молитвами прєсвятьіа Богородица и Приснод'Ьви Маріа и святихь 
аггєль. Сє азь князь Володимєрь, синь Василковь, внукь Романовь, даю землю свою всю и 
городи, по своємь живот'Ь, брату своєму Мьстиславу... (ГВЛ, 142-143). 

5. Підкресліть у реченнях додатки, визначте їх типи й засоби вираження: Аже жена 
вьрчетсл сед'Ьти по моужи, а ростерлеть добитокь и поидеть за моужь, то платить еи 
все д'Ьтем. Не хот'Ьти ли начноуть еє д'Ьти ни на двор'Ь, а сона начнеть вслко хот'Ьти и 
сед'Ьти, то творить еи вслко волю, а д'Ьтем не дат(и) воли (ПР, 161). 

6. Виокреміть у реченнях обставини, визначте їх типи й засоби вираження: 

Не боуди роука твоа простьрта на вьзлтик. а на далник сьгьбена: Не належи 
им'Ьньи свокмь: и нерьци довьльно ми ксть: Не ходи вь сл'Ьдь дша свока. инерьциктомл 
пр'Ьмсожеть. гдь бо мьстли мьстить ти: Не жьди обратити с,а кь боу (Изб 1076, 323-324). 

7. Розподіліть речення на конструкції з прямим і непрямим порядком розміщення слів: 

Йде Стятославь на Дунай на Болгари. Володимєрь же рече: “Кака запов'Ьдь ваша? ”. 

Онь же робота другую 7 л 'Ьт изь Рахили. Пророци же начаша обличати я о безаконьи их и 
служеньи кумиромь. Они же поклонишася ему (ПВЛ, 47, 60, 65, 68, 72). 
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2. Синтаксис простого речення 
2.1. Розвиток простого речення. 

2.2. Прості односкладні речення. 

2.3. Прості двоскладні речення. 

2.4. Ускладнені прості речення. 
Завдання 

1. Зробіть синтаксичний аналіз простих речень: 

Ярославна рано тачєть Путивлю городу на заборолі, а ркучи: “О Днєпрє 
Словутицю! Тьі пробиль ecu камєннил гори сквозі землю Половєцкую. Ти лєлілль ecu на 
сєбі Свлтославли посади до пльку Коблкова... ” (СПІ, л^-ли). 

2. Поділіть речення на типи за складом граматичної основи: кназь же Романь вниде 
вь Кьіевь. и сіде. на столі соца своего и діда (ИЛ, 568); тако слишахо(м) оу самовидець 
бьівши(х) тамо в то времА (ЛЛ, 454); да бьіхь послаль мужа своего к Володимеру (ИЛ, 239); 

Гл ібь же вьішедь из города сь дітми и сь дружиною поклонисл Володимеру (ИЛ, 283). 

3. Розмежуйте речення за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення: 

Р(ч)є гь; сонь жь вьста; ісь же мильсрдвавь; аминь глю вамь; ріша же шоу оучнци; 

и звізди снадоуть с нбсє; ви же не нарицаить с,а оучитьли; вьниди вь радость га свокго; 
вьзлюбиша бо наче славоу члвчьскоую (ЄЄ, 153, 164, 166, 168, 172, 182, 186, 192, 196). 

4. Поділіть речення за повнотою вираження змісту: Яко же бо олово гинеть часто 
розливаємо, тако и человікь, приемля многия біди. Никто же может соли зобати, ни у 
печали смислити; всякь бо человікь хитрить и мудрить о чюжеи біди, а о своеи не 

можеть смислити. Злато ськрушается огнемь, а человікь напастьми... (СДЗ, 12-14). 

5. Виділіть двоскладні речення і проаналізуйте їх: Родисл оу Мстислава снь. оу 
Андрієвича. и нарекоша и в крщнии Василии (ЛЛ, 362); рци же имь. не ходите в мові воли, 

ти же Рюриче поиди вь Смолньскь. кь брату во свою сочну (ИЛ, 573); Но ми на преднлт 
взврати(м)сл. тко блхо(м) пре(ж) глали (ЛЛ, 236). 

6. Визначте типи односкладних речень та охарактеризуйте їх: Мало глаголати а 
множіє разумівати. Не бесідуй луками, отнудь ни окомь же глаголати. не дьрзу бити 
словьмь, ни приріковати вь людьхь, не скоро вь сміхь впадати, соромлжливу бити. 

Уклонлислмнога сміха. буди понижень главою, високь жеумьмь... (ПВМ, 7). 

7. Опишіть структуру ускладнених речень: но ми на преженьє возьвратимсл. [и] 

скажемь што с,а оудішо та си; Антонии же приде Києву, и мисллше кді би жити, и 
ходи по манастиремь. и не вьзлюби Бу ни хотАщю. и поча ходити по дебремь и по гора[мь] 

ища кді би ему Бь показаль; Ходи Володимерь снь Всеволожь. и Шлегь снь Стославль. 

Лскхомь в помочь на Чехи; чтите гость. о(т)куду. же к ва(м) придеть. или прость. или 
добрь. или соль. (ЛЛ, 18, 156, 199, 246). 
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3. Синтаксис складного речення 
3.1. Формування складного речення. 

3.2. Безсполучникові речення. 

3.3. Складносурядні речення. 

3.4. Складнопідрядні речення. 
Завдання 

1. Розмежуйте речення на безсполучникові, складносурядні й складнопідрядні: 
Високо плаваєши на діло вь буєсти, тко соколь на вітрєхь ширлАсл, хотл птицю 

вь буйствіодоліти; Уже бо Сула не тєчєть срєбрєньти струлми кь граду ПєрєАславлю, и 
Двина болотомь тєчєть оньть грозньть полочаномь подь кликомь поганихь, Уньїльї 
голоси, поничє веселіє, труби трублть городєнскіи (СШ, ла, лв, лг). 

2. Зробіть синтаксичний аналіз складних безсполучникових речень: От того же 
манастиря переяша ecu манастиреве уставь: тімь же почтень єсть манастирь 
Печерьский старей всіхь; Придоша половци первое на Русьскую землю воевать; Всеволодь 
же изиде противу имь, місяца февраля вь 2 день (ПВЛ, 107, 109). 

3. Визначте типи безсполучникових речень та охарактеризуйте їх: Тоска разлілел по 

Рускои зємли, печаль жирна тече срєдь зємли Рускии; Уже снєсєсл хула на хвалу; уже 
трєсну нужда на волю; уже врьжєса дивь на землю; Комонь вь полуночи Овлурь свисну за 
рікою, велить кназюрозуміти: кнлзю Игорю не бить! (СПІ, кв, ks, л,Єт). 

4. Зробіть синтаксичний аналіз складносурядних речень: возверзи на Господа печаль 
свою, и той тя препитаеть вь віки; пшеница бо много мучима чисть хлібь являеть, а в 

печали обрітаеть человікь умь еврьшень; весна украшаеть цвіти землю, а ти 
оживлявши вся человіки милостію своєю... (СДЗ, 7, 13, 14). 

5. Виділіть типи складносурядних речень та охарактеризуйте їх: И несе Каинь от 
плода зємли кь богу, и не прия богь даровь его; Велика власть его, и миру его ність конца; 

Воини же присипаху боле, а Володимерь стояше; Утверди и віру в них праву и несовратьну, 

имніпомози, господи, на супротивного врага, да, надіяся на тя... (ПВЛ, 63, 70, 76, 81). 

6. Зробіть синтаксичний аналіз складнопідрядних речень: Подобаєть же соудимаго 
испитати, како єсть житиє єго и нравь свідітельствоуємоє житиє єго; Ксотораа ли 
вервь начнеть платити дикоую вироу, колико літь за тсо платлть виноу, зане же безь 
головника имь платити; Аже боудеть оубиль или свадиль или вь пироу телень, то тако 
ємоу платити по верви нині, иже с,а прикладивають вирою (ПР, 299, 300, 301). 

7. Вкажіть на типи складнопідрядних речень і проаналізуйте їх: Куба же ходлщє 
путємь по своимь зємллмь не дайте пакости ділти отрокомь ни своимь ни чюжимь, ни вь 
еєліхь, ни вь житіхь, да не кллти вась начнуть. Єгда обидимь сси, подьбігаи кь 
тєрпінию. Аштє достойни казни будуть при коси либо вині, то вь то місто помиловани 
да будуть. Тако аштє будєши творлй то и ти вь казни місто вь нєході души... (ПВМ, 8). 
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4. Синтаксис відмінків 
4.1. Значення відмінків. 

4.2. Називний і родовий відмінки. 

4.3. Давальний і знахідний відмінки. 

4.4. Орудний, місцевий і кличний відмінки. 
Завдання 

1. Визначте функції назвиного відмінка в тексті: Не сьставить бо ся корабль без 
гвоздии ни правьдникь бес почитаним книжьнааго. и мко же пліньникомь оумь стоить оу 
родитель своихь. тако и правьдьникоу о почитати книжьнімь. красота воиноу ороужик и 

корабля вітрила. Тако и правьдникоу почитаних книжьнох(Шзб 1076, 153-154). 

2. Проаналізуйте функції родового відмінка в тексті: Костянтине же вьзвратився 
вьспять. и йде оучить Болгарьскаго тзьїка; приходиша со(т) Рима пооучить вась к вірі 
св(о)єи; немощнии и болнии не могуть долісти. двора моєго; а ср(д)це ихь далече 
со(т)стоить мене; Тоє же зими, Приіха Шлександрь... (ЛЛ, 27-28, 86, 125, 169, 472). 

3. Охарактеризуйте функції давального відмінка в тексті: Мьстиславь же зам товари, 

много. Изяславли дружини, золота и серебра. и челяди. и кони и скота, и все прави 
Володимири>; и тако страшно б і зріти. мко второму пришествию бити; вьзвороти всі 
городи Мьстиславу; Мьстиславь же оу поне(д)лникь вниде вь Киевь; а тімь всяко 
пакостити гречнику нашему и залознику (ИЛ, 502, 515, 521, 534, 541). 

4. Виділіть функції знахідного відмінка в тексті: Скитрь ріка злу игру зигра 

[гражаномь, тако и Дн істрь злу игру сигра] угромь; нарєкль бо бяшє Василка отца соб і; и 
господина; “а прислали мя люблиньци, хотять князя Кондрата княжити вь Кракові; а 
наборз і хочю найти Кондрата, гд і; будете Тогда же литовьский князь Будикидь и брать 
єго Буивидь дата князю Мьстиславу городь свои Волковьієскь, аби с ними... (ГВЛ, 93-151). 

5. Вкажіть на функції орудного відмінка в тексті: А Дніпре втечеть в Понетьское 

море жереломь; и обліются водою студеною, и тако ожиуть; Биша бо обьрі тіломь 
велици и умомь горди; и мужи его по Рускому закону кляшася оружьемь своим, и Перуном, 

богомь своим, иВолосомь, скотьемь богомь; Посланий же сли Игоремь... (ПВЛ, 12-39). 

6. Позначте функції місцевого відмінка в тексті: u послоуша его Всеволоде томь же 
дни створи мире к вечероу; Той же зимі. Владиславь. Лядьскии кнзь емь моужа своего. 

Петрка исліпи; томь же місті. прислаша(с) к немоу Білогородьчи. и Василевци; 

сторожеве же прибігоша к нему польночи (КЛ, 316, 319, 323, 442). 

7. Розкрийте функції кличного відмінка в тексті: Великий княже Всеволоде! Не 
мислію ти прєлєтіти издалєча; Ти, буй Рюричє, и Давиде! Не ваю ли злачєними шєломи по 
крови плаваша?; Галички Осмомислі Ярославе! Високо сідиши на своємь златокованнімь 
столі; Ньужє, княже, Игорюутренісолнцю світе (СПІ, ки-лг). 

Список літератури 
Безпалько О. П. Нариси з історичного синтаксису української мови : Посібник / 

О. П. Безпалько. - К. : “Радянська школа”, 1960. - 236 с. 

Мельничук О. С. Розвиток структури слов’янського речення / О. С. Мельничук ; [відп. ред. акад. 

І. К. Білодід]. - К. : “Наукова думка”, 1966. - 324 с. 

Німчук В. В. Синтаксичні функції прийменників / В. В. Німчук // Історія української мови. 

Синтаксис / [ред. кол. : А. П. Грищенко (відп. ред.), В. В. Німчук, В. М. Русанівський, Г. X. Щербатюк] ; 

АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : “Наукова думка”, 1983. - С. 131-230. 

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри : 

Монографія / Олександр Царук. - Дніпропетровськ : “Наука і освіта”, 1998. - 324 с. 

Щербатюк Г. X. Просте речення / Г. X. Щербатюк // Історія української мови. Синтаксис / [ред. 

кол. : А. П. Грищенко (відп. ред.), В. В. Німчук, В. М. Русанівський, Г. X. Щербатюк] ; Академія наук 
УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. - К. : “Наукова думка”, 1983. - С. 11-131. 

24 



ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ словник 

Вступ. Фонетика і фонологія 
Українська мова XI - XV ст. як історична дисципліна - складова частина 

навчальної програми, що являє собою початковий етап вивчення історії української мови і 
становить підгрунтя для засвоєння сучасних та історичних мовознавчих дисциплін. 

Українська мова XI -XV ст. як навчальна дисципліна - це навчальна дисципліна, 

що розкриває процес становлення й розвитку писемного варіанта української мови XI- 

XV ст., формування її рівнів, у зв’язку з правописною традицією і живомовною практикою. 

Об’єкт навчальної дисципліни - українська мова XI - XV століть. 

Предмет дисципліни - вивчення української мови XI - XV ст. як самобутньої мови зі 
становленням її фонетичного, лексичного, словотвірного і граматичного рівнів. 

Мета навчальної дисципліни - засвоїти й закріпити знання про найбільш давній 
писемний період розвитку української мови - XI - XV ст., добитися правильного розуміння й 
усвідомлення історії становлення й формування української мови. 

Зміст навчальної дисципліни - це сукупність основних розділів курсу: Вступ, 

Фонетика і фонологія, Лексика, Словотвір, Морфологія, Синтаксис, що відображають 
розвиток української мови з дописемних часів до писемного періоду XI - XV ст. 

Завдання навчальної дисципліни - розкрити історію розвитку української мови, 

показати місце її серед слов’янських мов, розглянути становлення фонетичної системи, 

лексичного складу, словотвірної структури, морфологічної будови, синтаксичної структури 
давньоукраїнської мови, визначити закономірності й тенденції розвитку української мови. 

Історія української мови - це складний і тривалий процес розвитку української мови 
від дописемного доби (спільнослов’янський період і спільносхіднослов’янський періоди) та 
впродовж усієї писемної доби (давньоукраїнський, староукраїнський, новий український і 
сучасний український період) як самобутньої й самодостатньої літературної мови. 

Дописемний період - це тривалий період розвитку української мови, що охопив 
розвиток племінних, згодом діалектних мовних ознак; час зародження, визрівання, 

накопичення і систематизування мовних рис, що й дали близько XI ст. початок писемній 
українській мові, традиції якої відобразилися в перших тогочасних писемних джерелах. 

Давній писемний період - це продовження розвитку власних писемних традицій 
унаслідок впливу мовних і позамовних чинників (становлення Києворуської держави, 

поширення християнства, поява писемних творів та ін.); це самостійний розвиток української 
мови як нагромадження достатньої кількості змін і усталення їх як окремої мовної системи. 

Давня графіка - це сукупність кириличних літер для передання голосних звуків [і], 
[е], [е], [ь], [а], [ьі], [у], [ь], [о], [а] (и, 'Ь, е, ь, т, ьі, у (оу, ю), ь, о, а (я)), приголосних звуків [в], 

[м], [й], [н], [н ], [р], [р ], [л], [л], [б], [п], [д], [д'], [т], [т ], [г], [Г], [з], [з'], [ж], [дж], [дз], [дз'], 
[к], [х], [с], [с'], [ш], [ч], [ц'], [ф] (в, м, й, н, р, л, б, п, д, т, г, Т, з, ж, дж, дз, к, х, с, ш, ч, ц, ф); 

та інших літер (щ, а «юс малий», ж «юс великий», су «омега», «фіта», «ксі», і]ґ «псі», 

v «іжиця», У«оукь», в «ксть», йотовані /а, ь\, /ж), характерних для тогочасних творів. 

Українські пам’ятки XI - XV ст. - це твори ділового стилю (“Руська правда ” XI cm., 

“Українські грамоти XVст.” та ін.), літописного стилю (“Повість минулих літ” XIIст., 

“Галицько-Волинський літопис” XIIIст. та ін.), світського стилю (“Слово о полку Ігоревім” 

XIIст.,“Повчання Володимира Мономаха” XIIст. та ін.), релігійного змісту (“Галицьке 
Євангеліє” 1266-1301 р., “Луцьке Євангеліє”XIVст., “Четья ” 1489р. та ін.). 

Історичні словники - це лексикографічні праці, що охоплюють лексику дописемного 
й писемного періодів: “Зтимологический словарь славянских язьїков. Праславянский 
лексический фонд», “Словарь древнерусского язика (XI- XIV вв.) в 10-ти т., “Словарь 
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древнерусского язьїка” в 3-хт. І. І. Срезневського, “Словник староукраїнської мови XIV- 
XV cm. ” в 2-х т. за ред. Д. Г. Гринчишина, Л. Л. Гумецької, І. М. Керницького та ін. 

Спільноіндоєвропейська (праіндоєвропейська) мова - мова, або діалект певної 
мовної групи, яка значною мірою занепала або представлена мовами, настільки віддаленими 
від наших, що тепер важко встановити їх спорідненість; праіндоєвропейська мова існувала 
близько 5000 років до нашої ери і швидко почала розпадатися на окремі говірки, з яких 
пізніше витворилися сучасні індоєвропейські мови і зокрема слов’янські. 

Спільнослов’янська (праслов’янська) мова - мова, яку становили 
близькоспоріднені слов’янські діалекти, що вийшли з індоєвропейської мовної сім’ї. 
Спільнослов’янська мова пройшла три етапи розвитку: ранній, середній і пізній. Вона 
розпалася на говори в IV - VI ст., що лягли в основу слов’янських мов. 

Мовнотериторіальні додержанні регіони - це мовнотериторіальні одиниці 
додержавного періоду, що лягли в основу словянських мов; за Ю. Шевельовим, основу 
української мови склали мовні ознаки києво-поліського і галицько-подільського регіонів, 
основу російської мови - новгородсько-тверського і муромо-рязанського регіонів, а основу 
білоруської мови - полоцько-смоленського і частково києво-поліського регіонів. 

Східне слов’янство - це східні слов’яни, що проживали на півночі Київської Русі 
(росіяни й білоруси) та півдні Київської Русі (українці), відмінність між якими найбільш 
виразно простежувалася на фонетичному рівні; і принаймні з X ст. існувала вже українська 
мова, разом із російською та білоруською, шлях кожної з яких виявився складним у зв’язку 
поширенням старослов’янської мови і започаткуванням власних писемних традицій. 

Початок і розвиток писемних традицій - це запровадження грецького письма, а з 
виникненням державності у східних слов’ян, поширенням християнства на Русі - створення 
нової азбуки на основі грецького уставу та частково глаголиці - кирилиці, що поступово 
стала запроваджуватися на руських землях; упродовж тривалої історії кирилиця набула в 
українській мові досконалого вигляду графічної системи. 

Додержавшій писемний період - це час зародження, формування й актуалізації 
писемного способу вираження думок, необхідний етап внутрішнього розвитку слов’янських 
племен у період їх консолідації й переходу до державного життя. 

Державний писемний період - це подальше вдосконалення писемної системи на 
основі кириличної графіки, продовження власних давніх писемних традицій і використання 
удосконаленої, пристосованої до слов’янської мови системи кириличного письма. 

Кирилиця - це слов’янська азбука, названа в честь просвітителя Кирила (Костянтина) 
як її творця, що охоплювала 24 літери грецького уставного письма (а, в, г, д, є, ^ , н, і, к, л, м, 
N, о, п, р, с, т, ф, х, to, ф, о, A, у) і дещо менше букв для позначення окремих слов’янських 
звуків (в, ж, s, ч, Y, ш, ь, ь, та, *Ь, а, ж, щ, к, га, ьх, їж, оу, ю); деякі літери були взяті з інших 
писемних систем (ц - з єврейської, ч, ш - з глаголиці), утворені шляхом видозміни грецьких 
букв (б, ж, ж) або сполучення кириличних літер (щ, ь, ь, *Ь, та, к, га, їж, ю тощо). 

Етапи розвитку письма - це додержавні періоди (піктографічне, ідеографічне, 
складове й літерно-звукове письмо) й державні періоди (устав XI - XIV ст. - урочисте 
письмо з прямими, старанно намальованими літерами, півустав із XIV ст. - письмо з малими 
буквами, порівняно з уставом, не завжди прямими й однаковими, скоропис із XIV ст. - 
письмо для швидкого писання, а не для збереження геометричності й краси літер); півустав - 
основа шрифтів у період запровадження гражданки, функціонує дотепер. 

Старослов’янська мова - це перша писемно зафіксована слов’янська літературна 
мова, створена Кирилом і Мефодієм на основі одного із праслов’янських діалектів 
(солунського діалекту староболгарської мови) для перекладання і презентування 
слов’янською мовою богослужбових і канонічних книг; заступала руську мову в державному, 
культурному, релігійному житті, гальмувала її розвиток на живій народній основі. 
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Руська літературно-писемної мови - власна писемна мова, яка розвивала офіційно- 

ділове спілкування в києворуській державі та разом із живомовними елементами стала 
основою для формування тогочасної української писемної мови; розвивалася під впливом 
старослов’янської мови, фольклору, місцевих діалектів, штучного «койне», дружинного 
епосу. Значний потік народнорозмовних елементів до давньої літературно-писемної мови 
визначив тенденцію незворотного розвитку української мови на живій народній основі. 

Періодизація історії української мови - це наукове обрунтування й виділення 
періодів розвитку української мови; наприклад, за Ю. Шевельовим: протоукраїнський (до 
серед. XI ст.), давньоукраїнський (від серед. XI ст. до кінця XIV ст.), 

ранньосередньоукраїнський (від поч. XV ст. до серед. XVI ст.), середньоукраїнський (від 
серед. XVI ст. до перших років XVIII ст.), пізньосередньоукраїнський (решта XVIII ст.), 
сучасний (від останніх років XVIII ст. і дотепер). 

Давньоукраїнський період - це період розвитку української мови як лінгвосистеми, 

основні риси якої чітко виділялися в XI - XIII ст., а системного характеру набули в XIV - 

XV ст. (перехід [е] в незмінне [і] (сніг), перетворення звуків [о], [е] в новозакритих складах 
(кунь, ніч), злиття давніх [и], [ьі] у фонемі /и/ (мир, сир), ствердіння приголосних перед [е], [и] 

(весна, зима), виникнення протетичного [г] (горіх), ствердіння губних перед [а] < [?] 

(в’янути), стягнення форм множини прикметників (добрі), занепад дієслова яти, поява 
суфікса -ува-, вживання прийменника по з місцевим відмінком тощо). 

Назва русь - це спільнослов’янське утворення, що відоме з часів підкорення готами 
українців і поширення на них верховного права. Назва Русь позначала спочатку тільки землю 
полян, згодом - князівства Східної України, Київщини, Чернігівщини й Переяславщини і як 
державно-політичний термін могла охоплювати всю територію Київської Русі, але як етнічне 
поняття довго стосувалася лише сучасної України. 

Назви Україна - спільнослов’янське утворення, що виникло від слова край (украй) за 
допомогою суфікса -ін-а; у своєму становленні зазнало зміни семантики від значення “крайня 
межівна земля”, до “менша просторова одиниця” і “земля, край, держава”. Слово Україна як 
назва Переяславської землі первинно позначало землі у краю тогочасної Русі (1187 р.), 

насамперед на її півдні. У період козацьких повстань слово Україна - назва наддніпрянських 
земель, а з виникненням УНР у 1918 р. - офіційна назва Української держави. 

Ділові пам’ятки ХІ-ХУст. - це твори офіційно-ділового спрямування (“Руська 
правда” XI ст., “Грамоти XIV ст.”, “Українські грамоти XV ст.” таін.). 

Літописні пам’ятки XI - XV ст. - це твори літописного характеру (“Повість минулих 
літ ” XII ст., “Київський літопис ”XII ст., “Галицько-Волинський літопис” XIII ст. та ін.). 

Світські пам’ятки XI - XV ст. - це твори світської тематики (“Слово о полку 
Ігоревім ”XII ст., “Повчання Мономаха ”XII ст., “Слово Данила Заточника ”XII ст. та ін.). 

Церковно-релігійні пам’ятки XI - XV ст - це твори церковно-релігійної тематики 
(“Галицьке Євангеліє ” 1144 р., “Луцьке Євангеліє ” XIV ст., “Четья ” 1489 р. та ін.). 

Навчальна література - це підручники на зразок “Історична граматика української 
мови” О. П. Безпалька, М. К. Бойчука, М. А. Жовтобрюха та ін. (Київ, 1962р.), монографії 
“Історична морфологія української мови” Є. П. Бевзенка (Ужгород, 1960р.), “Нариси з 
історичної морфології української мови” у 2-х ч. Є. П. Самійленка (Київ, 1964р., 1970р.), 

колективна праця “/сиіоргя української мови” у 4-х кн. (Київ, 1978, 1979, 1983 рр.) й інші. 
Дослідження писемних пам’яток - це вивчення мовно-стильових ознак давніх 

писемних творів на зразок “Пам ’ятки книжкового мистецтва : Українська рукописна книга ” 

Я. 77. Запаска (Львів, 1995р.), “Євсевієвє Євангеліє” за ред. В. В. Німчука (Київ, 2001 р.), 

“Галицько-Волинський літопис” за ред. М. Ф. Котляра (Київ, 2002 р.) йін. 

Лексичне опрацювання пам’яток - це аналізування лексики давніх писемних творів 
і відображення її в історичних словниках на зразок “Словарь древнерусского язьїка: 

Репринтное издание” в 3-х т. 7.7. Срезневського (Москва, 1989р.), “Історичний словник 
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українського язика. Т. І. A-Ж” за ред. Є. Тимченка (Мюнхен, 1985 р.), “Словник 
староукраїнської мови XIV-XV cm.” в 2-хт. за ред. Д. Г. Гринчишина, Л. Л. Гумецької, 

І. М. Керницького (Київ, 1977, 1978рр.) та інших. 

Розвиток фонетичної системи української мови - це формування фонетичної 
системи української мови від глибоких дописемних часів - спільнослов’янської доби, що 
характеризувалася єдністю фонетичних процесів на всьому обширі слов’янської мовної 
території, упродовж усього писемного періоду (давньоукраїнського, староукраїнського, 

нового українського та сучасного періодів) до сьогодні. 
Індоєвропейська фонетична система - система, що складалася з вокалізму (десять 

монофтонгів [І], [ї], [е], [є], [а], [а], [б], [б], [й], [й], дванадцять дифтонгів [еі], [еі], [ец], [ец], 

[ai] , [аі], [ац], [ац] [бі], [бі], [бц], [бц], вісім складотворних сонантів [rj, [І], [mj, [nj, [r], [Ґ|, [т], 

И) та консонантизму (губні звуки [b], [bh], [р], [ph], [w], [ц]; передньоязикові зубні [d], [dh], 

[t] , [th], [z], [s], носові [n], [m], плавні [r], [1]; середньоязикові [j], [ij; задньоязикові чисті [g], 

[k], [gh], [kh], лабіалізовані [g“], [k“], [guir], [kuii], палаталізовані [g’J, [k’]). 

Індоєвропейські сонанти - це звуки [r], [1], [m], [n] - приголосні за творенням і 
голосні за звучанням, які в пізній період індоєвропейської доби почали втрачати 
складотворчість і перетворюватися на звукосполучення, що не розрізнялися уже за 
тривалістю вимови й артикуляцією, тобто перед [г], [1] виникали голосні [ї] (при сонантах 
переднього ряду), [й] (при сонантах заднього ряду) - [їг], [її], [їт], [ш], [йг], [йі], [йт], [йп], 

напр.: *pamntis > *pamintis > *ратДь > памтть (д.укр.). Повне зникнення сонантів із 
перетворенням їх на звукосполучення припало на ранній період праслов’янської мови. 

Індоєвропейські придихові звуки - це приголосні проривні звуки [bh], [ph], [dh], [th], 

[gh], [kh], які не потрапили з індоєвропейської мови до слов’янських діалектів, хоч існування 
у ній таких звуків допускалося, напр.: *bhrotros > *Ьгаїь > брать (д.укр.). 

Індоєвропейські лабіалізовані звуки - це приголосні задньоязикові звуки [g“], [k“], 

[guh], [kuh], які перейшли на слов’янському Грунті у звичайні нелабіалізовані звуки [g], [k], і в 
сучасних слов’янських мовах немає ніяких свідчень про ці звуки, на відміну від інших 
індоєвропейських мов, напр.: *kury- > *кгьхь > крьвь (д. укр.) > кров (укр.), kraujas (лит.), 

сгиог (лат.), kravih (д. інд.). 

Індоєвропейські м’які звуки - це приголосні задньоязикові звуки [g’], [k’], які дуже 
швидко перейшли на слов’янському Грунті в зубні [z’], [с’], що суттєво відрізнило 
слов’янські мови від інших індоєвропейських мов, напр.: *gi.та > *zima > зима (д. укр.), зима 
(укр.), зима (болг.), ziemd (лит.), hiems (лат.), himah (д. інд.); у праслов’янських діалектах 
зубні [z’], [с’] втратили м’якість і злилися з давніми [z], [с]. 

Звук [х] - це спільнослов’янський приголосний звук, який розвинувся з [kh] як 
варіанта фонеми /к/, а пізніше виник із давнього [s] (після [ї], [й], [І], [й], [г], [1], [к] та в інших 
умовах), напр.: *khdld- > *хоМь > холодь (д. укр.), headate (д. інд.); *parsos > *рогхь > 

порохь (д. укр.), fors (д. ісл.), pdsla (латиськ.). Перехід [s] у [х] був непослідовним (*7stma* > 

istina > истина (д. укр.) > істина (укр.), але *skhuja > *xvoja > хвот (д. укр.) > хвоя (укр.), 

skuja (лит.)), але забезпечив появу нової фонеми в консонантизмі спільнослов’янської мови. 

Рання спільнослов’янська фонетична система - це система, яка складалася з 
вокалізму (монофтонги [І], [ї], [е], [е], [й], [й], [а], [а], [б], [б], дифтонги [еі], [еі], [ец], [ец], [аі], 

[аі], [auj, [auj [бі], [бі], [ouj, [ouj і сполучення [їг], [її], [їт], [їп], [йг], [йі], [йт], [йп]), та 
консонантизму (губні [b], [р], [m], [v], передньоязикові [d], [t], [z], [s], [n], [r], [1], 

середньоязиковий [j], задньоязикові [g], [k], [x]); ранньоспільнослов’янський період 
характеризувався поглибленням тенденцій, започаткованих в індоєвропейських діалектах. 

Перша палаталізація - це фонетичне явище ранньої праслов’янської мови, що являло 
собою перетворення задньоязикових [g], [k], [х] перед голосними переднього ряду [ї], [ї], [е], 

[е] в приголосні [zj, [cj, [s'], напр.: *drdugU7 > *druziti > дружити (д. укр.), *дикШ> *uciti > 
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учити (д. укр.), *sousltT > *susiti > сушити (д. укр.); ця зміна відбулася десь у І - II ст. і мала 
одноразовий характер; вона пройшла й перед голосним [а], що розвинувся з [є], напр.: 

*meketi> *mexeti > *meseti > мішати (д. укр.); перша палаталізація зумовила чергування 
[g], [k], [х] із [z'], [с'], [s'] у всіх слов’янських мовах, наслідки якого збережені дотепер. 

Друга палаталізація - це фонетичне явище ранньої праслов’янської мови, що являло 
собою перетворення задньоязикових [g], [k], [х] перед голосними переднього ряду [ї], [е] 

дифтонгічного походження у свистячі [dz'] ([z']), [c'J, [s'], напр.: *кдіпа > *сепа > ц'кна 

(д. укр.), *ndgain > *nodze > ноз'Ь{д. укр.); ця зміна відбулася десь у II - IV ст., результатом її 
стало чергування звуків [g], [k], [х] із [dz'] ([z']), [с'], [s'], відоме з різними наслідками в усіх 
слов’янських мовах; напр., в українських словах вороги, чоловіки, страхи мали би бути звуки 
[z'], [с'], [s'], але під впливом інших форм тут вживаються задньоязикові [g], [k], [х]. 

Звук [dz'] - це дзвінка африката, яка виникла внаслідок другої палаталізації з 
вибухового [g], у багатьох слов’янських діалектах швидко втратила елемент [d] і злилася зі 
звуком [z']. Повернення до вжитку звука [dz] було зумовлене занепадом [ь], [ь], коли він 
поширився в живому мовленні і виступав спочатку перед дзвінкими, напр.: старець д'Ьдь > 

старедз' д'ід; а потім і на початку слова, напр.: над зеркалом > над дзеркалом. 

Сполучення [gv], [kv], [xv] - це спільнослов’янські звукосполучення, у яких 
відбулася зміна [g], [k], [х] на [z'], [с'], [s'] перед голосними [ї], [е] дифтонгічного 

походження на [z'], [с'], [s']), напр.: *gvdizda > *zvezda > зв'Ьзда (д. укр.), *kvditds > *cvetb > 

цв'Ьть (д. укр.), *vlsvdin > *vlxvdin > *velsvi > вьлсви (д. укр.); це явище засвідчено в східних та 
південних слов’янських мовах, але в східнослов’янських трапляються слова з [gv], [kv] і [zv], 

[cv], а слів з такими сполученнями відомо мало {квіт, цвіт; квітень, цвітень). 

Третя палаталізація - це фонетичне явище спільнослов’янської мови, що являє 
собою зміну задньоязикових [g], [k], [х] на свистячі [dz'] ([z']), [с'], [s'] після голосних 
переднього ряду [ї], [ї], [§], складотворного [р'], не перед приголосними та голосними [й], [й], 

напр.: *palikds > *раІьсь > пальць (д.укр.), *рйІїкй > *palica > палица (д.укр.), *drgati - 

*dbrzati - дьрзат; зміна III- V ст., яка залишила сліди в усіх слов’янських мовах, а в 
українській мові поширилася частково, напр.: *ldvikds > Чохьсь > ловьць, Чдхїкй > *Іохьса > 

ловьца й *дикепїкй > исепіка > ученика,але *дикепїка > исепіса > ученицт. 

Вплив звука [j] - це зміни приголосних звуків під впливом звука [j] у 
спільнослов’янський період із посиленням зв’язків між фонетичними одиницями, зокрема, 

задньоязикових [g], [k], [х] - на [z'], [с'], [s'] {*drduygian > *drduygjdn > *druzu > дружу); 

передньоязикових свистячих [z], [s] - на [z'], [s'] (*vdzian > *vdzjan > *vozu > вожу); 

передньоязикових [d], [t] - на [dz'] ([z']), [c'] (*sldian > *sidjan > *sidzQ > сиджу); сонорних 

[r], [1], [n] - на [r'], [Г], [n'] (*pdlie > *polje > *pol'e > поле); губних[Ь], [m], [p], [v] - на [bl], 

[ml], [pi], [vl] (*zemia > *zemja > земля); сполучень [zd], [zg], [st], [sk] - на [z'dz'], [s'c'] 

(*svistian > *svlstjan > *sviscu > свищу, *jezdian > *jezdjan > *jezdzu > 'кжджу). 

Звук [dz'] - дзвінка африката, що утворилася з [dj] і в більшості східнослов’янських 
діалектів втратила компонент [d] та злилася зі звуком [z'] ще до X - XI ст., а повернулася до 
вжитку дещо пізніше. У сучасній українській мові африката [dz'] характерна для небагатьох 
слів та форм слів {джерело, джеркотіння, бджола, раджу, воджу, кривджу). 

Звук [о] - це спільнослов’янський голосний лабіалізований звук середнього підняття 
непереднього ряду, який виник із коротких індоєвропейських голосних [6], [a] {*tdpdrds > 

toporb > топорь, *sdlis > *solb > соль); звук [о], утворений з короткого [6], був успадкований 
усіма східнослов’янськими мовами. 

Звук [а] - це спільнослов’янський голосний звук низького підняття непереднього 
ряду, який виник із довгих індоєвропейських голосних звуків [б], [a] {*doros > *darb > дарь, 

*jogoda >*jagoda > агода); голосний звук [а] з давніх [б], [а] успадкований лише 
східнослов’янськими мовами. 
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Звук [е] - це спільнослов’янський голосний звук середнього підняття переднього 
ряду, який виник із короткого індоєвропейського голосного [е] (*mediis > *medb > медь); 

звук [е] перетворився на звук [е] в слов’янських та інших індоєвропейських мовах. 
Звук [е] - це спільнослов’янський голосний звук середнього підняття переднього 

ряду, який розвинувся із довгого індоєвропейського голосного [є], що після твердих 
приголосних вимовлявся як особливий відкритий голосний [а] (*тега > *тага > м’Ьра) і 
змінився на [е], а після [z'], [с'], [s'], [j] - як [а] і змінився в слов’янських мовах на звук [а] 
(*stdjeti > *stojati > стоати), та з прасловянських дифтонгів [оі], [аі]. 

Звук [і] - це спільнослов’янський голосний звук високого підняття переднього ряду, 
який розвинувся із довгого індоєвропейського ГОЛОСНОГО [І] (*gltl > *ziti > жити); він 
виступав також у закінченнях наз. та знах. відмінків дв. іменників з основою на [і] (*gdsti); у 
закінченнях іменників із -уп-, -ij- (*gospodym, *gospodiji); у дієприкметниках жін. роду тепер, 
й мин. часів (*veddntji, veddsi); у прикметниках вищого ступеня порівняння (*sTlneisl). 

Звук [у] - це спільнослов’янський голосний високого підняття непереднього ряду, 
який виник з індоєвропейського довгого звука [й] (*sunHs > *вупь > синь); на словянському 
грунті [й] реалізований як [у], а в інших індоєвропейських мовах - як [и]. 

Звук [и] - це спільнослов’янський голосний високого підняття непереднього ряду, 
який виник з праслов’янських дифтонгів [аи], [ои]; фонетичні характеристики звука [и] до 
сьогодні точно не відомі. 

Звук [ь] - це спільнослов’янський голосний середнього підняття переднього ряду, 
який виник з індоєвропейського короткого звука [і], який у праслов’янській мові став ще 
коротшим і змінився на редукований [ь] (*vlddva > *vbdova > вьдова); перетворення [і] на [ь] 
не відбувалося лише перед і після [j]. 

Звук [ь] - це спільнослов’янський голосний середнього підняття непереднього ряду, 
який виник з індоєвропейського короткого звука [й], який у праслов’янській мові став ще 
коротшим і змінився на редукований [ь] (*впйхй > *впьха > сньха); перетворення [й] на [ь] не 
відбувалося лише перед і після [j]. 

Закон відкритого складу - фонетичний закон ранньої праслов’янської мови, що 
набув загального характеру і в пізній період її розвитку став універсальним фонетичним 
законом; склади будувалися за принципом наростаючої звучності - від звука меншого 
звучання до звука більшого звучання, тому голосні звуки як найбільш звучні розміщувалися 
в кінці складів і всі склади відкривалися. 

Закон складового сингармонізму - фонетичний закон праслов’янської мови, 
відповідно до якого звуки поєднувалися за принципом їх однорідності щодо вимови - м’які 
приголосні звуки сполучалися з голосними переднього ряду, а тверді приголосні звуки - з 
голосними непереднього ряду. 

Наслідки закону відкритого складу - це занепад кінцевих звуків [s], [t], [d], [r], [n] 

(*gdstls > *gostb > гость, *kdstln > *kostb > кость); виникнення носових звуків [§], [Q] 

(*pledmen > *plem§ > тема, *gdnsis > *gQsb > гусь); спрощення приголосних [b], [p], [d], [t] 

(*gUbndntl > *gynQti > гинути), вставлення звуків (*srouja > *struja > струпі); асиміляція й 
дисиміляція (*vedti> *vetti> *vesti > вести, *pekti > печи); виникнення приставних [v], [j] 

(*Udra > *vydra > видра, *enziikds > *j§zykb > азикь); монофтонгізація дифтонгів, зокрема 

перехід [аі], [оі] в [оі]; [auj, [ouj в [ouj; [аі], [бі] в [аі]; [auj, [ouj в [auj і виникнення з [аі], [оі] 

звука [е] (*sndigds > *snegb > сн'Ьгь), а з [аи], [ои] - звука [и] (*drdugds > *drugb > другь); 

набуття звуками [г], [1] складотворчості у сполученнях [ьг], [ьі], [ьг], [ьі]; [or], [оі], [ег], [еі] 
(*vidkos > *vlkb > вьлкь, *bergds > *be-r-gb > берегь). 

Звук [§] - це спільнослов’янський носовий голосний звук середнього підняття 
переднього ряду, який виник унаслідок дії закону відкритого складу з індоєвропейського 
дифтонгічного сполучення «голосний переднього ряду + т, п» (*mensd > *m§so > масо, 
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*glnti > *z§ti > жати); занепав у спільносхіднослов’янський період, перейшов у звук [‘а]; 

зберігся в польській мові. 
Звук [Q] - це спільнослов’янський носовий голосний звук середнього підняття 

непереднього ряду, який виник унаслідок дії закону відкритого складу з індоєвропейського 
дифтонгічного сполучення «голосний непереднього ряду + т, п» (*diimti > *dQti > дьму 
(д. укр.), *vodam > *vodQ > воду); занепав у спільносхіднослов’янський період, перейшов у 
звук [и]; зберігся в польській мові. 

Вокалізм східнослов’янських мов - це голосні фонеми /і/, /е/, /є/, /§/, /ь/, /у/, /ц/, /о/, 

/Q/, /ь/, /а/, що реалізувалися у звуках [і] (< [І], [еі], [оі], ГаіЛ, ГШ), Ге] (< Ге], [6]), Ге] (< Ге], [оі], 

№ [?] (< [еп], [ьп], [ьт]), [ь] (< [і]), [у] (< [й], [on], [5ns]), [и] (< [ouj, [euj), [о] (< [а], [б], [е]), 

[Q] (< [on], [an], [am]), [ь] (< [й], [и]), [а] (< [а], [о], [е]); голосні поділялися на звуки 
переднього ряду [і], [е], [6], [§], [ь] і непереднього ряду [у], [u], [о], [Q], [ь], [а]; високого 
ПІДНЯТТЯ [і], [у], [и], середнього [е], [6], [§], [ь], [о], [Q], [ь] І НИЗЬКОГО [а]. 

Консонантизм східнослов’янських мов - це приголосні фонеми /Ь/, /р/, /у/, /т/, /d/, 

/t/, IzI, /z'/, /s/, /s'/, /dz'/, /є'/, /п/, /п7, /1/, /і'/, /г/, /г7, /dz'/, /27, /s'/, /67, /j/, /g/, /к/, /х/, що 
реалізувалися у звуках [b], [р], [v], [т], [d], [t], [z], [z'], [s], [s'], [dz'], [c'], [n], [n'], [і], [Г], [r], 

[r'], [dz'], [2'], [s'], [6'], [j], [g], [k], [x]; за звучністю - це сонорні /п/, In'І, /1/, /і'/, /г/, /г'/, Л7, 

/т/, /j/, дзвінкі /Ь/, /d/, /z/, /z'/, /27, /dz'/, /dz'/, /g/, глухі /р/, /t/, /s/, /s'/, /c'/, /s'/, /67, /к/, /х/; за 
твердістю-м’якістю - тверді /Ь/, /р/, /v/, /т/, /d/, /t/, /z/, /s/, /п/, /1/, /г/, /g/, /к/, /х/ і м’які /z'/, /s'/, 

/с'/, /п'/, /і'/, /г'/, /z'/, /s'/, /67, /dz'/, /dz'/, /j/; за місцем творення - губні /Ь/, /р/, /у/, /т/, 

передньоязикові /d/, /t/, /z/, /z'/, /s/, /s'/, /є'/, /п/, /п'/, /1/, /і'/, /г/, /г'/, /27, /s'/, /67, /dz'/, /dz'/, 

середньоязикові /j/ і задньоязикові /g/, /к/, /х/; за способом творення - проривні /d/, /t/, /Ь/, /р/, 

/g/, /к/, щілинні /z/, /z'/, /s/, /s'/, /27, /s'/, /j/, /х/, африкати /dz'/, /67, /dz'/, /с'/, зімкнено-прохідні 
/т/, /п/, /п7, /V, /і'/, /г/, /г7. 

Зміна Це] в [о] - це спільносхіднослов’янське фонетичне явище, що полягало в 
переході звукосполуки Це] в [о] перед складом з голосним переднього ряду, крім [ь], з 
наголошуванням першого або другого складів та за аналогією до інших спільнокореневих 
слів; ця зміна була зініційована постанням складів зі сполукою Цо], що виникали внаслідок 
розщеплення [а] на [е], [о] (асимілятивного пристосування відповідно до закону двоскладової 
гармонії) і не були властиві праслов’янській мові на останньому етапі її розвитку, тому 
сполука Цо] була усунена шляхом відкидання Ц], що потягло за собою і занепад Ц] перед 
огубленим [и] (осень, олень, озеро тощо). 

Зміна [е] на [і] - це спільносхіднослов’янське фонетичне явище, що полягало в 
уподібненні звука [6] до наступного наголошеного [і] (*detina > *ditina > дитина); за 
вказаних умов звук [6] міг і зберігатися, що зумовлювалося впливом інших слів чи форм 
слова (*begixl>*ЬеШь > б'кжишь, бо б'Ьгь), не змінювався звук [6] і перед [і], що походив з 
[ьі] після задньоязикових, бо перехід [6] в [і] відбувався до розвитку [ьі] в [і] після 
задньоязикових (*snegUns > *snegyn > сн'Ьгьірь > сн'Ьгирь). 

Зміна [а] на [о] - це спільносхіднослов’янське фонетичне явище, що полягало у 
вживанні замість початкового звука [а] у східнослов’янських запозиченнях звука [о], бо 
грецький короткий голосний [а] на східнослов’янському Грунті сприймався як [о] (олтарь, 

Олена, Офонасии, оренда); цей процес був послідовним, він розширив функціональність 
звука [о] і став характерним явищем усіх східнослов’янських діалектів. 

Звук [h]- це спільносхіднослов’янський приголосний гортанний звук, що виник у 
результаті втрати гортанної вимови індоєвропейського проривного задньоязикового звука 
[g]; виникнення [h] засвідчене в XI - XII ст. вживанням звука [г] замість [ґ] або пропуском 
початкового [г]; у писемних пам’ятках XIV - XV ст. також траплялися випадки опущення [г] 

на початку слів або заміни його іншими звуками (соспожи, сосподинь, осподарьскь). 

Чергування голосних звуків - це спільнослов’янські за походженням чергування, 

утворені на основі давніх чергувань, розвинуті в результаті монофтонгізації дифтонгів та ін., 
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зокрема /е/-/о/ (*vesti - *voditi)\ Id-Id (*leteti - *letati); /о/-/а/ (*vbloziti - *vblagatiiu); /і/-/ь/ 
(*linQti - *lbnQti); /у/-/ь/ (*dyxati - *dbxnQti); /i/-/ej/, /bj/ (*sito- *sejati); /e/-/aj/, /oj/ {*cena - 

*kajati); /u/-/ov/, /av/ {*truti - *trava); /^/-/Q/ (*trgsti - *trQsiti); Iql-lsnl, /ьп/, /ьш/ (*zgft' - *zbnQ); 

/Q/-/on/, /ьт/ (*zvQkb - *zvorib); /or/-/ra/-/re/ {*orati - *ralo - *relija); /ог/-/ого/ (*bonba - 

*boroti); /el/-/olo/ (*mel'Q - *moloti); /0І/-/0І0/ (*kol'Q - *koloti). 

Чергування приголосних звуків - це чергування фонем, викликані палаталізацією 
задньоязикових [g], [k], [х], пом’якшенням приголосних під впливом [j], асиміляцією, 

дисиміляцією, спрощенням приголосних внаслідок дії закону відкритого складу (/g/-/z7, ІкІ- 

/67, /х/-/§7 як результат І палаталізації (*kosa - *cesati)\ /g/-/z7, /к/-/с7, /x/-/s7 як наслідок II 

палаталізації (*grexb - *grese); /g/-/z7, /к/-/с7 як результат III палаталізації (*хепькь - 

*veribcb); IgJ-li'l, /k/-/67, /x/-/s7 як наслідок впливу [j] на [g], [k], [х] {*lbgati-*1ьга); IzJ-li'l, 

/s/-/s7 через вплив [j] на [z], [s] (*voziti -*vozQ); /d/-/z7(/dz7), Itl-lc'l як наслідок впливу [j] на 
[d], [t] (*leteti - *lecQ); /zg/-/z z7, /zd/-/z'z7(/z'dz7) і /sk/, /st/-/s'c7 як результат впливу [j] на 
зукосполучення [zg], [zd], [sk], [st] (*vizgb - *vizzQ, *pustiti - *puscQ)\ /г/-/г7, /п/-/п7, /1/717 як 
наслідок впливу [j] на [r], [п], [1] (*xvala - *xval'Q); /Ь/-/ЬГ/, /р/-/рГ/, /т/-/тГ/, /v/-/vl7 як 
результат впливу [j] на [b], [р], [m], [v] (*гетьпь - *zeml'a); IgJ, /к/-/с7 як наслідок зміни [gt], 

[kt] перед [і], [ь] (*mogb -*тосі); /d/, /t/-/s/ як результат зміни [dt], [tt] (*vedQ - *vesti); /d/, /t/ - 

з нулем звука як наслідок зміни [dl], [tl] (*vedQ - *vela)\ /Ь/, /р/, /d/, /t/, /g/, /k/, /v/ з нулем 
звука як результат спрощення звуків (*vedati - *хеть). 

Зміна [or], [оі], [er], [еі] - це розпад спільнослов’янських дифтонгічних сполучень 
унаслідок дії закону відкритого складу і поділ їх між двома складами через набуття звуками 
[г], [1] складотворчості, далі перетворення їх на інші сполуки після втрати звуками [г], [1] 

складотворної властивості: перехід початкових [or], [оі] в [ra], [1а] (при висхідній інтонації), у 
[го], [1о] (при низхідній інтонації) (*orsti > рости, *ortaj > ратай) та [ег] - у [ге] {ремінь, 

рідкий)', перехід [or], [ol], [er], [еі] у середині слова між приголосними в повноголосні 
сполучення [ого], [olo], [еге], [еіе] (*коІрь > колось, *berza > береза)', сполучення [еі] перед 
голосними непереднього ряду змінилося в [оіо] {шолом, жолоб), а перед голосними 
переднього ряду - в [еіе] {ожеледь, селезінка). 

Вокалізм давньоукраїнської мови - це голосні фонеми /і/, /е/, /е/, /ь/, /а/, /ьі/, /у/, /ь/, 

/о/, /а/, що розрізнялися за сферою творення - фонеми переднього ряду /і/, /е/, /е/, /ь/, /а/ й 
непереднього ряду /ьі/, /у/, /ь/, /о/, /а/; за ступенем підняття - фонеми високого підняття /і/, 
/ьі/, /у/, високо-середнього - /е/, /ь/, /ь/, середнього - /е/, /о/ й низького - /а/, /а/; голосні 
фонеми реалізувалися у відповідних звуках [і], [е], [е], [ь], [а], [ьі], [у], [ь], [о], [а], що 
виступали їх варіантами; на письмі голосні звуки передавалися в давніх писемних пам’ятках 
такими літерами: [і] - и (і, ї), [е] - 'fe, [е] - е (є, є), [ь] - ь, [а] - а (іа), [ьі] - ьі, [у] - оу (у, ю, ж), 

[ь] - ь, [о] - о (ш), [а] - а (іа, а). 

Консонантизм давньоукраїнської мови - це приголосні фонеми /б/, /п/, /д/, /т/, /м/, 

/в/, /ф/, /г/, /к/, /г/, /х/, /з/, /с/, /з7, /с7, /ж7, /ш7, /ч7, /дж7, /й/, /н/, /н7, /р/, /р7, /л/, /л7, /дз7, 

/ц7, що реалізувалися у відповідних звуках. З урахуванням голосу й шуму виділялися сонорні 
/в/, /й/, /м/, /н/, /н7, /р/, /р7, /л/, /л7, дзвінкі /б/, /д/, /г/, /г/, /з/, /з7, /ж7, /дж7, /дз7 і глухі /п/, /т/, 

/к/, /х/, /с/, /с7, /ш7, /ч7, /ц7, /ф/; за місцем творення виділялися губні /б/, /п/, /в/, /м/, /ф/, 

передньоязикові /д/, /т/, /з/, /с/, /з7, /с7, /дз7, /ц7, /р/, /р7, /н/, /н7, /л/, /л7, /ж7, /ш7, /дж7, /ч7, 

задньоязикові /г/, /к1, /х/, /г/, середньоязиковий /й/; за способом творення - проривні /б/, /п/, 

/д/, /т/, /ґ/, /к/, африкати /дж7, /ч7, /дз7, /ц7, зімкнено-прохідні /м/, /н/, /н7, /р/, /р7, /л/, /л7 і 
фрикативні /з/, /с/, /з7, /с7, /ж7, /ш7, /г/, /х/, /в/, /ф/, а за твердістю-м’якістю - пари /з/-/з7, /с/- 

/с7, /р/-/р7, /л/-/л7, /н/-/н7; м’які фонеми /ж7, /ш7, /дж7, /ч7, /дз7, /ц7, /й/ не мали твердих 
відповідників, а тверді /б/, /п/, /д/, /т/, /в/, /м/, /ф/, /г/, /г/, /к/, /х/ могли реалізовуватися в 
пом’якшених звуках. Усі тверді й м’які приголосні фонеми відображалися у відповідних 
звуках, що стали основними виявами фонем. 
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Сильні звуки [ь], [ь] - це сильні позиції редукованих [ь], [ь] перед складом зі 
слабким редукованим (рьть, мьхь, дьнь, пьнь тощо); перед сонорними [р], [л], якщо після 
них стояв приголосний (вьлна, гьрбь, шьлкь, зьрно тощо); у складі під наголосом (сьхнути, 

тьща, чьсть, рьжь тощо); у цих позиціях [ь], [ь] змінювалися на звуки повного творення [о], 

[е] (сьнь > сон, вьрба > верба, тьсть > тесть тощо) 

Слабкі звуки [ь], [ь] - це слабкі позиції [ь], [ь] в абсолютному кінці слова (столь, 

ледь, нось, печь, соль тощо); перед складом з голосним повного творення (кьнижька, правьда 
тощо); перед складом із сильним редукованим (шьвьць, сьньмь, дьньмь тощо); у таких 
позиціях голосні [ь], [ь] занепадали; українська мова цілком втратила [ь], [ь] - слабкі зовсім 
зникли, а сильні вокалізувалися в голосні повного творення [е], [о]. 

Зміна [ьр], [ьр], [ьл], [ьл] - це зміна праслов’янських сполучень [ьр], [ьр], [ьл], [ьл] із 
сильними [ь], [ь] на [ер], [ор], [ел], [ол] перед складом із голосним повного творення (вьлна > 

волна, бьрзи > борги, вьршина > вершина) та на [ере], [оро], [еле], [оло] (“друге 
повноголосся”) перед складом зі редукованими [ь], [ь] (тьлкь > толок, тьрнь > терен); 

“друге повноголосся” відобразилося в декількох українських словах (терен, толок, зерен 
тощо), а численно - у російській мові (веревка, золовка, тереть, серебристьій тощо). 

Зміна [рь], [рь], [ль], [ль] - це зміна праслов’янських сполучень [рь], [рь], [ль], [ль] із 
сильними [ь], [ь] на [ре], [ро], [ле], [ло] (крьвь - кров, крьсть - хрест), а зі слабкими [ь], [ь] у 
російських говорах - на [е], [о] (тревожить, дрожать), в українських - на [и] (тривожити, 

дрижати), а в білоруських - на [ьі] (тривожити, дрижати); написання слів з іншими 
рефлексами зумовлювалося впливом інших слів або форм слова, напр., блоха, хреста, сльоя, 
бо блох, хрест, сльоз^форма сльоза - за аналогією до род. відм. мн.). 

Напружені [ь], [ь] - це редуковані звуки, які на давньоукраїнському грунті в сильній 
позиції перед [j] змінилися в [и], [ьі] (*smljb > *sinii > синии > синій, *belyjb > *belyi > 

б'Ьлии > білий), тоді як у слабкій позиції вони занепали перед [j] (*руй > *p'ju > п ’ю, *zltije > 

*zit'je > життя); пізніше редуковані [и], [ьі] змінилися на звичайні [и], [ьі], що злилися в 
одному [и] (новьи > новий > новий, горячьи > горячий > гарячий); після [й] слабкий [ь] 

зникав, а в слабкій змінювався на [е] (бойьц 'а - бійця, бойьць - боєць). 

Наслідки занепаду [ь], [ь] у системі голосних - зникнення фонем /ь/, /ь/; перехід 
сильних [ь], [ь] в [е], [о] (л'Ьськь > лісок, орьль > орел тощо) і занепад слабких (л'Ьська > 

ліска, орьла > орла), результатом чого стало чергування [е], [о] з нулем звука (пісок > піску, 

вінець > вінця тощо); поява вставних голосних звуків [е], [о] перед сонорниими [р], [л], [м], 

[н], після яких занепали слабкі [ь], [ь], наслідком чого стало чергування нових [е], [о] з нулем 
звука (вихрь > вихор, журавль > журавель); зміна етимологічних [е], [о] із занепадом 
наступних [ь], [ь] через ряд дифтонгів на [і] (печь > печь, піечь; конь > кднь, куонь), що 
збереглося у вигляді чергування [е], [о] з [і] (дім - дому, осінь - осені). 

“Новий” *Ь - це літера, яка позначала звук [е] в позиції перед складом, де занепав [ь], і 
отримала в мовознавстві назву “новий ять” (оучит'Ьль, кам'Ьнь, повч'Ьниє, напад'Ьнья, 

вєсЬлиє); на місці “нового” 'fe в закритих складах усталився [і], що чергується з [е] у 
відкритих складах (лебідь > лебедя, ячмінь > ячменю, степінь > степені тощо), або 
вживається тільки [е] (приятель, вивчення, небесний, безодня тощо), тоді як “старий” 'fe в 
новозакритих складах змінився майже без винятків на [і] (літо, вітер, сніг, пісня тощо). 

Наслідки занепаду [ь], [ь] серед приголосних - це виникнення нових груп 
приголосних (пт (пьтица > птица), жн (жьньць > жнець) тощо); спрощення в групах 
приголосних (ждн-жн (кожьдьнии > кожднии > кожний), стн-сн (чьстьнии > честнии > 

чесний) тощо); втрата суфіксального [л] (везль > вез, несль > нес, але ведль > вел > віу ); 

ускладнення груп приголосних (зазьрость > заздрість, сьрокь > строк); асиміляція - 

прогресивна (бьчела > бчела > бджола, колоськ > колос'йе > колос'с'е), регресивна 
(сьдоровьіи > сдоровии >здоровий, дьхорь > дхор > тхір, сьлньце > солнце > сонце тощо); 
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дисиміляція приголосних (кьто > кто > хто, крьсть > крест > хрест; сьрдьчьньїи > 

сердечний > сердечний тощо); депалаталізація губних, а далі й [д’], [т’], [з’], [с’], [н’], [р’] 

(правьда > правда, голубь > голуб, родьнт > рідня, орьла > орла тощо); палаталізація 
передньоязикових (силнии) та ін. 

Зміна звука [е] - це перетворення голосного [є], що походив з праслов’янських 
монофтонга [е] та дифтонгів [оі], [аі]; у більшості говорів української мови і в літературній 
писемній мові звук [е] перейшов у незмінне [і], що відмежувало її від решти слов’янських 
мов; звук [е] первинно передавався літерою 'fe і отримав у наукових дослідженнях назву 
«старий ять»; в українській літературній мові нормою стало вживання звука [і] замість 
«старого ятя» (звука [е]), що збігався за вимовою з «новим ятем» (звуком [і], що виник з [е] 

перед слабким [ь]), але відрізнявся від нього тим, що не чергувався зі звуком [е]. 

Зміна звуків [і] й [ьі] - це злиття голосних [і] та [ьі] з наближенням артикуляції 
етимологічного [і] до вимови голосних непереднього ряду та зі зміщенням артикуляції 
етимологічного [ьі] до голосних переднього ряду, наслідком чого й стало злиття [і], [ьі] в 
новому звукові [и]; передумовою цього процесу стало існування різної вимови голосного 
звука [і] ще в діалектах спільнослов’янської доби, звідки українська мова успадкувала звук [і] 
більш низької та широкої артикуляції, ніж інші східнослов’янські мови, однак трансформація 
його разом з [ьі] в сучасний [и] була поступовою. 

Уподібнення звуків [е] й [и] - це артикуляційно-акустичне зближення звуків [е] й [и] 

(при формуванні нового звука [и] відбувалося пересування вимови етимологічного [і] ближче 
до звука [е], що й спричинило подальше зближення новоутвореного звука [и] та звука [е]; 

вимова ненаголошених звуків [е], [и] з наближенням їх один до одного закріпилася в 
сучасній українській літературній мові як орфоепічна норма, наслідком якої стало 
нерозрізнення голосних [е], [и] в ненаголошених позиціях, крім кінця слова. 

Уподібнення звуків [о] й [у] - це зближення голосних [о], [у], сприятливими умовами 
для якого стали подібна артикуляція і лабіалізація їх, належність до голосних заднього ряду; 

дотепер в українській мові збереглося помірне наближення звука [о] до [у] в позиції перед 
складом із голосними [у], [і] (зозуля, кожух, сопілка тощо) і небагато слів як результати 
давнього злиття звуків [о], [у] в [у] (журавель (д. укр. жоравль), парубок (д. укр. паробькь), 

яблуко (д. укр. аблько), мачуха (д. укр. мачоха) тощо). 

Перехід звука [е] в [о] - це зміна звука [е] на [о] після шиплячих та [й] (жена > 

жона, чело > чоло, йего > його, але женити > женити, щетина > щетина, шестеро > 

шестеро) (голосний [о] розвивався на місці [е], коли далі був склад із голосним непереднього 
ряду, натомість [е] зберігався в кінці слів, перед складом з голосним переднього ряду і перед 
[й] або пом’якшеним під впливом [й] приголосним); дотепер збереглося багато слів із 
названими змінами (шолудивий, жолудь, черемха, пшениця, жереб, ялина тощо). 

Перехід звука [о] в [а] - це зміна звука [о] на [а], коли ненаголошений голосний [о] 

стояв переважно перед складом з наголошеним [а], рідше в інших позиціях (колачь > калач, 

кожань > кажан, кочати > качати)', за спільних умов одні слова зазнали зміни [о] в [а] 

перед наголошеним [а] (хазяїн, чабан, гарячий тощо), а інші не піддалися такій зміні (лопата, 

козак тощо); сучасна українська мова розрізняє історично різні слова з [о] й [а] (ломити > 

ламати як відображення чергування [о] з [а]; шаравари, паламар як запозичення з 
неслов’янських; гаразд, калатати як питомо українські слова з асимілятивними змінами). 

Перехід [е] в [а] - це зміна звука [е] на [а] в початковому складі слів після [й] перед 
голосними (клина > ялина, юица > ялиця, крема > Ярема, квдоха > Явдоха), унаслідок 
регресивної асиміляції голосних (Пелагія > Палажка), впливу сонорних [р], [л] на 
пониження артикуляції звука [е] (берлогь > барліг), розміщення звука [е] після шиплячих 
(чеснокь > часник)', в іменниках серед, роду другої відміни типу веселик, сватаник зміна 
звука [е] на [а] пояснювалася впливом форм род. відмінка веселиш, сватаниа та ін. 
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Початкові [і] й [о] - це голосні праслов’янські звуки, що вживалися на початку 
небагатьох питомих та запозичених слів ([і] з прасл. Ць]), рідше [о] (з етимол. [о]) і в 
давньоукраїнський період стали занепадати (игьлька > голка, Исидорь > Сидір, Опанась > 

Панас)', результати цього процесу незначною мірою успадкувала й сучасна українська мова 
(гра, мати, Гнат тощо), хоч зберігає слова і з початковими голосними (Ірина, ім’я, ідуть 
тощо), вживання яких зумовлено різними причинами. 

Приставні [в], [й], [г] - це поява звуків на початку слів у давньоукраїнський період, 

зокрема протетичного [в] перед етимологічним [о], що змінився на [і] в новозакритих 
складах, рідко перед незмінним [о] й перед [а], а найбільше перед [у], крім префіксальних 
українських слів та іншомовних з початковим [у] (отьчизна > вітчизна, отьца > вітця, 

окьно > вікно, овьса > вівса, ольтарь > вівтар, огнь > вогонь, Іоан > Іван, улица > вулиця, 

ухо > вухо, але успіх, увага, уклін, узус тощо); протетичного [й] рідко (клини > еліни), що 
закріпився в невеликій кількості слів (Євангеліє, Єва, Івга, їжак тощо); протетичного [г] 

перед голосним [о] (ор'Ьхь > горіх, острьіи > гострий, острити > гострити). 

Депалаталізація перед [е], [и] - це ствердіння на українському Грунті всіх 
приголосних звуків перед голосними [е], [и] (з творенням нового звука [и] на основі [і] й [ьі] 
відбулося ствердіння приголосних перед [и], яке спричинило депалаталізацію приголосних і 
перед [е]); сучасній українській літературній мові властиві сполучення твердих приголосних 
із голосними [е], [и], а м’які приголосні відомі перед [е] лише в похідних утвореннях від 
іменників середнього роду (життєвий, значеннєвий тощо), у прикметниках середнього роду 
(житнє, ситне тощо), у формах дієслова лити (ллє, ллємо)', мякість приголосних перед [е], 

[и] найбільше збереглася в українських діалектах (узєти, дєсєтий, тєжко). 

Зміна звуків перед [а] - це депалаталізація або палаталізація приголосних звуків 
перед [а] (з [§]), коли повністю стверділи перед ним пом’якшені губні приголосні (мата > 

м’ята, втзати > в’язати), у процесі депалаталізації губних відбувся розпад артикуляції на 
тверду й м’яку, тверда втратилася, а носієм м’якої став звук [й]; інші напівпалатальні 
приголосні стали м’якими перед [а] (дятел, сядуть, рядок тощо); цим завершився процес 
занепаду пом’якшених варіантів твердих фонем в українській мові. 

Депалаталізація губних звуків - це ствердіння приголосних губних звуків [б], [п], 

[в], [м], [ф] перед голосними [е], [и], а також перед [а] (з [§]), у результаті цього пом’якшені 
губні звуки перестали існувати як самостійні фонеми та набули статусу позиційних варіантів 
твердих фонем /б/, /п/, /в/, /м/, /ф/; через ствердіння губних звуків чимало іменників в 
українській мові зазнали перегрупування за відмінами, (голубь (четверта відміна) > 

голуб (друга відміна)) й родами (степь, глибь (жін. р.) > степ, глиб (чол. р.)). 

Депалаталізація шиплячих звуків - це ствердіння приголосних шиплячих звуків 
[дж], [ч], [ж], [ш], що мали в праслов’янській мові статус м’яких фонем, але за відсутності 
твердих відповідників і в результаті різних фонетичних процесів депалаталізувалися в 
давньоукраїнській мові (після занепаду редукованих, внаслідок зміни [е] в [о] після 
шиплячих, під час депалаталізації перед [е], [и] та з інших причин); пом’якшена вимова їх 
збереглася лише перед [і] (з [е], [е]), у подовженому вигляді перед [а] (де немає -am-), у 
подовженому варіанті, крім позиції після іншого приголосного, і за таких умов шиплячі 
виступають варіантами твердих фонем (жінка, шість, ножі, розкішшю тощо). 

Депалаталізація звука [р] - це ствердіння приголосного [р] перед губними, 

задньоязиковими та фарингальним [г] (сьрпь > серп, вьрхь > верх, дьргати > дьоргати), 

перед голосними [е], [и], у багатьох словах перед [а], [у], колишнім слабким [ь] та давнім [ї] 
(рев'Ьти > ревіти, творити > творити, зв’Ьра > звіра, в'Ьрьньїи > вірний, писарь > писар, 

дов'Ьрик > довір’я)', м’яка вимова збереглася в частині слів перед [а], [у], [о] (зоря, косаря, 

говорю, горьований, трьома, рюмсати)', сьогодні протиставляється тверда й м’яка вимова 
звука [р], а в діалектах досить поширена тверда вимова цього звука. 
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Лексика і словотвір 
Спільноіндоєвропейська лексична спадщина - це назви споріднення і свояцтва 

(*otbCb, *mati, *syrib, *dbkti, *zena, *mQzb, Чпьха, *j§try тощо); назви частин людського тіла й 
організму тварин (*mozgb, *§zykb, *zQbb, *gbrdlo, *kostb, *Qtroba, *sbrdbce, *oko, *uxo, *nosb, 

*bry тощо); назви тварин, птахів, комах, плазунів, риб (*zverb, *jelenb, *хьІкь, *jezb, *veverica, 

*охьса, *ovbtib, svinbja, *огьіь, *zeravь, *vorna, *muxa, *osa, *сьгхь, *zmbja, *Qgorb, 4ososь); 

назви рослин, природних об’єктів і явищ (*dervo, *berza, *zelQdb, *гьгпо, *solma, Чьпь, 

*ogrib, *snegb, *rosa, *vetn>, *zemja, *nebo, *voda, *dbtib, *vecen, *vesna)\ назви предметів, 

знарядь, продуктів, будівель та пов’язаних з ними понять (*domb, *dvbn, *vozb, *гьгпу, 

*medb, *juxa, *solb); назви дій, процесів, станів, робіт, якості, кількості (*ziti, *merti, *iti, 

*lezati, *tekti, *znati, *vezti, *ЬеІь, *zbltb, *yysokb, *odirib, *p§tb, *sbto). 

Західноіндоєвропейський лексичний шар - це міцні й тривалі лексико-семантичні 
зв’язки між слов’янськими та балтійськими діалектами (*golva, *rQka, *noga, *рШь, *gluxb, 

*ratajb, *korva, *киІікь, *zegbzulja, *esetn, *gvezda, *jezero, *ledb, *dolja, *dobn, *jurib, 

*soldbkb, *duxb тощо), між слов’янськими, балтійськими і германськими діалектами (*selo, 

*ljudb, *stado, *voskb, *deliti, *tys§tja, *p§stb, *rebro тощо); між слов’янськими й італо- 

кельтськими та іншими західними мовами (*morje, *тьхь, *sem§, Чіра, *drozdb, *gostb, Чісе, 

*voldti, *тьІпі, *гьгь, *ЬьсеІа). 

Східноіндоєвропейський лексичний шар - це контактування давніх слов’янських 
діалектів із тохарськими, пізніше з індійськими племенами, а найбільшою мірою з 
іранськими племенами (*zbvati, *sbdravb, *slovo, *bogb, *ubogb, *sv§tb, *pbstn тощо); цьому 
пласту відповідають ще слова *рьгяь, *volsb, *dQti, *sQdb, *Ьегь, *radi, *ovb. 

Південноіндоєвропейський лексичний шар - це взаємозв’язки слов’ян із хеттами, 

греками, фрігійцями, вірменами, албанцями, які перемістилися на велику відстань від 
слов’ян, далі неодноразово заповнювану різними переселенцями; до цього пласту належить 
кілька номінацій (*dlgostb, *modliti, *lada), і деякі слова, що співвідносять південних 
індоєвропейців із західними та східними (*огехь, *jalovbCb, *zelva, *zila). 

Етимологічно невизначені назви - це спільнослов’янські слова невідомого 
походження, що не мають прозорої етимології, чітких міжслівних зв’язків і становлять 
невелику кількість різних за семантикою номінацій (назви осіб - *celovekb , назви тіла і його 
частин - Чеіо, *celo, *gQba, *ntb, назви тварин і риб - *kysa, *рмь, *scuka, *окипь, назв 
рослин і місцевостей - *dQbb, *proso, *kovylb, *gajb, абстрактні назви - *bystrb(jb)). 

Лексико-семантичні праслов’янські новотвори - це слова, що виникли у 
спільнослов’янський період унаслідок переосмислення значення невеликої кількості 
індоєвропейських і праслов’янських слів (іє. слово *bergds “гора” відобразилося в прасл. 

*bergb “берег”; іє. *pQros “пшениця” - у прасл. *ругь “пирій”; іє. *noga “копито, ніготь” - у 
прасл. *noga “нога”; іє. *ghdrdhds “огорожа, тин” - у прасл. *gordb “місто”; прасл. *gojiti 

“живити, сприяти життю” - у прасл. *gojiti “гоїти, лікувати”). 

Структурно-семантичні праслов’янські новотвори - слова, що виникли на 
праслов’янському Грунті від індоєвропейських коренів та основ (іє. *phel- відповідають 
прасл. слова *plem§ “плем’я”, *plodb\ іє. *£уііег- - прасл. *гагь “жар, полум’я”, *goreti 

“горіти”; іє. *ddlds “яма, низина” - прасл. *dolina “долина”), від слов’янських чи іншомовних 
коренів та основ за допомогою різних словотворчих засобів (прасл. *dbtib “день” зумовлені 
слова *dbnbtib, *dbnevbtib “денний”, *dbneti “дніти”, *dbttina “днина”, *dbtibnica “ранкова 
зоря”, *dbtibsb “сьогодні, прасл. *тесь > *тесьпікь). 

Кельтські запозичення - це найбільш давні праслов’янські запозичення, які в глибокі 
часи до нашої ери і на початку нашої ери проникали безпосередньо або через інші мови до 
слов’янських (*sluga “слуга, челядь”, 4jutb “лютий, злий”, *braga “брага, солод”, *(уиь 
“стіна, тин”, Чекь “ліки” тощо). 
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Германські запозичення - це прагерманські, німецькі, готські й інші слова, що 
потрапляли на словянський грнут ще до нашої ери і впродовж усього спільнослов’янського 
періоду (*duma “думка, слово”, *$еІть “шолом”, *кьщсІгь “князь”, *хьІть “горб”, *хІеЬь 
“хліб”, *stbklo “скло”, *kold§dzb “колодязь”, *stodola “стодола”, *plugb “плуг”, *skrinja 

“скриня”, *тесь “меч” тощо). 

Грецькі запозичення - це давньогрецькі найменування, що були відомі 
праслов’янській мові на початку нашої або засвоєні нею через посередництво інших мов 
(*korabjь “корабель”, *ogurbCb “огірок”, *сьгку“церква”, *рорь “піп” тощо). 

Латинські запозичення - це давньолатинські найменування, що були успадковані 
безпосередньо чи опосередковано слов’янськими мовами (*vino “вино”, *pogarib “поганий”, 

*kotblb “котел”, *cesarb “кесар”, *kupiti “купити”). 

Тюркські запозичення - це слова тюркського походження, відомі ще з 
праслов’янської доби (*оЬгіпь “авар”, *tblmacb “перекладач” тощо). 

Українсько-білоруська спорідненість - це спорідненість, що виявилася в існуванні 
спільної українсько-білоруської мови (XIV - XV ст.), у формуванні спільного словникового 
складу (аж до XVIII ст.), у зясуванні українсько-білоруських зв’язків (щодо української і 
білоруської народнорозмовних мов XIV - XVII ст. та українсько-білоруських писемних 
взаємин XIV - XVII ст. як наддіалектних процесів), у набутті спільного лексикону (немовля, 

дбати, помилятися, кохати). 

Українсько-білорусько-російська спорідненість - це спорідненість, що склалася 
внаслідок довготривалих історико-культурних, ареальних, економічних, політичних та інших 
контактів української, білоруської і російською мов, виявилася у набутті ними спільних 
лексем (плаха, скатерть, підвода, мзда, найм, скот, купа, гривна, головажня, десяток та 
інші) і володіння багатьма спільними словами дотепер (дешевий, дев ’яносто, кохати, 

помилятися, коромисло, хороший, хвіст, кущ, кулак, колупати тощо). 

Українсько-польсько-чеська спорідненість - це спорідненість, що склалася ще в 
києворуський період, поглибилася в XIV ст. і відобразилася на різних мовних рівнях, 

особливо на лексичному (напр., запозиченнями з польської стали слова корона, личба, 

мєнити, обличность, очивисто, родовитьіи, вибавити «вирятувати», рачити «зводити», 

припоудити «пригнати», збіглий «утікач» тощо, а з чеської слова - право, покопати, 

наступить, протожь, пакли, велиц’Ь, вшитци тощо). Найбільший потік польсько-чеських 
лексем до української мови припав на староукраїнський період XVI- XVII ст. (гро(ш), 

заставити, листь, належати, нєбожьчикь, пожитокь, пригода, шляхта; привилїє, рєчнїкь, 

докторь, костель, мастєрь, пань, доброволньїи, заживати, слюбити, моцньїи, отм'книти, 

оужитокь, посполитьі, прирожоньїи, оуставично, титуль тощо). 

Українська лексична спадщина - це слова, що стали набутком української мови 
XI - XV ст., в основному спільнослов’янського походження, і стосуються людини й істот 
взагалі (подроуга, скорбь тощо), позначають явища, об’єкти, зміни природи (осень, cwbzb 

тощо), предмети, речі, продукти, результати діяльності (книги, возь тощо), споруди, 

поселення, місцевості (гори, лугь тощо), пов’язані з сільським господарюванням (cbno, коза 
тощо), з полюванням, мореплавством, бортництвом (олень, медв'Ьдь тощо), з різними 
ремеслами, заняттями (торгь, товарь тощо), стосуються мистецтва, науки, освіти, 

писемності, культури (сьборникь, соггЬль тощо), назви різних дій, процесів, якостей, 

властивостей, кількості чогось (платити, помогати тощо). 

Власне українська лексична основа - це успадкована з дописемної доби 
спільнослов’янська лексика, новотвори й запозичення давньоукраїнського періоду 
(праслов’янські слова відображали неперервність розвитку слов’янського лексикону й 
формування на їх основі української лексичної системи, новотвори києворуського періоду 
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характеризували українську мову як лінгвофеномен у слов’янському світі, а запозичення 
вказували на прямі й непрямі зв’язки з іншими мовами). 

Давньоукраїнські лексичні новотвори - це слова, утворені переважно на базі 
спільнослов’янських лексем (сьлньце > сьлньчьньїи, ярь > ярина, стадо > стадьньїи, 
пахати > пашня, порогь “поріг у будинку” > порогь “поріг на річці”, 

просторь “протяжність” > просторь “воля, свобода” тощо), і поширені на території східних 
слов’ян унаслідок їх державної, конфесійної, культурної й територіальної близькості. 

Власне українська лексика - це лексика, яка формувалася на південноруських 
землях і становила в XI - XV ст. вже чимало специфічних назв, це були переважно слова 
народнорозмовного характеру, що засвідчували багатство й неповторність тогочасної 
живомовної стихії, входження її до літературного вжитку і розвиток писемної української 
мови та ділового спілкування на базі живого розмовного мовлення (подивитися, клястися, 
охопити, збирати, полюбитися, гай, криница, година, небога, череда, глек, глузд, берегиня, 
нащадок, стеля, очерет, брунька, волошка, черес, комаха, дивовижа червоний, здоровий, 
кожний, інший, другий, поперек, перед, щоби, нехай, також тощо). 

Давньоукраїнські запозичення - це слова, що потрапили в давньоукраїнську мову з 
інших мов (зі старослов’янської- вьселеньскьіи “всесвітній”, цв'Ьтнаа нед'Ьла “вербна 
неділя”, пучина “глибина” хьщникь “хижак”, д'Ьтище “дитина”, оЬваа “діва”, виноградь 
“виноград”, “сад”; із грецької - через старослов’янську диханьк “життя, дихання”, стихиа 
“одне з первоначал буття”, вьселеннаа “всесвіт”, планита “планета”, Великь дьнь 
“Великдень” і безпосередньо тигрь, коркодиль, скорьпии, алои, кипарись; з тюркських мов - 
товарь “товар, майно, скот”, борсукь “борсук”, евшань “степовий полин”; з фінно- 

угорських -в'Ькьша “білка”; з лат. через грец.: висекть “високосний рік” та ін.). 

Розвиток лексичної семантики - це збереження семантичної структури слів 
упродовж історичного розвитку; успадкування в незмінному вигляді семантичної структури і 
звуження або розширення надалі; збагачення семантичної структури в писемний період і 
збереження, звуження або збагачення її в майбутньому; перерозподіл функцій між семемами 
в структурі номінацій; розвиток переносних значень слів. 

Синонімія - це семантичні відношення між близькими за значенням однокореневими 
або різнокореневими словами давньоукраїнської мови (четвьргь, четвьртькь; стадо, 
череда, скоть, товарь; дьбрь, пропасть, бездьна, стрьмьнина, розпалина, розсЬлина; 
лошадь, лошакь, кобила, конь, иноходь, скокь, фарь, жеребець, жереба). Майже всі 
синонімічні ряди зазнали в подальшому семантичних змін, а більшість їх зазнали одночасно 
втрати, набуття і зміни стилістичного відтінку окремих компонентів (ряди б'Ьлька, в'Ьверица, 
в'Ькьша, б'Ьлица; челов'Ькь, людинь, мужь; люди, людь, народь зафіксовані сьогодні в складі 
білка, вивірка, білиця (з утратою давніх слів в'Ьверица, в'Ькьша, б'Ьлица); особа, людина, 
чоловік, одиниця, персона, індивід, душа, гаврик (без колишніх слів людинь, мужь); люди, 
народ, люд, мир, публіка, народець, людці, миряни (з утратою слова людь). 

Антонімія - це семантичні відношення між протилежними за значенням словами 
давньоукраїнської мови (просторь - т'Ьснота, гора - доль, глубокьіи - м'Ьлькьіи, високий - 

низький, полудьне - полуночи, погодьк - непогодьк, жити - мерти). У подальшому одні 
антонімічні пари зберігалися (вьрхь - низь, дьнь - ночь, великий - малии, дьлгии - 

коротькии), інші змінювали свій склад (утро - вечерь (утро - на ранок), л'Ьтьнии - зимьнии 
(зимьнии - на зимовий), а деякі були витіснені іншими (десньи - шуи - парою правий - лівий; 

сЬверь - югь - парою північ - південь; вьзьтокь - западь - парою схід - захід). 

Омонімія - це семантичні відношення, що виникали із розвитком багатозначності 
слів, коли значення слова втрачали семантичний зв’язок між собою і ставали самостійними 
лексемами у давньоукраїнський період (середа “середина” і середа “назва одного з днів 
тижня”, гора “гора” і гора “вгорі, нагору”, напр.: місяць “супутник землі” і місяць “проміжок 
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часу”, село “оброблюване поле” і село “населений пункт”. Давні омонімічні відношення 
залишилися в минулому (б'іла “білка” і б'іла “дрібна грошова одиниця”) або збереглися 
дотепер (основа “подовжені нитки і пряжа для них” і основа “підгрунтя”). 

Стилістично нейтральні і забарвлені слова - це слова, які мали в давньоукраїнський 
період стилістично нейтральне або марковане значення і зберігали або змінювали їх у 
подальшому розвитку (напр., слово конь було стилістично нейтральним і залишилося таким 
до сьогодні, а синонімічне до нього слово лошадь, зі зниженим відтінком, передало своє 
емоційне забарвлення первинно нейтральному слову кляча й зникло в українській мові; назва 
р'іка зберегла дотепер своє стилістично нейтральне значення, але в конкуренції зі 
стилістично нейтральним словомр'ічька, яке втратило відтінок здрібнілості). 

Книжні й розмовні слова - це слова із відповідними стилістичними ознаками 
(книжними і розмовними) в давньоукраїнський період, що збереглися або змінилися (назва 
кстьство зберегла до сьогодні книжні значення “сутність”, “природа” і набула нового 
значення “сукупність фізичних, душевних сил та властивостей людини”; поняття Великь 
дьнь, сьіропусть, масопусть залишилися книжними, Паска “Великдень” - розмовним, 

цвітна неділя “вербна неділя” - діалектним; до розмовних номінацій належали слова січень, 

студень, лютий, березень, що сьогодні є стилістично нейтральними). 

Праслов’янська словотвірна система- це система, що успадкувала риси 
індоєвропейського словотвору (способи суфіксації, словоскладання, чергування голосних, 

зміни місця наголосу, редуплікації) і набула в процесі самобутнього розвитку багатьох нових 
словотвірних ознак (на базі індоєвропейських основ сформувала різні за структурою слова 
(похідні й непохідні), розвинула нові способи деривації (напр., префіксацію), збільшила 
кількість словотворчих формантів (похідних від індоєвропейських засобів) та ін. 

Давньоукраїнська словотвірна система - це система, що охоплювала всі похідні й 
непохідні слова в давньоукраїнський період, відношення і зв’язки між ними, а також основні 
способи давньоукраїнського словотвору - морфологічний, морфолого-синтаксичний, 

лексико-синтаксичний, лексико-семантичний способи деривації, що відзначалися різною 
продуктивністю в межах частин мови. 

Морфологічний спосіб - це творення слів за допомогою морфем, різновидами якого в 
давньоукраїнський період були суфіксальний (серед іменників, прикметників, дієслів), 

префіксальний (серед дієслів, рідко інших повнозначних слів), постфіксальний (серед 
дієслів), конфіксальний (серед іменників), основоскладання (серед іменників і прикметників), 

префіксально-суфіксальний (серед різних частин мови), безсуфіксальний і флексійний 
(здебільшого серед іменників). 

Морфолого-синтаксичний спосіб - це творення слів унаслідок переходу з однієї 
частини мови в іншу; використовувався серед іменників, рідко інших частин мови, а 
субстантивація виступала переважно способом творення загальних назв (нагьіа од^Ьваа, 

жадньїа и альчньш насьіщаа, болящимь всяко угЬшєніє посьілаа, дльжньїа искупаа, 

работньш свобождаа). 

Лексико-синтаксичний спосіб - це творення слів шляхом зрощення; продуктивний 
був у творенні особових назв, числівників, прикметників, прислівників, заперечних, деяких 
неозначених займенників, похідних прийменників, сполучників, часток (Ярополкь, 

Мстиславь, сосмидеслть, заоутра, никто, тогда). 

Лексико-семантичний спосіб - це творення слів унаслідок переосмислення значень 
давніх слів, що і являв собою перехід в основному загальних назв у власні і навпаки (и многу 
бо бьівшю на Кровавомь Броду (ГВЛ, 83), литва жє и ятвяз'Ь воєваху). 

Деривація іменників - це творення іменників у давньоукраїнський період 
суфіксальним способом (в'істьникь, приятель, доброта, твердость, пустиня тощо), 

основоскладанням (л'ітописанья, благословенья, сіножать тощо), конфіксальним способом 
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(.заповідь, оутішитіль, нарожіньт тощо), префіксальним способом (премудрость, 

прабаба тощо), флексійним способом (купля, мена, госпожа тощо), морфолого-синтаксичним 
(прімудрьіхь слушати, старійшимь покорАтисА), лексико-семантичним (сьтвориша межи 
собою клятвурусь и ляховє) і лексико-синтаксичним (на Великий день прієхаста Даніиль). 

Деривація прикмеників - це творення прикмеників у давньоукраїнський період 
суфіксальним способом (світлий, брунатьний, рІЇский, милостивь, пісчаньїй, кнлжии, 

поповь, звіринь, старостинь тощо), префіксальним (премудрий, невірний, безбожний 
тощо), основоскладанням (кріпкодушьний, братолюбивий, благовірний, добронравень 

тощо), .морфолого-синтаксичним способом (за здравїє вьзлюблєнни(х) д'Ьтєи наши(х), 

лексико-семантичним способом (на оной стран'Ь Дн'Ьпра у градька Пісочного), лексико- 

синтаксичним способом (мимоходящии, четвероногии, нльтолюбивии тощо). 

Деривація числівників - це творення числівників у давньоукраїнський період 
морфологічним способом (пятерь, четвертина, второє, сімьдесятное, пятнадцатии 
тощо), лексико-синтаксичним способом (семьдесять, польтрєтьи, двадцлть, шєстьдєслть, 

польдьвлноста, двєстє, тридьцать, пл(т)соть, семьдеслть, польвтора), морфолого- 

синтаксичним способом (пьрвии, другий, мало, много, сорокь, тьма тощо). 

Деривація числівників - це творення числівників у давньоукраїнський період 
морфологічним способом (вьсткь, иньнии, иньшии, котории, коли, кольма, сьсь, тьть, 

кьжьдьнии тощо), лексико-синтаксичним способом (никто, нікий), лексико-семантичним 
способом («Жив'Ьте же о соб'Ь, и поставлю вьі игумена, а самь хочю вь ону гору ити единь), 

морфолого-синтаксичним способом (шв'Ьмь исписань закони єсть дроугимь же обьічаи). 

Деривація дієслів - це творення дієслів у давньоукраїнський період переважно 
суфіксальним способом (кріпити, твьрдити, даровати, літовати, ласкати, володіти 
тощо), префіксальним (сьгрішиль, (оправити, замислити, оустроиль, понесуть, перевозити 
тощо), постфіксальним (присилатисл, за творилися, оуступатися тощо) та 

основоскладанням (лицемірити, благотворити, благодітельствовати тощо). 

Деривація прислівників - це творення прислівників у давньоукраїнський період 
морфологічним способом (николиже, начьто, потомь, покамість, до сихь мість тощо), а 
найбільшою мірою морфолого-синтаксичним способом (твердо, многолітно, нездорову, 

легько, ближе, вборзі, достойно, вскорі, наутрия, наконець, поистині, ночью, заутра, 

вчера, втайні, еміру, доловь, надвоє, трижди, посемь, дваждьпощо). 

Деривація прийменників - це творення прийменників у давньоукраїнський період 
морфологічним способом (заділя, заради, помежи тощо), а найбільшою мірою морфолого- 

синтаксичним способом (біля, ради, сквозі, близь, мимо, вьнь, вьні, дали, доловь, зади, 

коньць, около, противу, кромі, округь, прямо, за місто, вьслідь, до вьрху, на вьрхь, 

поодаль, позаду, изьдьну, окрьсть, на середь, посторонь, сь краа, тощо). 

Деривація сполучників - це творення сполучників у давньоукраїнський період 
переважно лексико-синтаксичним способом (али, ано, ачи, ибо, или, либо, аже, аче, даже, 

таже, нежели, иже, аче и, ачели, аче, же, али но, али же, ни...ни, или...или, не тькьмо...но 
и тощо), рідше морфолого-синтаксичним способом (кьто, хотл, коли). 

Деривація часток - це творення часток у давньоукраїнський період морфолого- 

синтаксичним способом (діяти, речи, толико, лише, одинако) та лексико-синтаксичним 
способом (сто, ноли, нольни, мало не, безь мала). Найбільше виникло часток із різними 
смисловими відтінками (діти, рьци- модальні, осе, ото - вказівні, оли, толико, хота- 

видільні, одва, кдва -кількісні тощо), поодинокі формотворчі (ать) і словотворчі (любо). 
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Морфологія 
Категорія роду іменників - це індоєвропейська за походженням граматична 

категорія (із розрізненням чол., жін. і сер. родів), яка була успадкована праслов’янською 
мовою, а потім і українською. Ця категорія стала основою становлення типів відмінювання 
іменників, оскільки в писемний український період родовий принцип формування відмін 
іменників витіснив принцип розподілу їх за давніми суфіксами основ. 

Категорія числа іменників - це індоєвропейська за походженням граматична 
категорія (із виділенням одн., мн., дв.), яка була успадкована праслов’янською мовою, а далі 
й українською. Форми одн. й мн. не зазнали суттєвих змін, тоді як форма дв. почала виявляти 
тенденцію до занепаду і в києворуський період поступово вийшла з ужитку. Показниками 
трьох числових форм іменників були відмінкові закінчення чол., жін. і сер. родів. 

Категорія відмінка - це індоєвропейська за походженням граматична категорія (із 
виділенням семи відмінкових форм), яка була успадкована праслов’янською мовою, а далі й 
українською. Відмінкові форми іменників зазнали суттєвих змін унаслідок дії закону 
відкритого складу, занепаду редукованих у писений період і під час формуванням нових 
типів відмінювання іменників за родовим принципом. 

Типи іменників - це поділ іменників на шість типів за індоєвропейськими суфіксами 
основи, які були успадковані праслов’янською мовою, а далі й українською мовою. Отож 
давньоукраїнські іменники характеризувалися за основотворчими суфіксами і становили 
шість типів відмінювання: 1) іменники жін. р., деякі чол. р. із давнім суфіксом -a-(-ja-), 

іменники жін. роду на -ynji, що мали в наз. відм. одн. закінчення -а (-я, -л, -а) (птица, лодья, 

пустими)', іменники чол. р. з основою -o-(-jo-), -ji, що мали закінчення -ь, -ь, -и, а також 
іменники сер. р. з основою на -o-(-jo-), -е- (~je~), які мали після твердих приголосних 
закінчення -о, -е, а після м’яких закінчення -к (конь, село, копьє, д'Ьло, море, брать, рай); 

іменники чол. р. із суфіксом -й-, що мали закінчення -ь (мирь, чинь, моль, синь, домь); 

іменники жін. р. і деякі субстантиви чол. р. з основою на -Ї-, що мали закінчення -ь (ночь, 

согнь, р'Ьчь, месть, дань, путь); іменники жін. р. з основою на -й-, що в наз. відм. мали 
закінчення -и, а в непрямих - -ьв- (кровь, любовь, атровь тощо); іменники з давньою 

основою на приголосний, зокрема з основою на -п- і закінченнями -ь (чол. р.), -я(а) (сер.р.), з 
основами на -з1- і закінченнями -я(а), -о (сер.р.) та з основою на -г- і закінченням -і 
(жін. р.) (камень, матєрь, има, чюдо). 

Категорії прикметників - це граматичні категорії роду, числа і відмінка, які з 
індоєвропейської доби збереглися на спільнослов’янському Грунті, а потім і на українському. 

У давньоукраїнській мові виділялися граматичні категорії роду прикметників (чол., сер., 

жін.), числа (одн., мн., дв.) і відмінка (наз., род., дав., знах., оруд., місц., клич.), а також 
форми вияву ознак - вищий і найвищий ступені порівняння. Типи відмінювання 
прикметників визначалися й далі за їх основами, але більшої ваги набувала граматична 
категорія роду, що лягла в основу становлення нових типів відмінювання ад’єктивів. 

Короткі (нечленні) прикметники - це первинні ад’єктиви, що розвинулися з класу 
імен на основі їх атрибутивної функції і ще в індоєвропейський період вони мали спільну з 
іменниками систему відмінювання, яку зберегли аж до писемної доби (моль, твердь, мудрь, 

новь). У давньоукраїнській мові короткі прикметники становили іменний тип відмінювання, 

що охоплював ад’єктиви на -d-(-jd-), -a- (~ja~) та із закінченнями -ь, -ь (чол. р.), -о, -е (сер. р.) і 
-а (-я) (жін. р.). Короткі прикметники вживалися в предикативній функції (у поєднанні з 
інфінітивом та в складі іменного присудка) і в атрибутивній (в ролі означення). 

Повні (членні) прикметники - це вторинні ад’єктиви, новотвори праслов’янської 
доби (якісні й відносні прикметники - добрии, мудрии, синии, милии, осеньнии тощо). У 
праслов’янській мові вони зазнали зрощення складових частин (іменного прикметника й 
вказівного займенника) та набули власної займенникової системи відмінювання, зі зміною 

41 



анафоричного займенника як закінчення. Повні прикметники сформувалися на базі коротких 
прикметників, за допомогою анафоричного займенника jb (ja, je) (від індоєвропейського 
займенникового елемента *-jo). З часом займенник втратив здатність відмінюватися, злився з 
основою іменного прикметника й перетворився на його флексію. 

Ступені порівняння прикметників - це форми більшого чи найбільшого вияву 
ознаки, що почали творитися ще в індоєвропейський період від якісних і відносних 
прикметників. На праслов’янському Грунті для вираження вищого ступеня порівняння 
вживався афікс *-ь$ (*novwi, *novb$a, *novbse), але згодом поступився більш продуктивному 
*-ejbs- (*novejsa, *novejsi). Форми найвищого ступеня порівняння прикметників 
утворювалися за допомогою префікса *па- (naj-) (*па)тьпьві). Обидва ступені порівняння 
успадкувала українська мова з праслов’янської (нов'Ьишии, найнов'Ьишии). 

Стягнені і нестягнені форми прикметників - це форми, які склалися в процесі 
творення повних прикметників. Система відмінювання членних прикметників з розрізненням 
іменного прикметника і вказівного займенника поступово була уніфікована й спричинила 
появу під впливом неособових займенників простих відмінкових закінчень у прикметниковій 
парадигмі, витворенням яких і завершився процес становлення категорії прикметників. У 
результаті зникли нестягнені форми прикметників, насамперед у непрямих відмінках, а 
форми наз. відм. залишилися в розмовній та зі стилістичною метою в літературній мові. 

Категорії займенників - це граматичні категорії числа (одн., мн., дв.) й відмінка 
(шість відмінкових форм) усіх займенників та категорію роду неособових, крім кьто, чьто та 
похідних від них займенників. До особових належали слова я (а, азь, азь), ти, ми, ви і 
зворотний себе, що виконували роль підмета й додатка; на українському Грунті до них 
приєднався ще вказівний займенник онь (оно, она) для вираження третьої особи однини. 

Неособові - це вказівні, питальні, відносні, неозначені, заперечні, присвійні займенники. 

Словозміна особових займенників - це іменний тип відмінювання займенників, для 
якого характерні бути граматичні категорії числа (одн., мн., дв.) й відмінка (наз., род., дав., 

знах., оруд., місц.), суплетивність основ при словозміні, варіантність відмінкових форм, 

співвідношення флексій багатьох відмінків; поява в давньоукраїнський період особового 
займенника онь (оно, она), формування його словозмінної парадигми, запепад родових форм 
у множині й форми двоїни. 

Словозміна неособових займенників - це займенниковий тип відмінювання, що 
охоплював набагато більше слів, ніж особові, які поділялися на змінні за відмінками (кьто, 

чьто й похідні від них) і змінні за родами, числами й відмінками (усі решта займенники - 

вказівні, означальні, питальні, присвійні, заперечні), що утворювали тверду групу слів із 
закінченнями -ь, -о, -а в наз. відм. одн. та м’яку групу із закінченнями -и, -к, -а в наз. відм. 

одн. Основну роль у формуванні займенникового типу відмінювання відіграли 
детермінативи - зі специфічними флексіями (~го, -му, -мь тощо), безсуфіксальними основами, 

строкатими за будовою формами однини, ускладненими за рахунок и (к, а) відмінковими 
формами наз. відм. та функцією означення, що зближувало його з типом відмінювання 
прикметників, числівників, дієприкметників. 

Словозміна числівників - це відмінювання числівників за іменниковим типом 
(пать - десять, тисяча, сьто, поль, треть, четверть, третина, четвертина, патина), 

займенниковим типом (один, дьва (дьв'Ь), трьк, четьіре, оба (об'Ь), обои, дьвои, трой, 

четверш, патери - десатерьі) і прикметниковим типом (усі порядкові числівники). 

У назвах чисел другого десятка, назвах десятків змінювалася лише перша частина (пать на 
десяте, пати на десяте тощо), але такі сполучення почали швидко зрощуватися й 
перетворюватися на однослівні конструкції, що згодом набули статусу простих слів і стали 
змінюватися за аналогією до числівників пать - десять. У назвах сотень відмінюванню 
підпадали обидві частини, що й залишилося до сьогодні (осмь сьть, осьми сьть тощо). А в 
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багатокомпонентних складених числівниках змінювалися в ранній писемний період 
переважно всі слова, що стало нормою і сучасної української мови. 

Категорії дієслова- це граматичні категорії числа (одн., мн., дв.), особи (1, 2, 3) 

способу (дійсного, умовного й наказового), стану (активного, зворотного та пасивного), часу 
(теперішнього, аориста, імперфекта, перфекта, плюсквамперфекта й майбутнього), виду 
(доконаного й недоконаного). Усі граматичні форми виражалися за допомогою особових і 
неособових закінчень, у творенні виду розвинулася префіксація. 

Теперішній час - це граматична форма часу, що виражала дію, яка відбувалася в 
момент мовлення. Праслов’янська парадигма словозміни дієслів тепер, часу майже в 
незмінному стані була реалізована на давньоукраїнському грунті (напр.: ксмь, кси, ксть, 

ксмь, ксте, суть, ксві, кета, кета (атемат. тип)). 

Минулий час - це граматична форма часу, що мала чотири види - аорист для 
позначення необмеженої дії, імперфект для вираження тривалої дії, перфект для позначення 
завершеної дії, результату дії і плюсквамперфект для вираження дії, що відбувалася перед 
іншою минулою дією. У давньоукраїнський період найбільш поширений був сигматичний 
аорист - старий (з основою на голосний - писахь) і новий (з основою на приголосний і на -і— 

любихь). Імперфект утворювався від дієслів з основою на приголосний, на -і- й -е- за 
допомогою суфікса -еах- та від решти дієслів - з приєднанням суфікса -аах- (-jaax-); 

в українській мові форми імперфекта зазнали стягнення (любяхь). Перфект утворювався за 
допомогою дієслова бити і незмінних форм дієприкметника на -ль, який був носієм змісту 
(ксмь любіть). Плюсквамперфект формувався шляхом поєднання дієслова бити в 
імперфекті або в аористі та дієприкметника на -ль (б'кхь любиль, бьіхь любиль). 

Майбутній час - це граматична форма, що виражала дію, яка має відбутися, і 
охоплювала давні (просту й дві складені) та нові (складені) форми майбутнього часу. Проста 
утворювалася від дієслів недоконаного виду за допомогою префіксів і виражала майбутній 
час дієслів доконаного виду (напишемь). Перша складена форма виникала шляхом 
сполучення допоміжного дієслова в різних особових формах (начьну, стану) й інфінітива 
відмінюваного дієслова (начьну любити). Друга складена форма являла собою поєднання 
дієслова бити в різних особових формах і активного нечленного дієприкметника мин. часу 
на -ль (-ла, -ло) (буду любиль). Третя складена форма майб. часу формувалася з інфінітива 
основного дієслова і форм тепер.-майб. часу допоміжного дієслова ати (любити (и)му). 

Наказовий спосіб - граматична форма, що виражала рішучий наказ, тому 
зближувалася зі стверджувальним значенням дійсного способу. На праслов’янському Грунті 
словозмінна парадигма наказового способу утворювалася за допомогою суфіксів -і- (в одн.) 

-е-, -і- (у мн.) і вторинних особових закінчень, спільних із закінченнями простого мин. часу. 

Форми 1 ос. одн. вона не мала через специфіку значення цієї форми (наказ собі) (залишком її 
вважається слово буд'Ьмь), а форми 3 ос. мн. і дв. передавалися описово. У 
давньоукраїнський період словозмінна парадигма наказового способу через ряд фонетичних і 
морфологічних змін набула нового оформлення (вози, вози, возіть, возите, возив'Ь, возита). 

Умовний спосіб - граматична форма дієслова, що виражала бажану або очікувану 
дію, на виконання якої слід було розраховувати чи надіятися. Праслов’янська мова мала дві 
аналітичні форми для вираження умовного способу, які успадкувала й давньоукраїнська 
мова. До складу першої парадигми входили форми *Ьіть, *Ьі, *Ьі, *Ьіть, *biste, *bQ, *bive, 

*bista, *bista й активний дієприкметник на -Іь, А другу становили форми дієслова byti в 
аористі й дієприкметник на лІь. Для українського періоду властиве було широке 
використання аналітичних форм умовного способу з допоміжним дієсловом бити (вид'Ьль 
бьіхь) й поодиноке вживання та занепад форм із допоміжним словом на зразок бимь. 

Дієприкметник - це змінна дієслівна форма, що поєднувала в собі ознаки дієслова 
(стан, час) та імені (рід, число, відмінок). За ознаками дієслова виділялися активні й пасивні 
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(тепер, і мин. часів), а відповідно до іменних ознак змінювалися за родами, числами й 
відмінками. Активні дієприкметники тепер, часу утворювалися за допомогою суфікса *-ont 

Активні дієприкметники мин. часу утворювалися за допомогою суфікса *-гь в наз. відм. та 
суфікса *-vbs- - у непрямих відм. Активний дієприкметник на *-Іь (-Іа, -Іо) занепав у 
праслов’янській мові і брав участь лише в творенні аналітичних форм дієслів (перфекта, 

плюсквамперфекта, майбутнього часу, умовного способу) разом з допоміжними дієсловами. 

Пасивні дієприкметники тепер, часу формувалися за допомогою суфікса *-ть на базі 
перехідних, рідше неперехідних дієслів. Пасивні дієприкметники мин. часу у відмінкових 
формах мали суфікси *-пь, *-іь. 

Інфінітив - незмінна форма дієслова, що розвинулася в праслов’янський період на 
основі дав. відм. оди. іменників на *-?- основ і виражала неозначену дію, тому з походження 
інфінітив не мав граматичних ознак (часу, роду, числа тощо). Показником інфінітива став 
афікс *-й (з *-£?-), що приєднувався до кореня або до основи з формотворчими елементами, 

утворюючи варіанти *-eti, *-Ш, *-nQti. З афіксом *-й (-tb) та з різними його ускладненими 
варіантами інфінітиви зберігалися в давньоукраїнський період, але на місці сполук *kt, *gt 

виник елемент -чи (слушати, стеречи). Основна його функція зводилася до того, щоб 
служити доповненням до іншого дієслова чи до імені з дієслівним значенням. 

Супін - незмінна форма дієслова, що розвинулася в праслов’янський період на основі 
знах. відм. іменників на *-й- основ і вживався після дієслів, що виражали рух, вказуючи на 
мету, намір руху. Супін він не утворював граматичних форм (часу, особи тощо) і з розвитком 
та поширенням паралельних інфінітивних форм був приречений на занепад. Показником 
супіна став афікс *-tb, що приєднувався здебільшого до кореня. Супін часто вживався в 
давніх писемних пам’ятках, особливо в церковно-релігійних (моучить нась, вид'Ьпь 
бьівшєго), але швидко почав занепадати, поступаючись інфінітиву 

Дієприслівник - незмінна форма дієслова, що розвинулася в давньоукраїнський 
період на основі давніх нечленних активних дієприкметників (сидя, лежа, глядя, слуха, нося, 

крестивь, дерзнувь, писавьши тощо). З виникненням членних дієприкметників, що перебрали 
на себе атрибутивну функцію, нечленні дієприкметники стали вживатися лише у функції 
присудків, зміцнивши свою предикативність. У результаті цього послабилося узгодження 
нечленного дієприкметника з підметом і посилилася залежність його від присудків. А з 
перетворенням на дієприслівники різні форми нечленних дієприкметників втратили 
граматичні значення роду, числа, відмінка, зберігши лише значення виду. 

Безособові форми на -но, -то - незмінна форма дієслова, що розвинулася в 
давньоукраїнський період на основі нечленних пасивних дієприкметників мин. часу (напр., 

стелено, везено, кинуто, мито - скам’янілі форми наз. відм. одн. сер. р.). З іншими 
нечленними дієприкметниками вказані форми втратили первинну функцію означення, 

словозмінну парадигму й перетворилися на незмінні форми з функцією присудка в 
безособових реченнях. 

Прислівник - це повнозначна частина мови, початок якій дали змінювані слова, які в 
окремих своїх формах ставали незмінними, набували скам’янілого вигляду. На 
праслов’янському грунті розвинулася різні способи творення прислівників, особливо 
адвербіалізація - перехід різних відмінкових форм у прислівники. За походженням 
прислівники поділялися на відзайменникові (всегда), відприкметникові (дивно), 

відіменникові (заоутра), відчислівникові (надвоє), віддієслівні (хотя). 

Прийменник - службова частина мова, початок якій дали відмінкові форми імен або 
невідмінкові форми слів. У давньоукраїнський період категорія прийменників охоплювала 
найбільш давні, або непохідні прийменники (от, на, по, до, вь), давні похідні (меже, соколо) і 
власне українські новотвори з прийменниковими функціями (содаль, собаполь). Прийменники 
виражали просторові та інші відношення між словами. Багато давніх слів взагалі перейшли 
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до розряду прийменників (крім, опріч) і чимало відмінкових форм набули прийменникових 
функцій унаслідок препозиціоналізації. 

Сполучник - службова частина мови, початок якій дали займенники і займенникові 
прислівники у службових синтаксичних функціях. На давньоукраїнському Грунті сполучні 
засоби класифікувалися на сурядні (єднальні, розділові й протиставні) (да, и, а, ли, любо, аще 
ли) і на підрядні сполучники й сполучні слова - для вираження причини, мети, умови, часу, 

наслідку, допустовості, з’ясування. Сурядні сполучники в основній кількості були простими, 

непохідними за структурою, а підрядні сполучники й сполучні слова - це здебільшого 
похідні, вторинні утворення (складні й складені), які мотивувалися іншими словами. 

Частка - службова частина мови, яка бере початок від займенникових коренів. У 
давньоукраїнський період частки поділялися на лексично незалежні, формотворчі й 
словотворчі. За семантикою лексично самостійні частки розмежовувалися на стверджувальні 
(єи), заперечні (не, ни), питальні (ли, чи (ци)), модальні (д'Ьпи, речи), вказівні (сь, то, осе, 

оно), видільні (оли, хотя), підсилювальні (же, бо), кількісні (л'Ь, одва). Окремі розряди 
становили формотворчі частки (би) і словотворчі (ни), у ролі яких виступали переважно 
лексично незалежні частки. 

Вигуки і звуконаслідування - категорія слів, що не виражають ніяких смислових 
відношень і зв’язків, а виступають тільки засобом вираження емоцій безвідносно до інших 
мовних одиниць. На давньоукраїнському Грунті вигукові слова були представлені великою 
мірою - первинні (о, охь) і вторинні (горе, аминь). Але з давніх писемних пам’яток відомо 
небагато вигуків, оскільки їх властивий розмовний характер, а народнорозмовне невеликою 
мірою відобразилося в давніх писемних творах. 

Синтаксис 
Речення - основна синтаксична одиниця, що бере початок в індоєвропейській мові, де 

речення могло утворюватися з необмеженої кількості непроникних (тобто таких, що не 
допускали ніяких вставок і переміщення в межах речення), самостійних елементів (слів), 

кожний із яких мав певне значення. Члени речення здатні були самостійно виражати свій 
зміст і вказувати на свою роль у реченні. За типом головного члена речення виділялися 
іменні й дієслівні речення, за складом граматичної основи - односкладні й двоскладні, а за 
характером висловлювання - розповідні, питальні, спонукальні й бажальні речення. 

Підмет - головний член речення, який у давньоукраїнський період становив 
граматичну основу односкладних речень, а разом з присудками - предикативний центр 
двоскладних речень. Підмет виражав предмет думки чи мовлення, перебував із присудками 
семантичному й граматичному зв’язках. Основною формою його вираження була форма наз. 

відм., носіями якої виступали в основному іменники, рідше інші субстантивовані частини 
мови або поєднання кількох слів з іменем у наз. відм. Помітними на українському Грунті 
стали процеси вираження підмета особовими займенниками, різноманітними синтаксичними 
конструкціями та функціонування різних за структурою однорідних підметів. 

Присудок - це граматична основа односкладних речень і складова частина 
граматичного центру двоскладних речень. Він виражав дію, стан, процес, ознаку дії, 
поєднувався з підметом предикативним зв’язком і брав безпосередню участь у формуванні 
структури речення. За структурою присудки поділялися на прості й складені, а останні - на 
дієслівні й іменні. Дієслівний складався з допоміжного дієслова й інфінітива. Іменний 
присудок утворювався з предикативного імені, вираженого різними частинами мови, та 
особових форм допоміжних дієслів бити, стати, починати й повнозначних дієслів. 

Дієслівний виражався формами особових дієслів, а іменний - формами іменних частин мови. 

Означення - другорядний член речення, що давав якісну характеристику члена 
речення, перебуваючи з ним в атрибутивному зв’язку. Означення поділялися на узгоджені й 
неузгоджені, з яких перші виражалися прикметниками, дієприкметниками, займенниками, а 
другі - іменниками в род. та дав. відм., іменниково-прийменниковими сполученнями. Для 
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давньоукраїнської мови характерне було вільне, дистантне розташування означень в 
атрибутивних словосполученнях і накопичення в реченнях різних означень (однорідних і 
неоднорідних, узгоджених і неузгоджених). 

Додаток - другорядний член речення, що позначав предмет, явище, абстрактне 
поняття, яких стосувалися дія, стан чи інша предикативна ознака. Додатки поділялися на 
прямі й непрямі. Прямі при перехідних дієсловах виражалися формою знах. відм. іменників 
без прийменника, а при перехідних дієсловах із запереченням - формою род. відм. імен. 

Функцію непрямих виконували іменники в непрямих відмінках з прийменниками та без них, 

займенники в непрямих відмінках, субстантивовані прикметники, дієприкметники. 

У подальшому стабілізувалося використання форм слів для вираження прямих і непрямих 
додатків, які мають певні засоби вираження й відповідні місця розташування в реченні. 

Обставина - другорядний член речення, що виражав причину, мету, час, місце, 

умову, спосіб дії. Він виділився пізніше, ніж означення і додаток, із формуванням 
прислівників, що стали основними репрезентантами обставин. Ще в праслов’янській мові 
роль обставини виконували відприкметникові прислівники на -о/-е, відприкметникові 
безсуфіксальні прислівники, інфінітиви, супіни. На давньоукраїнському Грунті виділялися 
обставини місця, часу, причини, мети, способу дії, що виражалися здебільшого 
прислівниками, безприйменниковими і прийменниковими формами іменників і з такими 
засобами вираження були успадковані сучасною українською мовою. 

Просте речення - це речення, що складалося з однієї граматичної основи (у 
двоскладних реченнях) або одного головного слова (в односкладних реченнях). Початок 
простому реченню дали окремі слова та групи слів, що почали вживатися на 
індоєвропейському Грунті в ролі синтаксичних конструкцій. Показником простого речення 
були тоді головні слова (ім’я, дієслово або одне з них), які й започаткували граматичний 
центр простого речення. До складу простого речення могло входити одне головне слово 
(переважно дієслово), рідше два (дієслово й ім’я), що дало початок розрізненню 
односкладних і двоскладних речень. 

Односкладні речення - це прості речення з одновершинним синтаксичним центром 
(при наявності одного головного члена речення), з поширеною або непоширеною 
структурою, з повним або неповним вираженням змісту. Від неповних двоскладних речень 
односкладні відрізнялися тим, що в них особове значення набувало зовнішнього 
синтаксичного характеру, а в неповних двоскладних - воно було складовою частиною 
внутрішнього синтаксичного зв’язку. Граматичне вираження головного члена речення лягло 
в основу класифікації простих односкладних речень. А відповідно до засобів вираження 
головного компонента односкладні речення розмежувалися на дієслівні й іменні, з яких 
найбільш поширеним був різновид дієслівних односкладних речень. 

Двоскладні речення - це прості речення із двочленним предикативним центром 
(підметом і присудком) - самодостатнім у вираженні змісту речення або доповненим 
другорядними членами, необхідними для розкриття змісту. Підмет виражався іменними 
частинами мови, рідше дієсловами, прислівниками, службовими частинами мови, а присудок 
дієслівний - особовими формами дієслів, іменний - іменними частинами мови з дієслівною 
зв’язкою *byti або без неї. Порядок розміщення членів у двоскладних реченнях був вільним, з 
частим розривом компонентів групи підмета й групи присудка, розміщенням між головними 
другорядних і навпаки. 

Складне речення - це речення, що являло собою сформовану синтаксичну 
конструкцію з двома чи кількома частинами (предикативними центрами), незалежними або 
підпорядкованими одна одній. Частини складного речення відрізнялися від простого речення 
тим, що в межах складного вони були позбавлені комунікативної самостійності та існували 
лише в сукупності, утворюючи єдину синтаксичну одиницю. За характером відношень між 
частинами складні речення поділялися на безсполучникові (з формально невираженим 
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зв’язком між частинами), складносурядні (з паратактичним зв’язком між частинами) і 
складнопідрядні (з гіпотактичним зв’язком між частинами). Первинними були 
безсполучникові складні речення (без формально виражених засобів сполучення окремих 
частин), а пізнішими в часі - сполучникові (складносурядні й складнопідрядні), завдяки 
стабілізації сполучних засобів та закріплення їх у вираженні певного синтаксичного зв’язку. 

Безсполучникове речення - це складні синтаксичні утворення з двома чи кількома 
предикативними центрами, без формальних показників синтаксичного зв’язку між 
частинами. За граматичним оформленням становили окремий тип складних речень, 

відмінний від структури складносурядних та складнопідрядних речень. А за семантичними 
особливостями зближувалися зі складними сполучниковими реченнями, відображаючи між 
частинами такі смислові зв’язки, як у складносурядних і складнопідрядних реченнях. З 
урахуванням цього й здійснювалася класифікація безсполучникових речень, але через 
відсутність у них спеціальних показників синтаксичного зв’язку між частинами така 
класифікація повністю не збігалася із класифікацією складносурядних і складнопідрядних 
речень. Відповідно до семантики сполучникових складних речень безсполучникові 
поділялися на конструкції з однорідними і неоднорідними складовими частинами. 

Складносурядне речення - це синтаксична одиниця з двома чи кількома 
рівнозначними складовими частинами, з відповідними засобами вираження смислових 
відношень між частинами. Єднальні речення виражали одночасне або паралельне тривання в 
одному часовому вимірі кількох дій або станів, послідовне протікання дій, процесів, станів, 

рідко причиново-наслідкові, умовно-наслідкові або висновково-результативні відношення і 
мали сполучники и, рідко а, да, та, ни. Зіставно-протиставні речення виражали зіставлення 
або протиставлення дій, станів, підкреслювали контраст чи невідповідність дій, явищ, ознак, 

про які повідомлялося в складових частинах і мали сполучники а, же, но, да, ино, али. 

Розділові речення призначені були повідомляти про несумісність, взаємовиключення в одній 
позамовній ситуації кілької дій або станів і мали сполучники ли, или, али, либо, любо, чи. 

Складнопідрядне речення - це високорозвинена синтаксична одиниця, що мала 
усталену граматичну структуру, багату систему власних виражальних засобів і різноманітну 
семантичну організацію. Давній характер синтаксичних відношень між частинами й засоби їх 
вираження зумовили поділ речень на підметові, присудкові, означальні, додаткові, часові, 
умовні, допустовості, причини, наслідку, мети, місця. Напр, у підметових речень підрядна 
частина конкретизувала підмет головної або компенсувала його, а в присудкових реченнях - 

розкривала зміст іменного присудка головної частини, вираженого вказівними займенниками 
такий, той ; у складнопідрядних означальних підрядна виступала як атрибутивний 
визначник іменної частини мови або словосполучення із загальним субстантивним значенням 
у межах головної частини; у складнопідрядних додаткових реченнях - виражала відношення 
між дією та об’єктом дії, на який вона поширювалася; у складнопідрядних часових - 

визначала час дії або стану, що характерні були для головного речення та ін. 

Називний відмінок - це форма простого називання предметів і явищ, синтаксично не 
підпорядкованих ніяким іншим компонентам висловлювання. На давньоукраїнському Грунті 
називний відмінок міг виконувати функції підмета, присудка, означення й додатка, з яких 
остання функція занепала. Особливого поширення набув другий називний відмінок - іменна 
частина складеного присудка, яка не відрізнялася формою відмінка від підмета. Називний 
предикативний виражав постійну ознаку суб’єкта (вказуючи на спорідненість, походження, 

ім’я, конкретне й абстрактне поняття) і тимчасову, змінну ознаку (вказуючи на стан, посаду, 

вид діяльності, становище, якісну ознаку особи чи предмета). 

Родовий відмінок - це форма вираження генетичного значення (вказівки на 
походження, належність, присвійність) і віддільного значення (виражалося відкладним 
відмінком, близьким за семантикою до родового). Основною для родового відмінка була 
приіменна позиція, у якій він міг виконувати різноманітні функції - вказувати на 
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походження, належність предмета, речовину, матеріал, що лягли в основу предмета, якість 
предмета, загальні ознаки, відношення до суб’єкта, об’єкта дії та інше. Меншою мірою 
родовий відмінок виступав у придієслівній позиції, виконуючи переважно віддільну 
функцію. Приіменними стали родовий походження й належності, відношення до суб’єкта й 
об’єкта, якості, загальних ознак предмета, частково подільності, а придієслівними - родовий 
віддалення, неповного об’єктування, подільності, межі, часу, мети. Крім безприйменникових, 

поширилися і навіть більшої ваги набрали прийменникові форми родового відмінка. 

Давальний відмінок - це форма вираження об’єкта, якого стосувалися дія або стан, 

що відбувалися на користь чи на шкоду даному об’єкту, спрямовувалися на нього або просто 
здійснювалися у сфері його сприймання. Для давньоукраїнської мови специфічним був 
власне давальний відмінок у придієслівній позиції як форма позначення об’єктів, залежних 
від дієслів. У приіменній позиції вживалися давальний, залежний від прикметників, що 
оформляв назву особи чи предмета, у відношенні до яких проявлялася ознака, і давальний 
означальний, що залежав безпосередньо від наявного в реченні іменника й виконував при 
ньому роль означення. Давальний подвійний пов’язувався синтаксичним зв’язком із 
дієсловом і належною до дієслівної конструкції іменною частиною мови. Давальний 
самостійний вживався для оформлення другорядноприсудкових та обставинних зворотів, які 
мали в основі субстантивоване слово в давальному відмінку й узгоджений з ним 
дієприкметник (рідко прикметник чи іменник), що виконував предикативну функцію. 

Знахідний відмінок - форма вираження іменних членів речення, що зазнавали 
найближчого й найповнішого синтаксичного впливу з боку дієслівних членів речення. За 
характером перехідної дії й відношення до неї об’єкта, позначеного формою знахідного 
відмінка, у писемній українській мові виділялися знахідний зовнішнього об’єкта, що 
оформляв назви об’єктів, які існували поза дією, поширюваною на них, і знахідний 
внутрішнього об’єкта, вживаного для оформлення назв об’єктів, що виникають, створюються 
в результаті дії, вираженої перехідним дієсловом. Особливу групу знахідного відмінка 
прямого додатка становили форми знахідного напівпредикативного. До таких конструкцій 
належав другий знахідний, функція якого полягала в оформленні дієприкметника (рідко 
прикметника чи іншої іменної форми). 

Орудний відмінок - це форма вираження знаряддя дії. Характерним для нього було 
інструментальне значення, що проявлялося в оформленні орудним відмінком назв речей, 

осіб, явищ, які розглядалися як знаряддя або засоби дії, висловлюваної в наявній дієслівній 
формі. З орудним інструментальним тісно пов’язані були орудний суб’єкта в пасивних 
зворотах, знаряддя чи засобу неперехідної дії, обмеження або відношення, місця, часу. 

З названими різновидами пов’язані й інші значення, зокрема орудний матеріалу або змісту, 

до орудного змісту прилягає орудний об’єкта психічної реакції та інші. До сьогодні 
залишився орудний з основною функцією вираження знаряддя дії, деякі звузили 
функціонування (напр., оруд, засобу дії від назв осіб) або зникли (напр., оруд, соціативності). 

Місцевий відмінок - це форма вираження місця й часу дії чи стану. Первинною його 
функцією була функція позначення місця дії або стану, на основі якої розвинулася функція 
вираження часу дії чи стану. Безприйменниковий місцевий відмінок часто використовувався 
з названими функціями у давньоукраїнських пам’ятках. Водночас простежувалося й 
використання прийменникових конструкцій у функції місцевого відмінка. У процесі 
співіснування безприйменникових і прийменникових форм перевагу отримали 
прийменникові й закріпилися як основні форми вираження місцевого відмінка іменників. 

Кличний відмінок - це форма вираження звертань, у ролі якого могли виступати 
іменники чоловічого й жіночого родів і нечленні прикметники чоловічого й жіночого родів. 

Форми кличного відмінка в писемних пам’ятках могли замінювалися формами називного 
відмінка. Українська мова до сьогодні зберегла з відповідними змінами кличний відмінок для 
вираження звертань, хоч використовує і називний відмінок. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

Перший рівень 
1. Українська мова розвинулася зі 
а) спільнослов’янської; б) староукраїнської; 

в) старослов ’янської; г) спільноіндоєвропейської. 

2. Українська мова функціонувала в києворуський період одночасно зі 
а) спільноіндоєвропейською; б) спільнослов’янською; 

в) староукраїнською; г) старослов ’янською. 

3. Українська мова мала в києворуський період статус 
а) діалектної; б) розмовної; в) літературної; г) просторічної. 

4. Основним джерелом вивчення давньої української мови є 
а) свідчення споріднених і неспоріднених мов; 

б) запозичення зі слов ’янських і неслов ’янських мов; 

в) сучасна українська мова в літературній і діалектній формах; 

г) пам ’ятки давньої української писемності. 

5. Давньою українською пам’яткою літописного стилю є 
а) Київський літопис; б) Львівський літопис; 

в) Літопис С. Величка; г) Літопис Самовидця. 

6. У якому варіанті всі слова відображають зміну [г], [к], [х] на [ж], [ч], [ш]? 

а) дорожити, полошити, тужити, торочити, бажати; 

б) сторожити, волочи, точити, ворожити, крутити; 

в) прожити, стеречи, проходити, ложити, почати; 

г) засушити, толочи, колоти, беречи, садити. 

7. У якому варіанті всі слова відображають зміну [г], [к], [х] на [з], [ц], [с]? 

а) чьрница, зора, шьвьць, мусі, сльза; б)роуц^к, ноз'Ь, слоуси, пастоуси, вьлци; 

в) небеса, овьца, пьлци, кьниз'Ь, жьньць; г) (Vkma, мьгла, р'кц'к, шіце, коньць. 

8. У якому варіанті всі слова відображають зміну губних під впливом [й]? 

а) славлю, молю, роблю, колю, соплю; б) Ярославль, вьпль, томлю, солю, ставлю; 

в) люблю, жеравль, ломлю, каплт, ловлю; г) давлю, корабль, топлю, гребу, землт. 

9. У якому варіанті всі слова відображають зміну сонорних під впливом [й]? 

а) поле, деру, звоню, молю; б) беру, велю, жену, несу; 

в) дола, конь, море, начьну; г) колю, женю, вола, боура. 

10. У якому варіанті всі слова відображають зміну д, т, з, с під впливом [й]? 

а) ношу, св'кчу, мажу, рТЬжу, саджу; б) лажу, вожу, несу, колочу, паду; 

в) пишу, ходжу, молочу, плету, кошу; г) воджу, важу, плачу, мету, кладу. 
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11. У якому варіанті відображена І і II палаталізації приголосних? 

а) стьгати - стьжька - стьгаю; б) кьнтгьіни - кьнтже - кьнтзь; 
в) вінькь - віньць - віньца; г) нарекати - наречень - наречи. 

12. У якому варіанті всі слова зберігають сполучення “голосний + м, н ”? 

а) вьзьми - вьзимати — вьзати; б) мати - мьну -розминати; 

в) опона - припинати - припьну; г) начати - начьну - начинати. 

13. У якому варіанті є слова з утраченим сполученням “голосний + м, н ”? 

а) жьму - сьжимати - жьмите; б) звонь - звонити - звонькь; 

в) помьнити - поминати - помьню; г) тати - татва - проклинати. 

14. У якому варіанті всі слова відображають повноголосся -оро-, -оло? 

а) городь, бороти, солома, ворогь; б) болото, холодь, право, золото; 

в) долонь, борода, полонь, класти; г) голод, колона, слава, порохь. 

15. У якому варіанті всі слова відображають повноголосся -ере-, -еле? 

а) жереба, берегь, зеленьш, плести; б) середа, беречи, дерево, череда; 

в) береза, стріла, лебедь, верема; г) гр'Ьхь, стеречи, брести, черево. 

16. У якому варіанті всі слова маютьра, ла, ро, ло з колишніх -ор, -ол? 

а) роса, ламати, рада, ласкати, орачь; б) лава, ловити, рости, ровьньш, орати; 

в) робота, рало, лань, локьть, рость; г) рама, ровьнь, ораница, рабь, разумь. 

17. У якому варіанті всі слова відображають спрощення у сполученнях дм, дл? 

а)рало, м^тьла, тьлсть, дала, семьіи; б) с'Ьдьло, дьлгь, плгЬма, клала, Ткза; 
в) свТЬтьло, мела, дьлгь, тТЬма, плела; г) мило, гьрло, сало, вела, семь. 

18. У якому варіанті всі слова зазнали зміни % на и перед наголошеним и? 

а) дитина, р'кзина, с'кдишь, с^ница; б) зТЬница, ліпити, місити, грішьньш; 

в) смішити, діти, летіти, мізиньць; г) грішити, біжишь, діта, стоіти. 

19. У якому варіанті всі слова мають лише слабкі редуковані ь, ь? 

а) домь, кьнижька, дрьжь, сьто, правьда; б) столь, дрьва, вьлна, зьрно, тьргь; 
в) синь, п іська, кьрмити, пьрвьіи, дьлгь; г) дьімь, брьва, орьла, вьрба, пьлньїи. 

20. У якому варіанті всі слова мають сильні і слабкі редуковані ь, ь? 

а) сьчастьк, жьньць, хьлмь, печь, мьсть;б) вьрхь, гьрбькь, борьць, гьрдь, дьнь; 

в) шьвьць, сьнь, шесть, льсть, чьрнь; г) сьрпь, сьрдьце, хьітрь, сьтьна, жьлть. 

21. У якому варіанті всі слова відображають слабку позицію редукованих? 

а) вьлньї, сьна, мьлва, садька, орьла; б) піська, пьнт, зьрна, жьртва, отьца; 

в) дьня, замька, коньцт, вінька, льда; г) пьса, рьта, мьха, вьрба, гьрла. 

50 



22. У якому варіанті не всі групи слів відображають вокалізацію і занепад ь, ьі 
а) правьдьньш - правьда, шьвьць - шьвьцт; б) чьсть - чьту, гьрбькь - гьрбька; 

в) отьшьдь — отьшьли, сьнь - сьна; г) орьль - орьла, в^ірьность - в^ірьньш. 

23. У якому варіанті всі слова відображають зміну йе на о? 

а) осень, озеро, одинь, осетрь, ожина; б) окьно, отьць, орьль, олень, отьнести; 

в) ольха, овьца, обличити, очи, осьль; г) одна, облако, обрости, осмь, онь. 

24. У якому варіанті не всі слова відображають чергування о, е з нулем звука: 

а) жьньць - жьньцт, хрьбьта - хрьбьть; б)ручька -ручькь, борьць - борьца; 

в) мішькь - м^шька, песька - п^ськь; г) пальць - пальца, посьла - посьлати. 

25. У якому варіанті не всі групи слів відображають чергування о, е з і? 

а) могьла -могь, роса-росьі; б) овьць - овьца, несу - несль; 

в) моа -мои, осень - осени; г) боа - бои, воль - вола. 

26. У якому варіанті не всі групи слів відображають появу вставних о,е? 

а) бобрь - бобра, в'ктрь - в'ктра; б) журавль - журавла, пьрстьнь - пьрстьна; 

в) огнь - огни, корабль - корабли; г) осмь - осми, свекрь - свекра. 

27. У якому варіанті всі слова відображають змінурь, ль, рь, ль нари, ли? 

а) абльна, трьвожити, бльскь, брьва; б) трьхь, грьм'Ьти, крьвь, брьн'Ьти; 

в) трьвога, гльтати, бльщати, дрьжати; г) дрьва, крьшити, дрьжь, пльть. 

28. У якому варіанті всі слова змінили ьл, ьр, ьл, ьр на ол, ор, ел, ер? 

а) гьрдьіи, жьлть, оутвьрдити, зьльвька, мьлниа; 

б) пьлкь, пьлньїи, мьлчати, тьрнь, дьлгьіи; 

в) тьлстьш, брьн^ти, дьлбати, пьлнь, вьрвик; 

г) чьрньш, пьрстьнь, вьрт'Ьти, жьрдь, мьрзнути. 

29. У якому варіанті всі групи відображають спрощення приголосних звуків? 

а)радость -радість, чьсть - честь; б) кожьдьнь - кожен, правьда - правда; 

в) поздьньш - пізній, добрьш - добрий; г) сьчастьк- щастя, чьрньш - чорний. 

30. У якому варіанті не всі групи слів зазнали спрощення приголосних звуків? 

а) тиждень - тижневий, вісник - вість; б) під ’їзний - під ’їзд, рости -рослина; 

в) блиснути - блиск, корисний - користь; г) чесний - честь, щасливий - щастя. 

31. У якому варіанті не всі групи слів відображають спрощення л? 

а) несу - ніс, везу - віз; б) могла - міг, текла - тік; 

в) терла - тер, вела - вів; г) пекла - пік, сікла - сік. 

32. У якому варіанті всі слова відображають асиміляцію звуків за глухістю? 

а) кьнижька, гьрбь, городь, ножька; б)р^Ьчька, льдь, стьжька, служьба; 

в) дубь, рабь, легькьш, дружьба; г) дьхорь, ногьть, когьти, розькласти. 
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33. У якому варіанті всі слова відображають асиміляцію звуків за дзвінкістю? 

а) сьдоровьш, сьдирати, просьба, молотьба, сьвозити; 

б) сьносити, косьба, сьдьржати, борьба, кьнижька; 

в) сьберечи, сьдравь, сь горь, сядьмо, сьбежати; 

г) сьборнат, сьдоровьк, м'Ьтьла, сь замька, ножька. 

34. У якому варіанті всі слова відображають асиміляцію за місцем творення? 

а) сьпечи, св'Ьчька, безьдомьньш, розьказь, безьстрашьнь; 

б) сьшити, сь жиру, р'Ьчьц'Ь, безьшумьньш, носишьса; 

в) печька, ложька, безьчьстьньш, сьбьрати, безьпльтьнь; 

г) безьгр'Ьшьньш, сьпати, ручька, ножька, безьдьньньш. 

35. У якому варіанті всі слова відображають ствердіння губних? 

а) конь, вьпль, шеломь, камьнь, гоньць; б) зв'Ьрь, лебедь, земль, хмель, вихрь; 
в) голубь, крьвь, любовь, степь, осмь; г) вечерь, вьсь, огнь, моль, сьрдьце. 

36. У якому варіанті всі слова відображають ствердіння шиплячих? 

а)рожь, м'Ьстць, шьвьць, замужь; б) сторожь, локьть, дьнь, хл'Ьбьць; 
в) мьішь, памтть, коньць, кость; г) ночька, печька, сТкчь, ножь. 

37. У якому варіанті всі слова відображають зміну л на у? 

а) зналь, ходиль, читаль, сказаль; б) чистиль, дьлбаль, просила, садиль; 

в) посиль, вшзаль, мьлчаль, світила; г) сьпаль, сиділь, іль, водила. 

38. У якому варіанті всі слова мають о (з е) після шиплячих та м? 

а) шовк, жовтий, чоловік, борона; б) чорний, прийшов, бджола, чотири; 

в) гайок, жонатий, жолудь, голова; г) копійок, шостий, пшоно, ворог. 

39. У якому варіанті всі слова зберігають е після шиплячих та й? 

а) женити, чесний, знаєш, копієчка, межа; 

б) вечора, четвертий, ложечка, вести, шести; 

в) ключем, пишеш, можеш, вечеря, пшениця; 

г) ріжечок, шевцем, книжечка, четверо, пекти. 

40. У якому варіанті всі слова мають о із сильного редукованого ь? 

а) пісок, ставок, замок, лісок, садок; б) горбок, столом, брова, око, полк; 

в) сніжок, вівсом, гордий, жовтий, один; г) поріжок, море, сльоза, поле, горло. 

41. У якому варіанті всі слова мають етимологічне е? 

а) день, каменя, берег, весь, десять; б) село, земля, шести, веселий, печі; 
в) кінець, пень, плести, зерна, швець; г) море, тесть, борець, праведний, орел. 

42. У якому варіанті всі слова мають і з колишнього і? 

а) білий, сіль, матір, сіно, тінь; б) мішок, тобі, піч, камінь, сільський; 

в) літо, тіло, сніг, вітер, звір; г) хліб, шість, зілля, осінь, діло. 
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43. У якому варіанті всі слова мають и з давнього и? 

а) зима, жито, кричати, миска, вид; б) тихо, риба, пити, сила, загибель; 
в) лист, жити, ти, писати, кислий; г) хитрий, дим, мило, навик, видра. 

44. У якому варіанті всі групи слів відображають чергування о, е з і? 

а) могла - міг, коня - кінь; б) несу - ніс, лежати - ложити; 

в) печі - піч, рости - виростати; г) овець - вівця, боєць - бойовий. 

45. У якому варіанті всі групи слів відображають чергування о, е з нулем звука? 

а) книжок - книжка, женця - жати; б) сотий - сто, творець - творця; 

в) мішок - мішка, темний - темніти; г) осел - осла, хребет - хребетний. 

46. У якому варіанті всі іменники належать до першого типу відмінювання? 

а) біда, чьрта, отьчина, правьда, пустиш; б) тьща, доля, круча, вість, земла; 

в) ноша, служьба, повість, вода, пьтица; г) суша, дьнина, дань, туча, рабьіни. 

47. У якому варіанті всі іменники належать до другого типу відмінювання? 

а) дерево, око, слово, лице, діло; б) каменик, ухо, дьно, зьло, небо; 

в) село, поле, знаник, літо, море; г) віче, сьрдьце, чело, чюдо, число. 

48. У якому варіанті всі іменники належать до третього типу відмінювання? 

а) поль, берегь, гвоздь, вьлкь, плодь; б) столь, тьсть, пьлкь, сьнь, пьсь; 

в) огнь, дьнь, олень, пьнь, медвідь; г) домь, вьрхь, медь, воль, сьінь. 

49. У якому варіанті всі іменники належать до четвертого типу відмінювання? 

а) осень, печаль, соль, жьрдь, степь; б) піснь, лебедь, мідь, ножь, пьрстьнь; 

в) чьсть, голубь, брань, шьвьць, конь; г) тополь, боль, жизнь, вождь, мечь. 

50. У якому варіанті всі іменники належать до п’ятого типу відмінювання? 

а) люби, свекри, боуки, мьркьі, тики; б) цьрки, кри, мати, имт, плема; 

в)реми, дьчи, коми, біта, отрочт;г) ттрьі, небо, тіло, дьни, сіма. 

51. У якому варіанті всі іменники належать до шостого типу відмінювання? 

а) сіма, овьца, сукта, мачеха, свиньа; б) струа, земла, межа, круча, дорога; 

в) има, ціна, судиа, сьноха, бездьна; г) діта, жереба, тела, осьла, козьла. 

52. У якому варіанті всі прикметники іменні (нечленні)? 

а) добрь, новь, весель, соухь, красивь; б) чисть, вьісокь, чужь, хитрь, милии; 

в) старь, моудрь, синии, маль, дорогь; г) тепль, великь, кьнажь, частий, живь. 

53. У якому варіанті всі прикметники займенникові (членні)? 

а) грішьнии, чистаа, сватии, широкаа, світьль; 

б) давньш, осеньнии, вічьнии, пьлнаа, зелений; 

в) молодий, вольна а, юнии, золотий, тьнькь; 

г) божаа, землании, мальш, оузькь, ближии. 
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54. У якому варіанті всі прикметники є формами вищого ступеня порівняння? 

а) маль, великь, мьногь, далекь, низькь; 

б) мальїи, великим, мьногьш, далеким, низький; 

в) мьнии, болии, війчии, далии, нижии; 

г) мали, велики, мьноги, далеки, низькьі. 

55. У якому варіанті всі прикметники є формами найвищого ступеня порівняння? 

а) найновтЬишии, намоудр'Ьииіии, найліпший, намиліишии, научений; 

б) найближьшии, намьньшии, найгорьшии, надавьнтЬишии, направлений; 

в) найжьлтіишии, нагьрдтЬшии, найлютіишии, наужьшии, начатий; 

г) найлучии, найвишьшии, найтажьшии, найхужьшии, надавніишии. 

56. У якому варіанті всі нечленні прикметники вжито у наз. відмінку однини? 

а) чисть, тдовить, убогь, гьрдь, весель; 

б) чисти, ійдовити, у боги, гьрди, весели; 

в) чистим, ійдовитьш, убогим, гьрдии, веселий; 

г) чистим, ійдовитии, убогим, гьрдии, веселий. 

57. У якому варіанті всі нечленні прикметники вжито у наз. відмінку множини? 

а) крилать, ровьнь, тьлсть, богать, миль; 

б) крилати, ровьни, тьлсти, богати, мили; 

в) крилатим, ровьнии, тьлстии, богатии, мильш; 

г) крилатим, ровьнии, тьлстии, богатии, милим. 

58. У якому варіанті всі нечленні прикметники вжито у наз. відмінку двоїни? 

а) тьрпіливь, вірьнь, юнь, горькь, сьрдить; 

б) тьрпіливи, вірьни, юни, горьки, сьрдити; 

в) тьрпілива, вірьна, юна, горька, сьрдита; 

г) тьрпіливаа, вірьнат, юнат, горькат, сьрдитат. 

59. У якому варіанті всі займенники особові? 

а) ва, нась, тобою, мене, вами; б) мьною, тебі, нама, мои, вась; 

в) вамь, наю, мій, ійзь, наше; г) нами, мьні, ні, ти, иже. 

60. У якому варіанті всі займенники присвійні? 

а) мок, свои, твоа, ваше, аже; б) наша, мои, твок, вашь, своими; 

в) твои, кьш, свок наше, мою; в) своїй, нашь, моїй, чим, ваша. 

61. У якому варіанті всі займенники вказівні? 

а) сикь, то, она, иже, вась; б) же, си, ово, такь, тзь; 

в) се, та, онь, ово, така; г) тако, сь, оно, овь, намь. 

62. У якому варіанті всі займенники питальні? 

а) кьто, чимь, котерь, чемь, тімь; б) чьто, кьш, чесо, цімь, чему; 

в) чьи, кого, комь, того, вьсего; г) чим, кьи, чимь, какии, комоу. 
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63. У якому варіанті всі займенники заперечні? 

а) никьто, ничемоу, никни, ничьт, никого; 

б) н^кчьи, ничьто, никакь, нитако, нТктТЬмь; 

в) никомоу, нікьто, никакьш, нікоторь, ничии; 

г) нТЬцТЬмь, н'кчьто, никотерь, н^кьи, ничьк. 

64. У якому варіанті всі займенники неозначені? 

а) какии сь, комоу сь, чимь сь, тою сь, вьс'Ьмь; 
б) кьто сь, н'Ькьи, чьто сь, кьіи сь, н'кчьто; 

в) кого сь, чему сь, цТЬмь сь, ттЬми сь, вьси; 

г) нтЬцтЬмь, комь сь, чемь сь, томь сь, вьст. 

65. У якому варіанті всі займенники означальні? 

а) вьсь, вьс'Ьми, вьсемоу, вьсю, ви; б) вьсе, вьс'Ьхь, вьсею, вась, вама; 

в) вьсею, кожьдо, иньшии, вьсего, вьси; г) вьсткь, вьсгЬмь, вьст, вьсеи, вами. 

66. У якому варіанті всі числівники прості за структурою? 

а) птть, одина, осмь, трик, дестть; 
б) одинь, дьв'к, четьіри, сьто, шесть дестть; 

в) дьва, девтть, шесть, седмь, осмь дестт'Ь; 

г) семь, одино, тьістча, три, два дестти. 

67. У якому варіанті всі числівники складені за структурою? 

а) три дестте, девтть дестть, дьв'ксьт'Ь, шесть сьть, одьна; 

б) птть дестть, четьіре дестте, осмь сьть, три сьта, дьва на дестте; 

в) дьва дестти, четьіри сьта, дьв'ксьт'ки сорокь, пьрвь, дестть; 
г) семь дестть, девтть сьть, сорокь и одинь, третего, тьістча. 

68. У якому варіанті всі власне кількісні числівники? 

а) дьвою, оба, четьірьми, три сьта, пттьш; 

б) обою, сьт'Ьхь, одного, четьіри сьта, десттина; 

в) дьвіма, одьнимь, трьхь, десттью, птти; 

г) десттьхь, сьтома, об'Ьма, трьмь, пттеро. 

69. У якому варіанті всі збірні числівники? 

а) дьвои, трот, четверо, обои, пттеро; б) шесть, семеро, дьва, обок, дестть; 
в) пттью, сьто, дьвок, поль, четвьрть; г) пьрвь, обот, трок, десттьш, треть. 

70. У якому варіанті всі порядкові числівники? 

а) осмьш, девттат, третии, птть, дьвот; 

б) пьрват, вьторат, семьш, птток, десттьш; 

в) сьтьш, четвьрть, пьрвок, дьва дестти, одина; 

г) тьістчьньш, пттьш, шестат, семь сьть, трот. 
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71. У якому варіанті всі дієслова є формами теперішнього часу? 

а) кладу, кладете, кладета, кладеть, кладуть; 
б) несешь, несемь, несев'Ь, несуть, несохь; 

в) беремь, берети, беру, берета, берехь; 
г) хвалить, хвалимь, хвалшпь, хвалю, хваліахь. 

72. У якому варіанті всі дієслова є формами імперфекта? 

а) писахь, писасте, писахов'к, писахомь, пишешь; 
б) любтше, любаху, любтста, любіахь, любахомь; 

в) читаєте, читаше, читахь, читахов'к, читаемь; 

г) стр'Ьлшхь, стр'клтху, стр'Ьлюхомь, стр'Ьласта, стр'Ьлають. 

73. У якому варіанті всі дієслова є формами минулого часу - аориста? 

а) лежахь, лежа, лежахомь, лежаста, лежать; 
б) сіїдіяхь, сіїдтша, с'кдтхов'к, с'кд ідете, с'кдшпь; 
в) стот, стотстє, стотша, стоахомь, стоіахь; 
г) ходідхь, ходтста, ходахов'к, хода, ходать. 

74. У якому варіанті всі дієслова є формами перфекта? 

а) зналь ксмь, зналь кси, знали ксте, знали суть, зналь бихь; 

б) звонили ксте, звонили суть, звониль ксть, звонила кета, звониль би; 

в) просила ксв'Ь, просиль ксмь, просили суть, просиль кси, просили би; 

г) носила кета, посиль ксть, посиль ксмь, носили суть, посиль кси. 

75. У якому варіанті всі дієслова є формами давноминулого часу? 

а) вель біахь, вель бате, вели басте, вела баста, вели баху; 

б) вель бьіль ксмь, вели били ксте, вель бьіль кси, вела била кета, вель ксть; 

в) даль б'Ьхь, даль бихь, дали б'Ьхомь, дали б'ксте, дала б'кхов'к; 

г) даль биль ксмь, даль биль ксть, дали били суть, дала била кета, даль кси. 

76. У якому варіанті всі дієслова є формами майбутнього часу? 

а) учити йму, учити ймете, учити ймуть, учити имета, учити суть; 

б) начьну учити, начьнеть учити, начьнете учити, начьнешь учити, начьнуть 
учити; 

в) учили будете, учили будуть, учила будета, учила будев'Ь, учили били суть; 
г) училь биль ксмь, учила будешь, учили били суть, училь ксмь, учили будуть. 

77. У якому варіанті всі дієслова є формами умовного способу? 

а) жиль бихь, жили бисте, жили бьіша, жила биста, жиль будешь; 
б) посиль би, носили бихомь, носили бисте, носила биста, посиль бахь; 
в) клаль бихь, клали бихомь, клаль би, клали бисте, клала бихов'к; 

г) зналь бихь, зналь би, знали бьіша, знала бихов'к, знали будуть. 
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78. У якому варіанті всі дієслова є формами наказового способу? 

а) веди, ведіте, ведіві, ведіта, веду; 

б) несімо, неси, несіте, несіта, несуть; 

в) купи, купимо, купита, купите, куплю; 

г) люби, любите, любита, любимь, любиві. 

79. У якому варіанті всі слова є дієприкметниками? 

а) водтчии, водачу, ведьша, ведьшемь, ведени; 

б) ведень, ведемо, ведучихь, водтчи, водтчею; 

в) ведучу, ведьше, водтчами, ведьши, ведете; 

г) веденоу, ведено, ведешь, водтчь, водтчихь. 

80. У якому варіанті всі відзайменникові прислівники? 

а) толи, овамо, сьде, вьчера, замужь; 
б) вьсьде, инамо, когда, онако, тольма; 

в) кольма, йде, доньдеже, глядя, назадь; 

г) тако, иногда, овуду, дарьмо, поперекь. 

81. У якому варіанті всі відіменні прислівники? 

а) додому, нині, кріпько, далече, тамо; 

б) вольно, добровольно, третье, знова, никьде; 

в) заутра, вьдосвіта, безьвісти, узьчерть, вгору; 

г) вірьно, доловь, добре, пьрвое, тькьмо. 

82. У якому варіанті всі слова є прийменниками? 

а) близь, округь, разві, кромі, ибо; б) послідь, оть, безь, сквозі, аби; 

в) діла, вьні, радьма, прамо, или; г) между, мимо, противу, ради, преже. 

83. У якому варіанті всі слова є сполучниками? 

а) таже, чили, то, любо-любо, аче-то; б) тоже, чи, нкжели, ни-ни, межю; 

в) даже, но, не тькьмо-нь и, ради, иже; г) нкже, да, аче-ли, противу, паки. 

84. У якому варіанті всі слова є частками? 

а) хай, ж, са, чи, мимо; б) же, би, небудь, нехай, ни; 

в) будь, б, даже, то, изь; г) ба, н і, таже, ли, оть. 

85. У якому варіанті подано всі службові частини мови? 

а) округь, пріжде, ба, туда, иногда; б) близь, аби, кромі, вьсюду, колі; 

в) вьнь, д Ільма, тоже, нехай, или; г) мимо, радьма, же, камо, толи. 

86. У якому варіанті подано речення зі складеним підметом? 

а) Рюрикь же вьротися кь Кієву (ГВЛ, 77); 
б) Княгини же Романова вьзємши діти своя, бєжа вь Володимєрь (ГВЛ, 77); 
в) Олєксандрь же сідє вь Володимєри (ГВЛ, 78); 
г) Володимєрь же многи дари посла кь королеви и Лєстькови (ГВЛ, 78). 
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87. У якому варіанті подано речення зі складеним присудком? 

а) оузда коневи правитель ксть и вьздьржАник (Изб 1076, 153); 
б) и пооучаимь са вь иноу книжьньшмь словесьмь (Изб 1076, 158); 
в) Сноумои и чадо, приклони оухо свокпослоушаи оца свокго (Изб 1076, 159); 
г) и о томь кдиномь вьздьіхаахоу. и молАахоу вьшью ба (Изб 1076, 162). 

88. У якому варіанті подано двоскладне непоширене речення? 

а) Дльго ночь мрькнєть (СПІ, ті); б) ЗарА-світь запала (СПІ, ті); 
в) Мьгла пола покрьіла (СПІ, ті); г) О Рускал земле, 

уже за шєломанємь ecu! (СПІ, ті). 

89. У якому варіанті подано складносурядне речення? 

а) и без нєго не бьі(с) ничсо жє (ЄЄ, 41); 
б) и світь во тмі світит са (ЄЄ, 41); 
в) дасть имь чадомь бжьимь бити вТЬроующимь вь uma кго (ЄЄ, 41); 
г) да свідитільствоуюпь <±> світі da ecu віроу имоуть (ЄЄ, 41). 

90. У якому варіанті подано складнопідрядне речення? 

а) біть світь истіньнии. ижє просвіщаюпь всАкого... (ЄЄ, 41); 
б) и англи бжит восходАща надь сна члвчьскаго (ЄЄ, 44); 
в) по сімь йде ісь на сонь поль мор а тивєрітдьскаго (ЄЄ, 52); 
г) англь бо гнь на єсако врімА смоущашє са вь коупили (ЄЄ, 60). 

91. У якому варіанті всі слова є непохідними? 

а) ворогь, гость, кьнтзь, люди, синь; б) брать, дідь, тьсть, холонь, рінька; 

в) внукь, зіять, попь, человікь, дружьба; г) пость, король, рабь, звірь, гостья. 

92. У якому варіанті всі слова є похідними? 

а) берегь, монастирь, сестра, входь, утискь; 

б) чьрница, милость, владика, стольць, рабини; 
в) листь, містць, приездь, гніздо, золото; 
г) млинь, світь, тчьмень, побігь, дерево. 

93. У якому варіанті всі слова утворені суфіксальним способом? 

а) мученикь, стольць, віньць, дружина, гай; 
б) русинь, торговиць, жеребець, криница, царь; 
в) ловьць, настоятель, судьт, дворьць, пустите; 
г) господинь, отьць, староста, слоуга, кусть. 

94. У якому варіанті всі слова утворені префіксальним способом? 

а) пасека, поводь, недругь, приходь, слоужити; 
б) робота, отрокь, прімудрь, подруга, правитель; 
в) сусідь, пастуси, роспутьк, обичаи, боронити; 

г) неволт, праотьць, прічисть, безьсьрдьчьнь, недругь. 
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95. У якому варіанті всі слова мають старослов’янські словотворчі засоби? 

а) пророкь, свобода, влада, дворище, дубькь; 

б) небожьчикь, свідькь, матька, отьчизна, гаикь; 

в) предокь, глинарь, дворьць, статькь, поспТЬиіеньк; 

г) пастьірь, оусікновіньк, оушестьк, владарь, сьвість. 

96. У якому варіанті всі слова праслов’янські за часом виникнення? 

а) мужь, чело, жена, пелена, отрокь; 

б) уноша, жизнь, лопатька, волось, видіньк; 

в) старьць, голінь, зьріник, чувьство, сьнь; 

г) молодь, челюсть, сльза, знань, безьмістьк. 

97. У якому варіанті всі слова є власне українськими? 

а) гостинець, страва, сич, хорунжий, дідич; 

б) коровай, сіножать, сузір ’я, тиждень, зіронька; 

в) хлопець, гривня, пісенька, вихователь, шляхта; 

г) грамота, вчинити, гай, намісник, каштелян. 

98. У якому варіанті всі слова є старослов’янськими? 

а) блаженний, страждати, сходжений, благо, слава; 

б) підождати, златоверхий, богомолець, свято, брат; 

в) нужденний, влада, священний, вражий, златоглавий; 

г) страждальний, вечірня, священик, блаженний, сусід. 

99. У якому варіанті всі слова успадковані сучасною українською мовою? 

а) спати, піньк, гуденьк, сіть, одвьрьк, вьзрость; 

б) пристга, півьць, мережа, гребла, дітьскьш; 

в) чьрпати, сопіль, неводь, прадиво, кьрмилица; 

г) капла, віньць, пісна, струна, рьіболовь. 

100. У якому варіанті всі слова втрачені сучасною українською мовою? 

а) вьспитати, сьмьісль, льживь, клевета, льгати; 

б) кьрмильць, глупьіи, памать, надежда, истина; 

в) мужь, отроча, человікь, молодьць, забити; 

г) жена, уноша, вьзмужати, жильць, віра. 
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Другий рівень 
1. Українська мова києворуського періоду - це 
а) перша писемна українська мова; 

б) перша писемна мова у Київській Русі; 
в) перша писемна мова східних слов ян; 

г) перша літературна мова Київської Русі. 

2. Писемна українська мова сформувалася на основі 
а) староболгарської писемної мови; 

б) старослов’янської, фольклору і мовної практики; 

в) народнорозмовної мови і фольклору; 

г) суспільно-політичної мовної практики. 

3. Українська мова києворуської доби відображена найбільше у 
а) конфесійних пам ’ятках; б) літописних пам ’ятках; 

в) ділових пам ’ятках; г) художніх пам ’ятках. 

4. До літописів давньоукраїнського періоду не належить 
а) “Повість минулих літ ”; б) Київський літопис; 

в) Галицько-Волинський літопис; г) Львівський літопис. 

5. Українська мова києворуського періоду розвивалася на 
а) фонетичному й граматичному рівнях; 

б) фонетичному, лексичному й граматичному рівнях; 
в) лексичному, морфологічному й синтаксичному рівнях; 

г) фонетичному, лексичному й інших рівнях. 

6. У якому варіанті всі слова є результатом першої палаталізації? 

а) сушити, лежати, учити, бежати, душити; 

б) просити, дружити, ходити, кричати, світити; 

в) дрьжати, коньчати, мастити, страшити, женити; 

г) дьішати, мочити, сльїшати, водити, писати. 

7. У якому варіанті всі слова є результатом другої палаталізації? 

а) волозі, страси, нось, борьць, кьншзь; б) кьнизі, вьлци, березі, дуси, пьлци; 

в) ловьць, мачесі, сньсі, лице, коса; г) друзи, юньць, польза, роса, тьрзи. 

8. У якому варіанті всі слова є результатом пом’якшення сполук ґт, кт? 

а) стеречи, течи, кричати, скучати, речи; 

б) ночь, стричи, волочи, учити, проречи; 

в) мочи, печи, дьчи, беречи, наречи; 

г) печь, лечи, коньчати, бічи, перемочи. 

9. У якому варіанті всі слова є результатом пом’якшення ск, cm, зґ, зд? 

а) мащу, свічу, прощу, вижжу, дьржу; б) дружу, мощу, плачу, можу, площа; 

в) плачу, пищу, волочу, мьлчу, роща; г) пущу, мащу, іжджу, ищу, свищу. 
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10. У якому варіанті всі слова є результатом пом’якшення звуків під впливом й? 

а) творю, море, вола, поле, боура; б) межа, земла, ноша, бьчела, коса; 

в) суша, зора, роса, пража, річька; г) сажа, молю, свіча, ночька, пьтица. 

11. У якому варіанті не відображена І і II палаталізації? 

а) тога - тажькьш - тагати - тажьба; б) вьлкь — вьлче - вьлци - вьлчица; 

в) скука — скучати - скучьнь - скуц і; г) ликь - ликовати — личьньш - лице. 

12. У якому варіанті всі слова втратили сполучення “голосний + м, н ”? 

а) угль, колада, рука, звонь, племена; б) свать, путь, масо, починь, имена; 

в) атрьі, десать, утроба, зубь, кьназь; г) зать, путо, памать онона, звонькь. 

13. У якому варіанті всі слова мали сполучення “голосний + м, н ”? 

а) жати, голубь, мутити, азьїкь, мати; б) гусь, има, круть, трушу, братьскь; 

в) звакнути, дуга, сестра, града, сіма; г)рука, пать, голубь, свать, путо. 

14. У якому варіанті всі слова мають повноголосся -оло- з давнього -ел? 

а) молоко, полонь, шоломь, молоти, волочи; 

б) болото, золотий, солома, голова, молотити; 

в) колоти, солодькьш, волось, золото, колотити; 

г) володіти, холодь, молоть, голось, молодьш. 

15. У якому варіанті всі старослов’янські слова 
мають давньоукраїнські відповідники з -оро-, -оло, -ере-, -еле? 

а) брать, чріда, смрадь, тріти, слама; б) краль, дріво, крава, жріба, злато; 

в) слава, врата, мліти, краста, бразда; г) стіна, правьда, врагь, плахь, плінь. 

16. У якому варіанті всі старослов’янські слова 
на ра-, ла- мають давньоукраїнські відповідники на ро-, ло-? 

а) лакати, расти, ладии, рама, ладити; 

б) ратай, лань, ласкати, равьньш, радити; 

в) работа, равьнь, расть, разумь, лакьть; 
г) рало, лакомьш, растьлина, ламати, рабь. 

17. У якому варіанті всі слова відображають дисиміляцію приголосних? 

а) дати, істи, рости, класти, помочьникь; 

б) везти, сісти, вьстати, запрасти, вічьньш; 

в) орати, нести, трасти, красти, сьлньчьньш; 

г) кьто, м ірочьникь, чьто, сьрдьчьньш, ручьникь. 

18. У якому варіанті всі слова зазнали лише занепаду редукованих? 

а) чьстьнь, сьзьвати, ловьць, тьчьнь, пьсь; 

б) вьстати, сьборь, мьстити, вьдова, мьною; 

в) творьць, вірьнь, тьпьть, сьбьрати, льстьць; 

г) страшьнь, пришьльць, сьзьдати, рьпьть, гьнати. 
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19. У якому варіанті всі слова зазнали вокалізації і занепаду редукованих ь, ь? 

а) в'кньць, хрьбьть, пьстрь, мьгла, крьвь; 
б) градьць, вьзьму, отьць, сльза, тьсть; 

в) правьдьньш, рьпьтати, л'Ьськь, вьсь, пользьнь; 
г) узькь, отьгьнати, рьть, пьнути, сьтьникь. 

20. У якому варіанті всі слова відображають сильну позицію 
редукованих у сполученнях ьр, ьр, ьл, ьл між приголосними? 

а) кьрмити, вьрба, пьрвьіи, осьль, твьрдьш; 

б) чьрньїи, скьрбити, посьль, тьрпіапи, жьртва; 

в) вьршина, вьлчица, дьржати, жьлтии, хьлма; 

г) чьлна, мьлва, дьлго, утвьрдити, орьль. 

21. У якому варіанті всі групи слів відображають 
вокалізацію ь, ь у сильній позиції і занепад їх у слабкій позиції? 

а) льсть - льстьньш, бездьньньш - бездьна; 

б) гривьнь - гривьна, польза - пользоватист; 

в) узькь -узька, пьни - пьнтми; г) сьтьнт - сьто, купьць - купьца. 

22. У якому варіанті всі слова мають о з йе за аналогією до інших слів чи форм? 

а) одного, оленяр, одиниця, озерцями, одна; 

б) осінь, осетер, оленярство, його, останній; 

в) один, очний, ожина, одними, осетровий; 

г) осетрина, осінній, оленярський, око, орел. 

23. У якому варіанті всі групи слів відображають чергування о, е з нулем звука? 

а) рТЬмьнь -рТЬмьна, камьнь - камьна, мьхь -мьхьмь; 

б) львь - льва, творьцт - творьціями, сьто - сьтьнт; 

в) л'Ьськь - ляська, сосьна - сосьнь, правьдьньш - правьдьникь; 

г) кьнижька - кьнижькь, осьль - осьла, сьнь - сьна. 

24. У якому варіанті всі групи слів відображають чергування о, е з г? 

а) печи - печь, столь - стола, рости -рось; 

б) ночи - ночь, село - сель, озера - озерь; 

в) воля - вольний, робота -роботьникь, воза - возомь; 

г) веселий - весельк, гора - горь, семи - семьіи. 

25. У якому варіанті для всіх слів характерні вставні о, е? 

а) вихрь, земль, гривьнь, чьстьнь, вТЬрьнь;б) угль, зьрнь, сестрь, соснь, в’кдрь; 
в) корабль, узьль, брьвь, узькь, тьпьть; г) свекрь, весль, сьтьнь, чьлнь, льсть. 

26. У якому варіанті всі слова змінилирь, ль, рь, ль наро, ло, ре, ле 
за аналогією до інших слів чи форм слів? 

а) крьви, сльза, брьнт, дрьва, брьвь; б) дрьвь, бльщати, трьвога, гльтка, пльть; 

в) брьви, пльти, трьвожити, яблько, грьмТЬти; 

г) гльтька, чьрнобрьвьш, крьвь, бльскь, трьмь. 
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27. У якому варіанті всі слова змінили ьр, ьл, ьр, ьл 
між приголосними на оро, оло, ере, еле? 

а) твьрдь, вьлкь, гьрло, мьлва, дьлго; б) зьрно, жьрно, чьрнь, сьлньце, пьрвь; 
в) сьрдьце, чьрвь, вьрвь, жьлть, пьрсть; г) тьлкь, вьрвька, зьлва, тьрнь, зьрнь. 

28. У якому варіанті всі слова зазнали спрощення груп приголосних? 

а) гончар, місце, тижневий, кожний, серце; 

б) рослина, вісник, студент, пізно, персня; 

в) ремісник, масний, агент, ченця, перший; 

г) скло, усний, щасливий, сонце, вереск. 

29. У якому варіанті всі слова втратили звук -л? 

а) помер, прорік, поніс, йшов, застеріг; б) наліг, підмів, заніс, встав, наполіг; 

в) привіз, заніс, поміг, перебіг; г) зробив, ліг, плив, допоміг, вів. 

30. У якому варіанті всі слова відображають прогресивну асиміляцію? 

а) знаньк, статьт, молодостью, св'Ьчькь, меньшии; 

б) кам'кньк, любовью, плаваньк, сьшити, рожьство; 

в) волью, осенью, радостью, дьхорь, сьпати; 

г) бьчела, житьк, колоськ м'Ьдью, весельк. 

31. У якому варіанті всі слова відображають асиміляцію за твердістю? 

а) девтть дестть, сьрдьце, чьстьньш, в'Ьчьньїи, колоськ; 

б) сьлньце, девтть сьть, шесть дестть, ночьньш, р^Ьчька; 

в) птть дестть, м'Ьстьце, стьлати, стькло, кожьдьньш; 

г) семь дестть, б^дьньш, шесть сьть, мирьньш, цв'Ьтькь. 

32. У якому варіанті всі слова відображають дисиміляцію приголосних? 

а) кьто, ручьникь, вьішьшии, нижьшии, мьрьчьникь; 

б) чьто, печьникь, дачьникь, в^кчьньш, богатьшии; 

в) пьтичьникь, меньшии, св'Ьчьникь, дорожьшии, худьшии; 

г) большии, сьчастьливьш, сьлньчьникь, ширьшии, кьнижьникь. 

33. У якому варіанті всі слова відображають ствердіння приголосних? 

а) корь, в'Ьрьньш, богатьство, пальць, голубь; 

б) красьньш, родьство, семь, шьвьць, любовь; 

в) славьньш, степь, родьньш, крьвь, р'Ьчь; 
г) людьство, сильньш, осмь, стольць, конь. 

34. У якому варіанті всі слова відображають ствердіння л 
у сполученні ьл та перехід його в у? 

а) жьлтии, тьлстьш, шьлкь, вьлкь, пьлньїи; 

б) чьлнь, мьлчати, орьль, тьлкь, зьлвька; 

в) дьлбати, осьль, пьлкь, игьлька, шьлковьш; 

г) дьлго, мьлва, козьль, вьлна, хьлмь. 
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35. У якому варіанті всі слова відображають перехід е в о 
після шиплячих та й? 

а) кго, шести, женити, четьіри, бьчела; б) пьшено, вечера, чего, желудь, жена; 

в) щека, женихь, шедль, вечера, человікь; г) пьшено, чикго, женю, шесть, чело. 

36. У якому варіанті всі іменники чоловічого роду 
мають давню основу на -а(-а) (перший тип відмінювання)? 

а) владика, слуга, судиш, староста, уноша; б) слирота, туча, сажа, мука, коса; 

в) отьчина, душа, жажа, влада, дьска; г) жатва, татьба, круча, свіча, суша. 

37. У якому варіанті всі іменники жіночого роду 
мають давню основу на -а(-ш) (перший тип відмінювання)? 

а)рука, рабьіни, има, струа, мати; б) муха, пустиш, пьтица, сестра, вола; 

в) земла, тела, дьчи, душа, мачеха; г) дорога, біта, ціна, кожа, дола. 

38. У якому варіанті всі іменники чоловічого роду 
мають давню основу на -б(-йб) (другий тип відмінювання)? 

а) ножь, борь, пастоухь, гость, лісь; б) отьць, плодь, мьхь, зать, пьсь; 

в) дроугь, вьлкь, дьлгь, кьназь, конь; г) брать, домь, слоухь, кость, рогь. 

39. У якому варіанті всі іменники середнього роду 
мають давню основу на -б(-йб) (другий тип відмінювання)? 

а) путо, небо, право, віче, сьрдьце; б)рало, вино, чюдо, лице, тіло; 
в) літо, слово, крило, ухо, число; г) окьно, село, поле, море, добро. 

40. У якому варіанті всі іменники чоловічого роду 
мають давню основу на -й (третій тип відмінювання)? 

а) медь, поль, воль, вьрхь, домь; б) синь, радь, разь, ледь, снігь; 
в) чинь, сань, дьлгь, пирь, берегь; г) садь, адь, дарь, мирь, порохь. 

41. У якому варіанті всі іменники жіночого роду 
мають давню основу на -ї (четвертий тип відмінювання)? 

а) ночь, соль, роль, брьвь, степь; б) печь, вість, чьсть, конь, рьжь; 
в) мишь, осень, піснь, льсть, отьць; г)речь, дань, повість, жизнь, ножь. 

42. У якому варіанті всі іменники чоловічого роду 
мають давню основу на -ї (четвертий тип відмінювання)? 

а) купьць, огнь, олень, вість, полинь; б) писарь, дань, учитель, пьнь, робочичь; 

в) звірь, пьрстьнь, митарь, путь, боль; г) гвоздь, гость, зать, гусь, голуби 

43. У якому варіанті всі іменники жіночого роду 
мають давню основу на -м (п’ятий тип відмінювання)? 

а) свекри, реми, кори, дороги, мухи; б) буки, пломи, вьршини, руки, правьди; 

в) Мьски, цирки, кри, люби, тики; г) коми, хору ги, колоди, ріки, дружини. 
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44. У якому варіанті всі іменники середнього роду 
мають давню основу на -os/-es (шостий тип відмінювання)? 

а) слово, небо, чюдо, тіло, око; б) місто, літо, имт, золото, біта; 

в)рало, весло, племт, тісто, путо; г) окьно, чадо, семт, зьрно, телт. 

45. У якому варіанті всі іменники середнього роду 
мають давню основу на -ent (шостий тип відмінювання)? 

а) землт, племт, зорт, жьньцт, овьцт; б) густ, лошт, телт, жеребт, дітт; 

в) имт, морт, гостт, пьнт, огнт; г) дьнт, вечерт, олент, голубт, осьлт. 

46. У якому варіанті є іменники з давньою основою на -ег? 

а) рабьіни, печали, радости, боли, повісти; 

б) господьіни, жалости, роли, свекрьви, чьсти; 

в) мати, пустьши, дьчи, кьнтгьіни, воли; 

г) слугьіни, имени, осени, мачехьі, любьви. 

47. У якому варіанті подано всі давньоукраїнські іменники, 

характерні для сучасної першої відміни? 

а) суша, чьрница, душа, сньха, мати; б) ноша, свіча, колода, миса, крьі; 
в) межа, вода, туча, бездьна, люби; г) п існь, долонь, мьішь, мьркьі, дьчи. 

48. У якому варіанті подано всі давньоукраїнські іменники, 

характерні для сучасної другої відміни? 

а) лебедь, мозоль, лось, тьсть, камьі; б) гусь, милость, тополь, зтть, ногьть; 

в) печать, гьртань, корабль, отьць, корьнь; г) путь, соль, звірь, борьць, насипи 

49. У якому варіанті подано всі давньоукраїнські іменники, 

характерні для сучасної третьої відміни? 

а) жизнь, ночь, корь, січь, кость; б) ніжность, мідь, осень, люби, кри; 

в) мисль, степь, путь, мишь, моль; г) тополь, соль, печь, речь, памтть. 

50. У якому варіанті подано всі давньоукраїнські іменники, 

характерні для сучасної четвертої відміни? 

а) волт, круча, лоша, боурт, козьлт; б) туча, осьлт, каша, каплт, пртжа; 

в) имт, племт, семт, дітт, порост; г) жеребт, гостт, струт, звізда, долт. 

51. У якому варіанті всі прикметники є іменними (нечленними)? 

а) лукавь, крьвавь, льживь, кожань; б) обидьливь, світьль, бо гать, русии; 

в) тьрпіливь, змиквь, сьрдить, чьрнимь; г) мідьнии, сильнь, гьрбать, мьртвь. 

52. У якому варіанті всі прикметники є займенниковими (членними)? 

а) глухии, гьрдии, лихии, свттьіи, божии; 

б) німьш, сліпии, бідьнии, добрьі, плоский; 

в) крилатии, жьлтии, лінивии, наглии, чисти; 

г) послідьнии, домашьнии, ровьнии, мудри, малии. 
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53. У якому варіанті всі прикметники є формами вищого ступеня порівняння? 

а) мьнии, вачии, далии, нижии, ближнії; 
б) болии, вьісокьш, вачии, тажии, нижии; 

в) мьньши, нижьши, вачьши, дальшії, низький; 

г) больши, лучьши, вачьши, тажьши, близький. 

54. У якому варіанті всі прикметники є 
формами найвищого ступеня порівняння? 

а) наисильніишии, найліпший, найясніишии, пресватьш, наменьшии; 

б) наивьішьшии, наимудріишии, нагустіишии, надобріишии, намиліишии; 

в) наистарьшии, наиближьшии, намолодьшии, нечьстьньш, наибогатьшии; 

г) найдальший, насильн іишии, напрасьньш, простіишии, наигьрдіишии. 

55. У якому варіанті подано всі якісні прикметники? 

а) широкь, горькь, чьрнь, богать; б) низькь, великь, льгькь, людьскь; 

в) вьісокь, світьль, кожань, мирьнь; г) чьстьнь, жестокь, вірьнь, глубокь. 

56. У якому варіанті подано всі відносні прикметники? 

а) братьскь, мьногь, дорогь, сміль, віньнь; 

б) дітьскь, поганьскь, золочьнь, льнань, вітрьнь; 

в) кьнажь, вьлчь, солодькь, печальнь, небесьнь; 

г) мастить, сліпь, прімудрь, бідьнь, ветьхь. 

57. У якому варіанті подано всі присвійні прикметники? 

а) Ярославль, овьчь, мідань, сановьнь, телачь; 
б) вьлчь, сестринь, даровить, камень, воловьнь; 
в) Петровь, Львовь, сьіновьнь, Мариинь, змить; 

г) пророчь, вотодинь, плотьнь, небесьнь, свободень. 

58. У якому варіанті не всі займенники особові? 

а) ти, мене, вась, нами, ваша; б) азь, тебе, нась, вами, наю; 

в) ми, мьні, ваю, тобою, ни; г) в і, мною, тобі, вамь, нама. 

59. У якому варіанті не всі займенники присвійні? 

а) твои, мок, своа, нашь, ваше; б) мои, вашь, наше, собою, вами; 

в) свок, моа, твок, ваша, своимь; г) твоа, свои, наша, моими, твоихь. 

60. У якому варіанті не всі займенники вказівні? 

а) сь, то, онь, кже, ово; б) са, ть, она, иже, сии; 

в) си, та, овь, вьса, сико; г) се, оно, аже, ова, та. 

61. У якому варіанті не всі займенники питальні? 

а) кого, котерь, чьсо, какь, чьи; б) которь, цімь, чии, кьи, чесомь; 

в) комь, чимь, какии, кьш, чесого; г) кьто, комоу, чемь, чьто, никого. 
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62. У якому варіанті не всі займенники заперечні? 

а) никьто, ничьи, никакьш, ничимь, н'Ькомоу; 

б) ничьто, никьи, ничему, ниц гЬмь, ничесомь; 

в) никни, никакь, никомь, никакимь, никому; 

г) ничии, никакихь, никого, ничемь, ничесого. 

63. У якому варіанті не всі займенники неозначені? 

а) н^ккьто, чии сь, никомь, н^кчесо, н^кчимь; 
б) н'ккомоу, чьто сь, кому сь, цТкмь сь, вьс'Ьмь; 
в) н'кчемь, чему сь, н'кчесомоу, н'кц'кмь, н'ккого; 

г) кто сь, н'кчьто, н'кчесого, н^Ькакьш, н'Ькьш. 

64. У якому варіанті не всі займенники означальні? 

а) вьст, кожьдо, вьс'Ьми, вьсrk, вьстко; 

б) вьсткь, иньшии, вьсего, вьсеи, вьст; 

в) вьсь, вьсімь, вьсею, вьсю, вась; 
г) вьсего, вьс гк, вьсемоу, вьси, вьстка. 

65. У якому варіанті подано всі займенники, 

які успадковані сучасною українською мовою? 

а) твои, чьто, вьст, тже, самь; 

б) чьт, свои, котерь, ова, нашь; 
в) така, кьто, н'ккакьіи, сико, ваше; 

г) вьсь, сама, мои, себе, вьсткь. 

66. У якому варіанті не всі числівники прості за структурою? 

а) семеро, пьрво, сьтьхь, дьва дестти, четьірьми; 

б) дьвіма, трьми, пттью, сьтьш, трик; 

в) десттью, осьмеро, половина, девтть, пьрва; 

г) обТкма, сьтома, третина, четьіри, тьістчами. 

67. У якому варіанті не всі числівники складні за структурою? 

а) одинь на дестте, дьва дестти, три сьта, осмь сьть, сорокь и одинь; 

б) три на дестте, осмь дестть, птть сьть, дьв'Ьсьт'Ьи птть, третин; 

в) птть на дестте, девтть дестть, шесть сьть, семь сьть, девтть сьть; 

г) семь на дестте, четьіре дестте, дьве сьт'Ь, осмь сьть и три, шесть сьть. 

68. У якому варіанті всі кількісні числівники? 

а) треть, дестте, половина, пьрвьш; б) четверть, шестат, дьвот, осмь; 

в) девтть, тьістча, пттью, одьна; г) десттина, семеро, третина, пттьш. 

69. У якому варіанті всі порядкові числівники? 

а) четвьрьтина, дьвок, обот, третин; б) семьш, пьрвьш, четвьртат, поль; 

в) девттьш, тьістчьнат, птть, трик; г) сьтьш, осьмат, шестьш, пьрво. 
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70. У якому варіанті всі слова є числівниками? 

а) четьіри, тьісача, сьто, десттью, пьрва; 

б) сьтьнт, третина, десттина, пттеро, об'Ьма; 

в) половина, гривьнт, дьвіма, четверть, осмь; 
г) десттьникь, четьірьмь, сьтьмь, трьк, одинь. 

71. У якому варіанті не всі дієслова є формами теперішнього часу? 

а) беруть, берахь, беремь, берета; б) любите, любить, любтть, любита; 

в) сидить, сидать, сидите, сидита; г) носить, носите, носать, носита. 

72. У якому варіанті не всі дієслова є формами імперфекта? 

а) сидахь, сидтше, сидтсте, сидаху; 
б) стотше, стоаху, стоахомь, стотть, стоаста; 

в) просаху, просахов'Ь, простста, просахь, просаше; 

г) лежахь, лежаше, лежахомь, лежасте, лежаху. 

73. У якому варіанті не всі дієслова є формами аориста? 

а) бьіхь, бьіхомь, бита, бьіхов'Ь, бьіете; 

б) читахь, читаєте, Чита, читаша, читаста; 

в) несохь, несе, несохомь, несохов'Ь, несемо; 

г) твортша, творт, твортсте, творахь, творахов'Ь. 

74. У якому варіанті не всі дієслова є формами перфекта? 

а) лежаль кси, лежаль ксть, лежали суть, лежали ксте, лежала кета; 

б) праль ксмь, прали ксте, прала кета, прали суть, праль кси; 

в) косиль ксть, косила кета, косиль кси, косили ксте, косили суть; 
г) сьпаль кси, сьпали ксте, сьпала кета, сьпали суть, сьпати йму. 

75. У якому варіанті не всі дієслова є формами давноминулого часу? 

а) зналь бьіль ксть, знала била кета, знали били ксмь, зналь кси, знали суть; 

б) леталь бахь, леталь бате, летали бтетє, летала білхов rk, летала баста; 

в) читаль бахь, читали басте, читали баху, читала бахов’к, читала баста; 

г) Ткіь биль ксть, 'Ьла била кета, *кли били ксмь, 'Ьль биль кси, 'Ьли били суть. 

76. У якому варіанті не всі дієслова є формами майбутнього часу? 

а) носити йму, носити иметь, носити ймете, носити имета, носити ймуть; 
б) начьну вести, начьнеть вести, начьнете вести, начьнуть вести, начьнемо; 

в) носили будете, носили будуть, носила будета, посиль буду, посиль будеть; 
г) носили бьіхомь, носили бьіете, носила бьіета, посиль бьіхь, носили бьіша; 

77. У якому варіанті не всі дієслова є формами умовного способу? 

а) просили бьіете, просили бьіхомь, просили бьіша, просила бьіета, просиль бьіхь; 

б) возиль бьіхь, возили бьіхомь, возила бьіета, возили бьіете, возили бьіша; 

в) косили бьіша, косиль бьіхь, косили бьіхомь, косили бьіете, косила будета; 

г) сушили бьіхомь, сушиль бьіхь, сушила бьіета, сушили бьіете, сушили бьіша. 
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78. У якому варіанті не всі дієслова є формами наказового способу? 

а) дорожите, дорожита, дороживі, дорожи, дорожимо; 

б) твори, творита, твориві, творимо, творите; 

в) хвали, хвалимо, хвалите, хваливі, хвалита; 

г) дави, давита, давите, давимь, давити. 

79. У якому варіанті не всі слова є дієприкметниками? 

а) люблачи, люблачами, любленоу, любивьши, любита; 

б) любленьї, люблено, люблачу, люблачі, любивьшамь; 

в) люблачею, любивьшу, люблачахь, люблені, люблень; 

г) любленою, любивьшію, люблачама, любленіхь, люблени. 

80. У якому варіанті подано не всі відзайменникові прислівники? 

а) вьсьде, идеже, туди, сели, нині; б) доньдеже, камо, вьсюди, когда, тольма; 

в) иньде, толи, доиде, овамо, куда; г) сьде, онамо, тамо, иногда, оньде. 

81. У якому варіанті подано не всі відіменникові прислівники? 

а) заутра, безьвісти, вьчера, троха, довіка; 

б) замужь, сьподьсьподу, вьсюду, кольма, горі; 

в) вьпрорідь, дотьла, сьнадвору, сьнизу, доловь; 

г) вьдосвіта, доволі, сьвьрху, дьньсь, надобі. 

82. У якому варіанті не всі слова є прийменниками? 

а) межю, близь, кромі, мимо, поперекь; б)ради, противу, вьнь, сквозі, дільма; 

в) діла, переже, нежели, безь, даже; г) преже, округь, вьні, опослі, радьма. 

83. У якому варіанті не всі слова є сполучниками? 

а) ибо, любо-любо, ни-ни, али, аче-то; б) чили, бо, ниже, не тькьмо-но и, да; 

в) нежели, та, ачели, но, или-или; г) неже, послі, ради, кромі, а. 

84. У якому варіанті немає часток? 

а) бо, да, та, ниже, ли; б) чи, ба, са, хай, ни; 

в) то, би, нехай, будь, ні; г) но, же, б, сь, небудь. 

85. У якому варіанті не всі слова є службовими частинами мови? 

а) противу, чили, преже, любо-любо, но; б) таже, радьма, мимо, округь, али; 

в) дільма, межю, тоже, или, кромі; г) послідь, толи, како, сюду, идеже. 

86. У якому варіанті подано речення з простим підметом? 

а) Ту Игорь кнлзь вьісіді изь сідла злата, а вь сідло кощієво (СПІ, кд); 

б) Ваю храбрал сєрдца вь жєстоцємь харалузі скована... (СПІ, к^); 

в) Донь ти, кнлжє, кличєть и зовєть кнлзи на побіду (СПІ, ла); 

г) Храбрал мисль носить ваю умь на діло (СПІ, л). 
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87. У якому варіанті подано речення з простим присудком? 

а) Добро ксть братикпочктаньккнижьнок:.. (Изб 1076, 151); 

б) и законь оусть твоихь паче тислштл злата и сребра (Изб 1076, 155); 

в) Тімь жеразоуміи соуюпоу віка сего (Изб 1076, 169); 

г) олтарь же прістоль вишьнлаго (Изб 1076, 173). 

88. У якому варіанті подано двоскладне речення? 

а) Не стиди сл вьслкомоу сьзьданомоу вь образь божни. глави свол 
покланлти (Изб 1076, 167); 

б) Роуці сьгьбеніиміи на сьбьраникзьлааго имінит... (Изб 1076, 167); 

в) старіишааго дньми почьстити неліни сл (Изб 1076, 167); 

г) Не сьставить бо сл корабль без гвоздии ни правьдникь бес почитанит 
книжьнааго (Изб 1076, 153). 

89. У якому варіанті подано складносурядне речення? 

а) по чюжімь не идоуть нь біжать <±>(т) нєго. ако не знають... (ЄЄ, 74); 

б) и хожашє ісь вь цркви вь притворі соломони (ЄЄ, 75); 

в) и азь живота вічнаго даю имь. и не погибнуть вь віки (ЄЄ, 75); 

г) мимо идьш ісь видічлвк(а) сліпа <±>(т)рож(с)тва (ЄЄ, 77). 

90. У якому варіанті подано складнопідрядне речення? 

а) совцамоа гл(с)а мокго слоушають. и азь знаю т. и по мнігрлдоуть (ЄЄ, 75); 

б) <±>(т)віщаста имьродитєлл кго иріста (ЄЄ, 78); 

в) вьзгласиша же вьторицєю члвка ижє бі сліпь (ЄЄ, 79); 

г) собрашасл архикріи и фарисіи снємь на іса (ЄЄ, 80). 

91. У якому варіанті всі слова непохідні? 

а) вьлна, берегь, вьрхь, осень, лебедь; б) сьнь, голубь, край, душа, ставькь; 

в) дьнь, степь, межа, сьпати, кьнижька; г) вечерь, гай, пріяжа, жити, річька. 

92. У якому варіанті всі слова похідні? 

а) весельк, сусідьнии, даровить, півьць, чьстьньш; 

б) свіча, вірьнии, крьвоточивь, жити, сестринь; 

в) пьшеница, ровьньш, правьдьнии, гніздо, жена; 
г) горька, прімудрьш, убогии, мальш, имена. 

93. У якому варіанті подано всі слова, утворені суфіксальним способом? 

а) сторона, трина, клітька, чюдо; б) світьло, дьнина, просьба, гординт; 

в) матерь, куница, містць, сьрдьце; г) заросль, пустини, корабль, весна. 

94. У якому варіанті подано всі слова, утворені префіксальним способом? 

а) отьчизна, пакость, посланьк, памтть, озеро; 
б) островь, поданьк, добитьк, насильство, порохь; 

в) обитіль, правьда, робота, потомокь, преданьк; 

г) правнукь, недроугь, прідобрь, невесело, безьсилень. 
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95. У якому варіанті всі слова 
не мають старослов’янських словотворчих засобів? 

а) садькь, нивька, дьнькь, послати, сьписань; 

б) печька, клепачь, перехрестьк, разьмьісль, безьдумьк; 

в) пастьірь, владьічица, новина, молитва, гордина; 

г) братьць, родитель, данина, власть, рожьство. 

96. У якому варіанті всі слова праслов’янські за часом виникнення? 

а) біда, жьдати, борода, кожа, крило; 

б) дрімати, уность, родитися, зіница, забить; 

в) літовати, старосте, молодьць, черево, думьнь; 

г) зимовати, дівица, животь, суставь, угадати. 

97. У якому варіанті всі слова власне українські? 

а) глашатай, святиня, журавель, син, мед; 

б) тверезий, вечеряти, година, прабаба, хміль; 
в) господиня, метелиця, черемха, тишина, мати; 

г) хуртовина, долинка, калина, вихователь, гостинець. 

98. У якому варіанті всі слова старослов’янські? 

а) враження, власний, братній, славити, благання; 
б) владарювати, златоуст, пастир, нужда, священний; 

в) трава, страждальник, розумний, прядиво, зрада; 

г) славний, страждання, власник, святити, змова. 

99. У якому варіанті подано всі слова, 

успадковані сучасною українською мовою? 

а) наректи, кричати, поголоска, льсть, дьчи; 

б) розумний, веліти, тьнькьіи, говорь, шьпьть, 

в) забивати, игла, отьчимь, кумь, хищьникь; 

г) зьвати, дівька, коліно, народь, животьнок. 

100. У якому варіанті подано всі слова, 

втрачені сучасною українською мовою? 

а) грішити, скоть, товарь, пьтька, кль; 
б) надежда, мирь, віщии, лучь, повітрьк; 

в) нарицати, пьтичь, вьзьходь, просторь, чась; 

г) безумьнии, звізда, льжа, клеветати, сіверь. 
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Третій рівень 
1. У якому варіанті всі слова об’єднані спільнослов’янською рисою? 

а) дьждь, сьборь, чьсть, отьшьли; б) жьрдь, пльть, начьну, жьньць; 
в) жьрьць, пьлкь, чьтьць, чьрньїи; г) чьрта, рожьство, грішьнь, рьжь. 

2. У якому варіанті всі слова об’єднані спільнослов’янською рисою? 

а) вьлхвь, порохь, ольха, хьітрь; б) сміхь, хвалити, плодь, мьхь; 

в) вьрхь, хьлмь, кхидьна, дьлгь; г) хвость, дьімь, хресть, духь. 

3. У якому варіанті всі слова об’єднані спільнослов’янською рисою? 

а) путо, азикь, чадо, ворона; б) путь, вельблюдь, мата, рука; 

в) голубь, пухь, десать, мати; г) гусь, сухьш, памать, дорога. 

4. У якому варіанті всі слова об’єднані спільнослов’янською рисою? 

а) душа, сіма, роща, коса; б) суша, видра, стража, січа; 
в) сажа, ноша, тьща, туча; г) рьжа, сльза, межа, роща. 

5. У якому варіанті всі слова об’єднані спільнослов’янською рисою? 

а) дарь, часть, слово, ціль; б) звірь, любь, дола, мьгла; 

в) брьвь, гость, піснь, небо; г) богь, мудрь, живь, другь. 

6. У якому варіанті слова згруповано за спільносхіднослов’янською рисою? 

а) осетрь, ожина, осень, одинь; б) олень, орати, область, окьно; 

в) озеро, одиница, овьца, отьць; г) одьна, облако, оса, отьнати. 

7. У якому варіанті слова згруповано за спільносхіднослов’янською рисою? 

а) обнать - обниму, звонь - звоню; б) поднать - подниму, жать - сьжьму; 

в) клатва - клену, вазати - сьважу; г) взати - возьму, начьну - начинаю. 

8. У якому варіанті слова згруповано за спільносхіднослов’янською рисою? 

а) ворона, соромь, пелена, добрь; б) борьць, дерево, молоти, новь; 

в) сторожь, морозь, середа, голось; г) золото, береза, колода, мокрь. 

9. У якому варіанті слова згруповано за спільносхіднослов’янською рисою? 

а) грішити, ліпити, іхати, снігьірь; б) смішити, веліти, ціню, світь; 

в) січи, горіти, висіти, цілитель; г) сіница, дітина, сідишь, мізиньць. 

10. У якому варіанті слова згруповано за спільносхіднослов’янською рисою? 

а) нога, дорога, играти, бігати; б) дуга, ворогь, колось, орачь; 

в) другь, долгь, волось, гьрбь; г) городь, дорогий, грубь, синь. 

11. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) трьвожити, бльстіти, сьбьрати, вьзати; 

б) крьвавии, грьміти, грьміти, дрьжати; 

в) брьніти, сльзити, гьнути, отьступати; 

г) брити, отькрити, вьртіти, свистіти. 
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12. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) отьчизна, око, мьгла, олень; б) отьцт, орьменька, айда, озеро; 

в) ольтарь, икати, улица, острьіи; г) рьжа, овьса, окьно, осень. 

13. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) огнт - огнь, піська - піськь; б) відро - відрь, сніжька - сніжькь; 
в) кораблт - корабль, дьнія - дьнь; г) землт - земль, вітра - вітрь. 

14. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) дома - домь, меда -медь;б) моли - моль, гостт - гость; 
в) печи - печь, дочери - дочерь; г) моста -мость, роса -рось. 

15. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) молотьба, колоськ, лью, поздьньш; 

б) отьчизна, сьшити, сьдоровьк, дьхорь; 

в) пісьна, гьрньчарь, жьлтьш, тінью; 

г) просьба, чьстьньш, бьчела, кьнтженьк. 

16. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) кьто, мьрьчьникь, сьрдьчьньш, кьде; 

б) ручьникь, нижьшии, легькьш, містьці; 

в) сьлньчникь, вьішьшии, чьто, тажьшии; 

г) рожьство, носишьст, сідьло, каплт. 

17. У якому варіанті подано словазі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) прислаль, сьтвориль, зналь, помогль; 

б) сказаль, приведль, ставиль, легль; 
в) просиль, молвиль, принесль, приніяль; 
г) читаль, училь, толковаль, хот іль. 

18. У якому варіанті подано словазі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) вьчера, пьшено, женатьш, чело; б) шеломь, вечера, щетина, четьіри; 

в) человікь, желудь, вечера, женити; г) шестьіи, жена, пьшеница, печера. 

19. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) шкоролупа, колачь, богачь, подати; б) хозтинь, гораздь, кожань, горячий; 

в) собака, копати, посьлати, богатьш; г) лопата, кочати, лоша, колатати. 

20. У якому варіанті подано слова зі спільною давньоукраїнською зміною? 

а) жьлтьш, рінька, небеса, престоль; б) чьрнота, тушити, кріпькь, сіма; 

в) дорожька, печька, мішькь, свіча; г) чистьіи, вечерьньш, грьмь, кьнига. 

21. У якому варіанті слова належать до спільноіндоєвропейського лексикону? 

а) бобрь, тетеревь, муха, білька; б) зима, весна, вода, сьлньчьньш; 

в) локоть, уста, утроба, костька; г) братрь, сестра, сньха, зьлва. 
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22. У якому варіанті слова належать до західноіндоєвропейського лексикону? 

а) корова, телт, дробити, осетрь; б) село, ділити, море, свекри; 

в) стадо, блудити, дроздь, мужь; г) воскь, липа, бьчела, лосось. 

23. У якому варіанті слова належать до східноіндоєвропейського лексикону? 

а) убогь, пьстрь, дідь, овьнь; б) дути, богать, свтть, зьвати; 

в) пьрсть, волось, дочи, видіти; г) мутити, судь, черпь, плести. 

24. У якому варіанті слова належать до південноіндоєвропейського фонду? 

а) лада, вьнукь, вьісокь, солодькь; б) аловьсь, ночьньш, лежати, говадо; 

в) молодити, жила, оріхь, дьлгость; г) отри, діверь, мозгь, стоати. 

25. У якому варіанті - етимологічно прозорі спільнослов’янські слова? 

а) доити, долина, оса, матерь; б) плодити, свість, порост, зьрно; 

в) городь, сваха, солома, куликь; г) своакь, білизна, дьнина, соловей. 

26. У якому варіанті - етимологічно непрозорі спільнослов’янські слова? 

а)роть, губа, окунь, собака; б) кьіша, пьсь, стегно, мати; 

в) щука, тіло, ачьмьі, дьньнь; г) дубь, бьістрь, гай, волость. 

27. У якому варіанті слова належать до кельтських запозичень? 

а) лють, голова, звізда, бьрзь; б) тісто, лікь, тинь, слуга; 

в) брага, ковьіль, глухь, пльть; г) горіти, свать, просо, юнь. 

28. У якому варіанті слова належать до германських запозичень? 

а) шеломь, хлібь, дьска, бабька; б) кьназь, лихварь, мито, тьсть; 
в) дума, блюдо, колодазь, стькло; г) хьлмь, плугь, скрина, гьрдло. 

29. У якому варіанті слова належать до грецьких запозичень? 

а) мечьникь, синь, рана, макь; б) тьлмачь, отьсь, пити, вьлкь; 

в) обринь, вьдова, двьрь, везти; г) огурьць, корабль, цьрки, попь. 

30. У якому варіанті слова належать до латинських запозичень? 

а) вино, купити, осьль, оцьть; б) погань, юха, жьлть, ратай; 

в) котьль, жьрни, маль, людь; г) цісарь, медь, дьлгь, черево. 

31. У якому варіанті слова є 
праслов’янською спадщиною лексикону східнослов’янських мов? 

а) ногьть, долона, зать, томити; б) тата, невеста, борода, медвідь; 
в) вьлна, діта, пальць, турь, зозула; г) кожа, челюсть, грабь, деваносто. 

32. У якому варіанті слова є 
специфічними найменуваннями східнослов’янських мов? 

а) зозула, вира, молодь, чесати; б) сорочька, вьрвь, веденица, борона; 

в) кажань, гребовати, білька, собака; г) пальсь, деваносто, лада, варити. 
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33. У якому варіанті є праслов’янські слова, 

збережені давньоукраїнською й сучасною українською мовою? 

а) гололедица, подруга, любовь, діло; 
б) галузь, староста, печаль, ворота; 

в) болото, пастухь, мость, погрібь; 
г) гайворонь, брунька, хмара, натина. 

34. У якому варіанті є праслов’янські слова, 

збережені давньоукраїнською й замінені сучасною українською мовою? 

а) возьдухь, лужа, веремт, лукь; б) мужьство, воинь, саблт, товарь; 

в) скробь, пожарь, конюхь, возь; г) грамота, стіна, годь, иміньк. 

35. У якому варіанті є спільносхіднослов’янські слова, 

збережені давньоукраїнською й сучасною українською мовами? 

а) кусть, голубьникь, коза, ночь; б) круча, пьсьць, кошька, кулакь; 

в) чаша, сттгь, землт, сельскьш; г) сьводь, печень, дрьва, сіно. 

36. У якому варіанті є спільносхіднослов’янські слова, 

збережені давньоукраїнською й втрачені сучасною українською мовою? 

а) літоросль, вешьнии, ріка, соль; б) женьщина, грива, зоря, сопіль; 
в) туча, дьньница, почька, щіль; г) лошадь, межьнь, лісь, торгь. 

37. У якому варіанті всі слова є власне давньоукраїнськими? 

а) просторь, четвьргь, арь, межа; б) сьлньчьньш, доль, патьница, хлівь; 

в) порогь, кречеть, хомакь, слуга; г) щілина, спека, жонька, ожеледь. 

38. У якому варіанті всі слова є запозиченнями давньоукраїнського періоду? 

а) пуща, виноградь, хьщникь, дітище; б) изтокь, дьіханьк, буріть, січень; 
в) тигрь, стихит, кипарись, березоль; г) квшань, субота, капуста, серебро. 

39. У якому варіанті всі слова зазнали 
розширення семантичної структури з давньоукраїнської мови до сьогодні? 

а) порогь, бура, пьшеница, гуса; б) земля, світило, гроза, межа; 

в) человікь, вікь, животь, има; г) просторь, чась, світь, клень. 

40. У якому варіанті синонімічний ряд зазнав 
стилістичних змін і розширився в сучасній українській мові? 

а) пость, говіньк; неділя, воскресеньк; б) білька, віверица, білица; 

в) щіль, діра, скважьна, щілина; г) стадо, череда, скоть, товарь. 

41. У якому варіанті всі іменники утворені морфологічним способом? 

а) сани, грамотица, блудь, попь; 

б) діти, безьліпица, тілеси, море; 

в) страхь, міра, брать, медь, говорь; 

г) бесіда, льжа, молитва, умиленьк. 
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42. У якому варіанті всі слова утворені морфолого-синтаксичним способом? 
а) королева, кьнтжьна, прімудрь, вічьнок; 
б) старійшин, разумь, дитконь, молодьіи; 
в) невеста, благословень к, мальїи, ділатель; 
г) женатьіи, помьісль, вірьнии, умьньїи. 

43. У якому варіанті всі іменники утворені лексико-семантичним способом? 
а) стежька, вьдова, милостиню, богь; б) дочька, сміреньк, правьда, корова; 
в) кьнижька, коньць, річька, жеребець; г) сорочька, чьрница, печька, голодь. 

44. У якому варіанті всі прикменники утворені морфологічним способом? 
а) тепль, вольньш, мідтнь, суктьньїи; б) вьісокьш, близькь, чисть, простий; 
в) мирьнь, бородать, зортнь, божии; г) узькии, любовьнок, старь, смутьнь. 

45. У якому варіанті ад’єктиви утворені морфолого-синтаксичним способом? 
а) самьіи, толкующии, боголюбивь; б) вьсткии, ненавидимь, огражень; 
в) кьжьдьш, простщии, одержимь; г) другий, почитающии, оживлтющии. 

46. У якому варіанті ад’єктиви утворені лексико-семантичним способом? 
а) Рускую, Половецькую, Галицкую, Червень; 
б) Угровьска, Судиславль, Василько, Жидичинь; 
в) Чєрмнаго, Данило, Угорскьіхь, Пакославль; 
г) Шумська, Перемишль, Володимерь, Німий (ГВЛ, 85-95). 

47. У якому варіанті всі займенники морфологічної деривації? 
а) котории, иньнии, собою, нась; б) отьсей, тото, жадьньш, нічьто; 
в) нікоторая, сест, вьсткок, мене; г) онии, самок, нашек, нікии, вамь. 

48. У якому варіанті всі займенники морфолого-синтаксичної деривації? 
а) свокго, вашат, кьжьдо, ними; б) тімь, самии, тьть, никого; 
в) цілий, другий, одинь, прочии; г) оному, вьсткь, моего, никакии. 

49. У якому варіанті всі числівники утворені морфологічним способом? 
а) тьіетча, шестеро, четири, птть; б) четвертина, сьто, первии, дестть; 
в) девтносто, сорокь, осьмии, шесть; г) четверть, дестть, пттеро, одинь. 

50. У якому варіанті всі числівники лексико-синтаксичної деривації? 
а) польвьтора, обадьва, трисьта, шестьсьть; 
б) одиньнадестте, семисьть, шестии, сьтнт; 
в) пттисьть, осьмисьтии, семьдестть, сорокь; 
г) дьвадестте, польвьтори, <)вісьт і, осьмии. 

51. У якому варіанті всі дієслова є похідними? 
а) начинати, уповати, желати; б) вьстати, укріпити, отьити; 
в) написати, помогати, дати; г) забивати, процвітати, жити. 
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52. У якому варіанті всі дієслова суфіксальної деривації? 

а) обідати, миловати, прожити; б) дружити, носити, привозити; 

в) зимовати, горевати, печалити; г) обходити, кніяжити, послати. 

53. У якому варіанті всі дієслова префіксальної деривації? 

а) огражати, погибати, напоити, иміти; 

б) похвалити, добити, витекти, стеречи; 

в) отьгьнати, прибігати, вьзати, володіти; 

г) постелити, дослужити, наткати, посьлати. 

54. У якому варіанті всі прислівники морфологічної деривації? 

а) идеже, отьсели, доколі, начьто; б) вьсюду, туть, овамо, тольма; 

в) вьсімо, иньде, коли, покамість; г) тамь, потомь, нікьде, ткоже. 

55. У якому варіанті всі прислівники морфолого-синтаксичної деривації? 

а) вьчера, кьде, ближе, наконець; б) жаль, назадь, вскорі, трижди; 

в) заутра, надвоє, тьгда, оньде; г) доколі, дважди, легько, тамо. 

56. У якому варіанті всі прийменники непохідні? 

а) про, обь, до, діла; б) безь, оть, изь, ради; 

в) вьзь, подь, надь, передь; г) за, вь, межю, дали. 

57. У якому варіанті всі прийменники похідні? 

а) помежи, сквозі, около, передь; б) противу, близь, надь, діла; 

в) прямо, коньць, дали, подь; г) мимо, позаду, кромі, округь. 

58. У якому варіанті всі сполучники непохідні? 

а) но, да, ли, та; б) же, инь, чи, ибо; 

в) али, бо, а, таже; г) любо, и, али, ни. 

59. У якому варіанті всі сполучники похідні? 

а) нежели, аче и, ано, та; б) либо, хота, иже, кьто; 

в) аче ли, ибо, чьто, бо; г) аче же, любо, инь, да. 

60. У якому варіанті всі частки похідні? 

а) діати, одинако, ото, бо; б) одва, хота, осе, же; 
в) лише, толико, оли, паки; г) оно, любо, речи, са. 

61. У якому варіанті подано всі іменники III типу відмінювання? 

а) воль, брать, солодь, адь; б) низь, радь, сань, дворь; 

в) вьрхь, пирь, разь, мость; г) медь, садь, доль, стань. 

62. У якому варіанті подано всі іменники IV типу відмінювання? 

а) вість, гвоздь, огнь, мисль; б) кость, рінь, гость, мужь; 
в) кьназь, конь, месть, арость; г) дань, путь, край, рицарь. 
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63. У якому варіанті подано всі іменники VI типу відмінювання? 

а) дочерь, біта, небо, весельк; б) матерь, имт, тіло, жереба; 

в) плема, слово, ремьнь, море; г) камьнь, верема, чюдо, копьк. 

64. У якому варіанті подано всі нечленні прикметники? 

а) приятень, узькь, твердь, тихни; б) чьрнь, великь, желізнии, сладокь; 

в) далекь, молчаливь, вьісокь, нежень; г) красивь, любимьш, богать, світль. 

65. У якому варіанті подано всі членні стягнені прикметники? 

а) умьная, сьрдьчьньїхь, добрьшь, зьльїми; 

б) зеленьша, живок, білимь, достоиньши; 

в) молодий, чьстьную, божимь, дорогьіхь; 

г) мильїхь, сильними, вольньїмь, мудрьша. 

66. У якому варіанті всі займенники особові? 

а) вамь, тобі, нами, азь; б) имь, собі, ними, мою; 

в) мьні, нась, ми, свокго; г) ни, ва, мене, твоимь. 

67. У якому варіанті всі займенники неособові? 

а) тии, ничьто, иже, вами; б) кьто, овь, такь, нашь; 
в) тота, онь, вамь, свои; г) чьто, вьсь, самии, азь. 

68. У якому варіанті всі займенники членні? 

а) такьш, свои, никоторий, вьсю; б) нашему, кьжьдии, моа, самии; 

в) вьсакии, котораа, наиіек, такок; г) вашего, иньшии, тота, ніколико. 

69. У якому варіанті всі числівники кількісні? 

а) четире, девать, треть, вьторь; б) семеро, патьсьть, одинь, пьрвь; 
в) сьто, осьмидесать, дьва, трьтии; г) тисача, сорокь, деваносто, оба. 

70. У якому варіанті всі числівники порядкові? 

а) другий, патимь, деваток, шестаа; б) пьрвии, шестого, десать, колько; 
в) вьтории, седьмими, другую, двою; г) четверть, осьмаа, тисачею, трьхь. 

71. У якому варіанті подано дієслова дійсного способу? 

а) любить, любивь, любахові, любили суть; 
б) любимь, любихомь, любахь, любиль ксмь; 

в) любита, люблени, любаше, любили ксте; 

г) любиль бихь, любисте, любаху, любиль ксмь. 

72. У якому варіанті подано дієслова наказового способу? 

а) творите, да твори, твориста, творить; 

б) твори, твориві, творита, творимь; 

в) творити будемь, твориль ксмь, творить; 
г) твориль би, творимь, теоріями, да творите. 
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73. У якому варіанті подано дієслова умовного способу? 

а) даль бьіхь, дала би, дали бьіша, дали суть; 

б) дало бьіхь, даль би, дала биста, дахові; 

в) дала би, дала бисте, дала биста, дали бьіша; 

г) дало би, дала бихь, дали бисте, дахомь. 

74. У якому варіанті подано всі дієприкметники? 

а) ведома, ведений, ведучи, веду; б) ведомо, ведені, ведуча, веди; 

в) ведоми, ведень, ведучі, ведохь; г) ведомь, ведена, водима, ведьшии. 

75. У якому варіанті подано незмінні дієслівні форми? 

а) беречи, гонить, жити, носачи; б) береги, гонити, живьши, несль; 
в) бережень, гони, живемь, носахь; г) бережливь, гонимь, живкма, носи. 

76. У якому варіанті подано відзайменникові прислівники? 

а) иньде, тьгда, кольма, годі; б) кьде, камо, куди, вьсюду; 

в) тольма, ти, сюду, оптть; г) онамо, толи, оньде, кромі. 

77. У якому варіанті подано відіменні прислівники? 

а) дарьмо, вірно, вьпрорідь, тольма; б) тькьмо, вьчера, замужь, сімь; 
в) заутра, дивно, словіньски, удвок; г) чюдно, безьвісти, вьсьгда, инако. 

78. У якому варіанті подано прийменники? 

а) послідь, мимо, вьні, здавна; б) округь, противу, разві, тамь; 

в) сквозі, радьма, сьде, толи; г)ради, діла, преже, близь. 

79. У якому варіанті подано сполучники? 

а) чили, любо, даже, нежели; б) тоже, кьто, ако, дільма; 

в) неже, которь, иже, прамо; г) таже, чьто, противу, вьні. 

80. У якому варіанті подано частки? 

а) ни, ба, осе, или; б) же, са, ото, таки; 

в) не, бо, чи, ради; г) бьі, ж; ибо, діла. 

81. У якому варіанті подано складений підмет? 

а) Михаиль царь изиде с вои брегомь иморемь на болгари (ПВЛ, 17); 
б) Поча царствовати Василии (ПВЛ, 19); в) Иживяше Олегь мирь иміа 
ко всім странамь... (ПВЛ, 29); г) Поча княжити Игорь по Олзі (ПВЛ, 31). 

82. У якому варіанті подано складений присудок? 

а) Тако же u болгаре послаша вість, глаголюще: “Йдуть Русь, 

u наяли суть к собі печеніги ” (ПВЛ, 34); б) Игорь же, дошед Дуная, 

созва дружину, и нача думати... (ПВЛ, 34); в) Посланий же сли 
Игоремь придоша кИгореви со сли гречьскими... (ПВЛ, 39); 
г) Посла Игорь мужі своя кь Роману (ПВЛ, 34). 
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83. У якому варіанті подано узгоджене означення? 

а) Богь да схранить тя от сего (ПВЛ, 80); б) И бі воюяся с ними 
и одолая имь (ПВЛ, 83); в) Радуется о неймужь ея (ПВЛ, 57); 
г) Преставися Всеславь, синь Изяславль, внукьВолодимерь (ПВЛ, 88). 

84. У якому варіанті подано прямий додаток? 

а) И изиде Ольга со унуки и с людми к лодьямь (ПВЛ, 48); 
б) Рече Святославь кь матери своей и кь боляромь своимь... (ПВЛ, 48); 
в) Свіналдь же приде Києву кь Ярополку (ПВЛ, 53); 
г) Вятичи побуди Святославь, и дань на нихь вьзложи (ПВЛ, 47). 

85. У якому варіанті подано обставину мети? 

а) Присла Романь... сльї к Игореви построити мира первого (ПВЛ, 34); 
б) “Подьступимь заутра влодьях, и попадше княгиню и княжичі 
умчимь... (ПВЛ, 47); в) Яко же бо Ольга часто глаголашеть... (ПВЛ, 46); 
г) Йде Игорь на Греки (ПВЛ, 33). 

86. У якому варіанті подано двоскладне ускладнене речення? 

а) И не послуша его u noude в лодьяхь (ПВЛ, 52); б) Ольга же, 

поимши мало дружини, легько идущи приде кь гробу его, и плакася 
по мужи своемь (ПВЛ, 41); в) Твори мирь сь братомь своимь (ПВЛ, 55); 
г) Діеть бо мужеви своєму благо все житье (ПВЛ, 57). 

87. У якому варіанті подано односкладне означено-особове речення? 

а) Придоша, и поклонишася ему, и положиша пред нимь злато... (ПВЛ, 50); 
б) “Да глаголють слирустии” (ПВЛ, 51); 
в) Сльїшавше же се печенизи заступиша пороги (ПВЛ, 52); 
г) “Глядай взора и лица его и смисла его ” (ПВЛ, 50). 

88. У якому варіанті подано односкладне неозначено-особове речення? 

а) “Прославляющая мя прославлю ” (ПВЛ, 49); 
б) Защитиль бо єсть сию блажену Вольгу от противника... (ПВЛ, 49); 
в) Онь же, вземь дари, приде кь Святославу (ПВЛ, 50); 
г) Придоша опять ко царю, и повідаша ему вся бившая (ПВЛ, 51). 

89. У якому варіанті подано односкладне безособове речення? 

а) По крещеньи же приведе царицю на браченье (ПВЛ, 77); 
б) Звірьерозноличнии, и птица ириби украшено твоимь 
промислом, господи! (ПВЛ, 156); 
в) “Йдіте первое в болгари и испитайте віру ихг>”(ПВЛ, 74); 
г) Они же сповідаша ему вся бившая (ПВЛ, 74). 

90. У якому варіанті подано просте, неускладнене речення? 

а) Имного пророчествоваша о отверженьи их (ПВЛ, 69); 
б) Створивь же мирь Святославь сь греки, поиде 
в лодьях кь порогомь (ПВЛ, 52); 
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вj В то же літо прийде Семионь Болгарьски на Царьград, 

и сотворивь мирь и прийде во своаси (ПВЛ, 31); 
г) “Хочу им іти мирь с тобою твердь и любовь ” (ПВЛ, 51). 

91. У якому варіанті подано безсполучникове складне речення? 

а) Они же придоша ко царю, и созва царь болярьі (ПВЛ, 51); 
б) Видівши стяжанье куповаше: от дільруку 
своєю насадить тяжанье (ПВЛ, 57); 
в) Иизлізоша болгаре на січю противу Святославу, 

и бьість січа велика, и одоляху больгаре (ПВЛ, 50); 
г) Иприде Святославь кь порогомь, и не більзі пройти порогь (ПВЛ, 52). 

92. У якому варіанті подано складносурядне речення? 

а) А Ольга возьвратися Києву, и пристрой вои на прокь ихь (ПВЛ, 42); 
б) И изрядивши, вьзратися кь сину своєму Києву, и пребьіваше сь нимь 
вь любьви (ПВЛ, 43); в) Костянтинь же вьзвратився вьспять, 

и йде учить болгарьскаго язика, а Мефодий оста в Мораві (ПВЛ, 22); 
г) Йде Ольга вь Греки, и приде Царюгороду (ПВЛ, 44). 

93. У якому варіанті подано складнопідрядне речення порівняльне? 

а) Преображение бьість первое водою, яко же Гедивонь 
преобрази посемь (ПВЛ, 73); 
б) Пращають же гріхи на дару, вже єсть зліє всего (ПВЛ, 80); 
в) Се єсть новий Костянтинь великого Рима, 

иже крестивься сам илюди своя: тако и сь створи подобно ему (ПВЛ, 89); 
г) Б і же речено имя ей во крещеньи Олена, якоже и древняя царица, 

мати Великаго Костянтина (ПВЛ, 44). 

94. У якому варіанті подано складнопідрядне речення умови? 

а) “Аще кто отца ли матере не послушаеть, то смерть прииметь ” (ПВЛ, 46); 
б) И пророци проповідаша, яко водою обновленеє будеть (ПВЛ, 73); 
в) Володимерь же радь бивь, яко позна бога самь и людье его, 

вьзрівь на небо рече (ПВЛ, 81); г) Б і бо Болеславь великь и тяжекь, 

яко и на кони немоги сідіти, но бяше смислень (ПВЛ, 97). 

95. У якому варіанті подано складнопідрядне речення часу? 

а) “Толи не будеть межю нами мира, оли камень начнеть плавати, 

ахмель почнеть тонути” (ПВЛ, 59); б) Иповідаша Святославу, 

яко придоша грьци с поклономь (ПВЛ, 50); в) Сица же будуть мученья, 

иже не віруеть кь богу нашему Иисусу Христу... (ПВЛ, 73-74); 
г) Азь бо не хощю тяжьки дани вьзложити, яко же и мужь мой, 

сего прошю у вась мало (ПВЛ, 42). 
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96. У якому варіанті подано складнопідрядне речення зясувальне? 

а) Совіть створше, повелішаустроитимісто, идіже положити 
мощі его (ПВЛ, 138); б) В се же время земля стукну, яко мнози 
сльїшаша (ПВЛ, 141); в) И створи Аврамь, якоже заповіда ему 
богь (ПВЛ, 65); 
г) В се же літо волхвь явися Ростові, иже вскорі погибе (ПВЛ, 141). 

97. У якому варіанті подано складнопідрядне речення означальне? 

а) Сему Давиду кляся богь, яко от племене его родитися богу (ПВЛ, 68); 
б) Аще будете нама причастье в Русскій земли, то обіма; аще лишена 
будеві, то оба (ПВЛ, 132); в) “Не обличай зльїхь, да не вьзненавидять 
тебе ” (ПВЛ, 46); г) той єсть богь, иже створи небо и землю (ПВЛ, 64). 

98. У якому варіанті подано форми називного й родового відмінків? 

а) Се же наведе на ньі богь, веля нам иміти покаянье и вьстягнутися 
от гріха, и от зависти и от прочихь зльїхь діль неприязнинь (ПВЛ, 141); 
б) В се же літо вьзяша болгаре Муром (ПВЛ, 137); в) Олегь же обіщася 
се створити, и на семь ціловаша кресть (ПВЛ, 150); г) Все же то даль богь 
наугодье человікомь, на снідь, на веселье (ПВЛ, 156). 

99. У якому варіанті подано форми давального й знахідного відмінків? 

а) И пристояху совіту сему смьіслении мужи, Янь и прочии (ПВЛ, 144); 
б) Жену свою любите, но не дайте имь надь собою власти (ПВЛ, 158); 
в) Се же сбьісться глаголь отца его, яко же глаголаль бі (ПВЛ, 142); 
г) Иминувше Треполь, проидоша валь (ПВЛ, 144). 

100. У якому варіанті подано форми орудного й місцевого відмінків? 

а) Біже сеймужь не книжень, ноумомь прость и просторінь (ПВЛ, 137); 
б) Игумен же приде з двіма братома... (ПВЛ, 139); в) преставися тихо 
и кротко и приложися ко отцемь свомь, княживь літ 15 Києві, 

а в Переяславли літо, а в Черниговіліто (ПВЛ, 142); 
г)укріпивься оружьемь крестнимь и вірою непобідимою, 

божьею помощью (ПВЛ, 140-141). 
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Умовні 
скорочення й позначення 

Графічні знаки 
- довгота 

~ - короткість 
' - м’якість 

’ - пом’якшення 
' - наголос 

* - індоєвр., прасл. 

~ - титла 
дифтонгічність 

Мовознавчі терміни 
гол. - голосний звук 

приг. - приголосний звук 
чол. - чоловічий рід 
жін. - жіночий рід 
сер. - середній рід 
одн. - однина 
мн. - множина 
дв. - двоїна 

В1ДМ- - відмінок 
наз. - називний 
род. - родовий 

відкл. - відкладний 
дав. - давальний 
знах. - знахідний 
оруд. - орудний 
місц. - місцевий 
клич. - кличний 

мин. - минулий час 
д.мин. - давноминулий час 
тепер. - теперішній час 
майб. - майбутній час 
наказ. - наказовий 
умов. - умовний 

заст. - застаріле значення 
перен. - переносне значення 
книж. - книжне значення 

Давні й сучасні мови 
англ. - англійська мова 
араб. - арабська мова 

білор. - білоруська мова 
болг. - болгарська мова 
вірм. - вірменська мова 

в.луж. - верхньолужицька мова 
гот. - готська мова 
грец. - грецька мова 

д.в.нім. - давньоверхньонімец. мова 
д. євр. - давньоєврейська мова 

діал. - діалектна мова 
д.інд. - давньоіндійська мова 
д.іран. - давньоіранська мова 
д.ісл. - давньоісландська мова 
д.прус. - давньопруська мова 

д.сканд. - давньоскандинавська мова 
д.укр. - давня українська мова 

індоєвр. - індоєвропейська мова 
ірл. - ірландська мова 

латиськ. - латиська мова 
лат. - латинська мова 
лит. - литовська мова 

македон. - македонська мова 
нім. - німецька мова 

н.луж. - нижньолужицька мова 
пол. - польська мова 

прасл. - праслов’янська мова 
прус. - пруська мова 
рос. - російська мова 
серб. - сербська мова 
санскр. - санскрит 

с. грец. - середньогрецька мова 
с. лат. - середньолатинська мова 

словац. - словацька мова 
словен. - словенська мова 

ст.ірл. -староірландська мова 
стел. - старослов’янська мова 

татар. - татарська мова 
тур. - турецька мова 

угор. — угорська мова 
укр. - українська мова 
фін. - фінська мова 

хорв. - хорватська мова 
чес. - чеська мова 
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