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Анотація 
Курс «Церковнослов’янська мова» спрямований на отримання студентами базових 

знань з церковнослов’янської мови, оволодінні лексикою, граматичною системою, графікою 
і орфографією сучасної церковнослов’янської мови як мови Богослужіння. Курс приділяє 
особливу увагу перекладацькому методу як найважливішому методу вивчення 
церковнослов’янської мови для правильного розуміння текстів. 

Мета: Мета університетського курсу церковнослов'янської мови - познайомити 
студентів з  історією створення цієї мови як міжнародної над етнічної  літературної мови, 
яка повністю відповідала вимогам соціально-культурного розвитку епохи Середньовіччя в 
країнах православної орієнтації; розкрити фонетичні та граматичні особливості, показати 
багатство лексичного складу та системи словотвору першої літературної мови слов'янства, 
тісно пов'язаної з високорозвиненою грецькою літературною мовою. 

Курс церковнослов'янської мови спрямований на вивчення історії літургійної мови в 
країнах Slavia Ortodoxa. 

 
Завдання: познайомити студентів з : 

− з історією церковнослов’янської мови 

− навчити читати церковнослов’янською мовою 

− познайомити студентів з основними фонетичними, лексичними, 
синтаксичними особливостями церковнослов’янської мови 

− розглянути особливості граматики церковнослов’янської мови, прослідкувати 
еволюцію граматичних категорії в мові церковнослов’янській 

− познайомитися з основними історичними пам’ятками церковнослов’янської 
мови 

Вміти:  

− перекладати усно і письмово з церковнослов’янської на сучасну 

− українську на основі вивченого лексико-граматичного матеріалу; розуміти без 

− словника, вміти робити літературний переклад текстів Часослова, Октоїха, 

− Мінеї, Тріоди, Служебника; працювати з словником з метою перекладу будь 
яких текстів з церковнослов’янської мови. 

Змістовні модулі: 
Модуль І.   Церковнослов’янська мова – перша писемна літературна  мова слов’ян.  
Модуль ІІ.   Граматичні категорії церковнослов’янської мови 
Модуль ІІІ.  Особливості синтаксису церковнослов’янської мови.  
 
Міжпредметні зв’язки: Історія України, Історія релігії, Сучасна українська мова, 

Сучасна українська література, Культурологія, Риторика,  тощо 
 



Опис навчальної дисципліни 
 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Кількість кредитів – 8  Нормативна 
Модулів – 4  

Галузь знань 04 Богослов’я 
Спеціальність 
041 Богослов’я 
 
Бакалавр богослов’я. 
 
 
Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 
 
 

Рік підготовки 
 

1 1 
Змістових модулів – 3 Семестр 

 
1 1 

Індивідуальне завдання 
– 1 

Лекції 
 

10  
Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні заняття 

60  
Тижневих годин для 

денної форми: 
аудиторних – 4; 
самостійної – 5 

Самостійна робота 
50  

 
Форма контролю:  залік  

 
 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить: 
 
Для денної форми навчання – 1 / 2 
Для заочної форми навчання – - 

 
 
 



 
ІІ. Тематичний план дисципліни  
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Змістовий модуль І. 
Церковнослов’янська мова – перша писемна літературна  мова слов’ян. 

1. Стсл. та цекрсл. мови  
 
 
 

2 

2     
 Культурні передумови виникнення 

писемності у слов’ян.  
2   УО  

2. Перші слов’янські азбуки. Проблема 
давнини кирилиці та глаголиці. 

2     

3.  Місія Кирила і Мефодія 2     
4. Церковнослов’янські та 

церковнослов’янські пам’ятки 
2   Р.  

5. Відомості з історії вивчення 
церковнослов’янської мови 

2   Р.  

Змістовий модуль ІІ. Граматичні особливості церковнослов’янської мови 
(Фонетика) 

6. Основні значення букв та правила їх 
читання. 

1      

7. Діакритичні та розділові знаки.   1     
8. Проблема фонетики з урахуванням 

походження мови. Особливості базового 
діалекту.  

 1     

9. Праслов’янська мова як „похідна модель”. 
Дифтонги.  

 2     

10. Особливості складу церковнослов’янської 
мови 

 2   КР  

11. Система голосних фонем 
церковнослов’янської мови 

1 2     

12. Система приголосних фонем 
церковнослов’янської мови 

 2     

13. Розвиток системи голосних та приголосних 
звуків.  

 2     

14. Найголовніші чергування 
церковнослов’янсь-кої мови. Їх 
праслов’янська основа. 

1 2     

15. Перехідні пом’якшення. І, ІІ, ІІІ 
палаталізації. 

 2     

16. Повноголосся / повноголосся. Словотворчі 
плавні.  

 2   КР  

Змістовий модуль ІІ. Граматичні особливості церковнослов’янської мови 
(Іменник) 

17. Морфологічні особливості 
церковнослов’янської мови 

2 2     

18. Іменник. Граматичні категорії іменника  2     
19. Особливості відмінювання іменників.  2     
20 Займенник. Родові на без родові 

займенники. 
 2     

22 Відмінювання родових та без родових 
займенників 

 2     

23 Вказівні займенники.  2     



24 Прикметник. Членні та не членні 
прикметники. 

 2     

25 Відмінювання прикметників. Ступені 
порівняння. 

 2     

26 Числівник у церковнослов’янській мові.  2     
Змістовий модуль ІІ. Граматичні особливості церковнослов’янської мови 

(Дієслово) 
21.  Дієслово. Поділ на класи. Граматичні 

категорії дієслова. 
2      

22.  Система часу дієслова. Орієнтація на іншу 
дію. 

 2     

23.  Способи дії церковнослов’янського 
дієслова. 

 2     

24.  Іменні форми дієслова. Дієприкметник.  2     
25.  Іменні дієприкметники як базова форма 

для утворення дієприслівника у церковно-
слов’янській  мові. 

 2     

26.  Прислівник. Утворення та розряди за 
значенням. 

 2     

27.  Службові частини мови.  2     
Змістовий модуль ІІІ. Особливості синтаксису церковнослов’янської мови 

 
28.  Особливості церковнослов’янського 

речення. 
1 2     

29.  Особливості паратаксису та гіпотаксису у 
церковнослов’янській мові.  

 2     

30.  „Давальний самостійний”. Його значення 
та структура. 

 2     

31.  Заперечення у церковнослов’янській мові.  2     
32.  Передача чужого мовлення.  2     
33.  „Другі” непрямі відмінки. Їх синтаксичні 

функції.  
 2     

 Разом  10 60 50    
        

 
ІΥ. План лекції  

 
 

Тема 1. Церковнослов’янська мова – перша писемна літературна  мова 
слов’ян 

Що таке церковнослов’янська та церковнослов’янська мова. 
Церковнослов’янська мова по відношенню до базового діалекту. Умови 
виникнення церковнослов’янської мови. Солунські  брати Кирило та Мефодій. 
Найважливіші пам’ятки церковнослов’янської мови.          Церковнослов’янські 
азбуки. Кирилиця і глаголиця. Проблема давнини церковнослов’янських  азбук. 
Основні правила читання букв. Діакритичні та розділові знаки. Числові значення  
букв. Пам’ятки церковнослов’янської  мови. Гапакси. Походження слов'янських 
азбук - глаголиці і кирилиці. Поява кирилиці. Старі слов'янські пам'ятники, що є 
джерелом реконструкції мови кирілло-мефодієвськіх перекладів середини IX в.  

 
Тема 2. Букви церковнослов’янської азбуки. Диграфи та лігатури. 

Правила читання 
 

Букви. Діакритичні та розділові знаки. Надрядкові знаки.  Позначення 
чисел у церковнослов’янській мові. Особливості складу церковнослов’янської 



мови. Закон складового сингармонізму. Тенденція висхідної  звучності. Будова 
церковнослов’янського складу. Особливості його передачі у пам’ятках писемності. 
Будова складу: побудова складів по висхідній звучності. Складові плавні. 
Побудова складу за принципом складового  сингармонізму. Напівм'якість 
приголосних. Відображення у церковнослов’янської мові фонетичних процесів 
праслов'янської епохи Якісна диференціація довгих і коротких голосних. 
Активізація тенденції до побудови складу по висхідній звучності. Доля дифтонгів і 
діфтонгоїдів. Перетворення внутрішньоскладових поєднань голосних з плавними; 
діалектний характер цих процесів. 

Система голосних фонем церковнослов’янської мови. Акустична 
характеристика голосних звуків. Голосні переднього / непереднього ряду. Довгі та 
короткі. Чергування голосних . 

Система приголосних фонем церковнослов’янської мови Система 
приголосних фонем. Характеристика приголосних за місцем та способом 
утворення та за участю голосу; африката <z’> і її заміни в текстах X-XI ст. Тверді і 
споконвічно пом’якшені приголосні. Віддзеркалення в текстах затвердіння 
споконвічно пом’якшених приголосних. Будова складу: побудова складів по 
висхідній звучності. Складові плавні. Побудова складу за принципом складового 
сингармонізму.  

 
Тема 3. Морфологічні особливості церковнослов’янської мови.  

Лексико-граматичні розряди слів (частини мови) в церковнослов’янській 
мові.  Категорії числа, роду, відмінка, часу. Еволюція граматичних категорій.  
Праслов’янська основа граматичної системи церковнослов’янської  мови. 
Напрямки та шляхи змін. 

 
Тема 4. Дієслово. Поділ на класи. Граматичні категорії дієслова. 

Основні граматичні категорії церковнослов’янського дієслова. Категорія 
вигляду як зіставлення дієслівних основ зі значенням процесу і меж його 
протікання в часі; збереження в рамках ДВ/НДВ попереднього протиставлення 
дієслівних основ із значенням направленого/ненаправленого руху (нести - 
носиті),однократної / багатократної дії (просити - прашати), стану - примушення 
до прийняття стану (лежати - ложити, ведЬті - водіті). Неохарактеризованні за 
видом дієслова. Зіставлення реального (дійсного) і ірреальних (наказового і 
умовного) способу дії. Категорія часу як характеристика процесу в його 
відношенні до моменту мови (абсолютний час) або іншого моменту, що 
приймається за точку відліку (відносний час). Спосіб дії як морфологічна 
категорія, що реалізується на синтаксичному рівні. Особа і число дієслова як 
форми виразу дії (або стани) і ознаки до його носія. Формоутворювальні дієслівні 
основи як база для утворення різних форм одного дієслівного слова. Дієслівні 
класи як результат взаємодії різних типів основ інфінітива і теперішнього часу. 

Тема 5. Особливості церковнослов’янського речення.  
 
Синтаксична будова  церковнослов’янської мови як індоєвропейської 

(номінативної будови), співвіднесеного з грецькою мовою оригіналів. Вільний 
порядок слів як засіб актуального членіння  речення. Особливості узгодження 
присудка з підметом (називний предикативний; мн. число дієслівного присудка 
при збірних іменниках). Особливості  безприйменникового керування у в 
церковнослов’янській мові. Конструкції з подвійними відмінками (знахідний, 
родовий, давальний). Проблема межі предикативних одиниць усередині 
складного синтаксичного цілого і способи їх з'єднання за допомогою союзів і 
частинок. Засоби виразу підрядного зв'язку між предикативними одиницями.  

Можливість поєднання підрядних і приєднувальних відносин. 



 
Теми практичних занять 

 
Тема І. Культурні передумови виникнення писемності у слов’ян. 

Церковнослов’янська  та церковнослов’янська  мови.   Церковнослов’янська мова у 
її відношенні до праслов'янської і сучасних слов'янських мов. Наддіалектний 
характер і спільнослов'янське значення церковнослов’янської  мови.  Походження 
церковнослов’янської мови. Солунські брати Костянтин Філософ  (827-869 рр.) і 
Мефодій (8207-885 рр.) - перші слов'янські просвітителі (первоучителі). Їх 
діяльність в Моравії і Паннонії (863-867 рр.). Просвітницька і перекладацька 
діяльність Мефодія (870-885 рр.). Слов'янська книжність в Болгарії за часів 
Семіона (893-927 рр.). 

Тема 2. Перші слов’янські азбуки. Проблема давнини кирилиці та 
глаголиці. Походження слов'янських азбук - глаголиці і кирилиці. Поява 
кирилиці. Старі слов'янські пам'ятники, що є джерелом реконструкції мови 
кирілло-мефодієвськіх перекладів середини IX в. Букви церковнослов’янської 
азбуки. Диграфи та лігатури. Надрядкові знаки.  Позначення чисел у 
церковнослов’янській мові. 

Тема 3.  Церковнослов’янські та церковнослов’янські пам’ятки.  
Специфіка словарного складу церковнослов’янської мови як книжно-літературної,  
створеної для адекватної передачі змісту християнських текстів.  
Спільнослов'янська і діалектна лексика, що використовується для найменування  
побутових реалій, конкретних ознак і дій. Гапакси (слова одноразового вживання) 
в  найдавніших слов'янських текстах і їх класифікація. Незначність частки 
грецизмів.  Слов'янські "неологізми" - книжково-літературні утворення із 
слов'янським корінням і афіксами, що створювалися для перекладу грецьких слів. 
Варіантність церковнослов’янського словника, що відображає різні школи 
слов'янської книжкової справи. Основні способи утворення лексики, що становить 
специфіку церковнослов’янської мови як книжно-літературної, співвіднесеної з 
грецькою мовою оригіналів: калькування, складання основ, суфіксальне і 
префіксальне словотворення від слов'янського коріння. 

Тема 4: Основні значення букв та правила їх читання. Походження 
слов'янських азбук - глаголиці і кирилиці. Поява кирилиці. Старі слов'янські 
пам'ятники, що є джерелом реконструкції мови кирілло-мефодієвськіх перекладів 
середини IX в. Букви церковнослов’янської азбуки. Диграфи та лігатури.  

Тема 5. Діакритичні та розділові знаки. Надрядкові знаки.  
Позначення чисел у  церковнослов’янській мові. Особливості складу 
церковнослов’янської мови. Закон складового сингармонізму. Тенденція висхідної  
звучності. Будова церковнослов’янського складу. Особливості його передачі у 
пам’ятках писемності. Будова складу: побудова складів по висхідній звучності. 
Складові плавні. Побудова складу за принципом складового  сингармонізму. 
Напівм'якість приголосних. Відображення у церковнослов’янської мові 
фонетичних процесів праслов'янської епохи Якісна диференціація довгих і 
коротких голосних. Активізація тенденції до побудови складу по висхідній 
звучності. Доля дифтонгів і діфтонгоїдів. Перетворення внутрішньоскладових 
поєднань голосних з плавними; діалектний характер цих процесів. 

Тема 6. Система голосних фонем церковнослов’янської мови. 
Акустична характеристика голосних звуків. Голосні переднього / непереднього 
ряду. Довгі та короткі. Чергування голосних. 

Тема 7. Система приголосних фонем церковнослов’янської мови. 
Система приголосних фонем. Характеристика приголосних за місцем та способом 
утворення та за участю голосу; африката <z’> і її заміни в текстах X-XI ст. Тверді і 
споконвічно пом’якшені приголосні. Віддзеркалення в текстах затвердіння 



споконвічно пом’якшених приголосних. Будова складу: побудова складів по 
висхідній звучності. Складові плавні. Побудова складу за принципом складового 
сингармонізму. Напівм'якість приголосних. Відображення у церковнослов’янської 
мові фонетичних процесів праслов'янської епохи. Якісна диференціація довгих і 
коротких голосних. Активізація тенденції до побудови складу по висхідній 
звучності. Доля дифтонгів і діфтонгоїдів.  

Тема 8. Розвиток системи голосних та приголосних звуків. 
Перетворення внутрішньоскладових поєднань голосних з плавними; діалектний 
характер цих процесів. Внутрішньоскладової сингармонізм. 1-а палаталізація 
задньоязикових.  

Тема 9. Найголовніші чергування церковнослов’янської мови. Їх 
праслов’янська основа. Розвиток палатальних приголосних в позиції перед *і 
та *j. Вторинні пом'якшення задньоязикових приголосних перед голосними 
переднього ряду дифтонгічного походження (2-а палаталізація) і в результаті 
міжскладової взаємодії задньоязикових приголосних з голосними переднього 
ряду (3-а палаталізація). 

Тема 10. Морфологічні особливості церковнослов’янської мови. 
Лексико-граматичні розряди слів (частини мови) в церковнослов’янській мові.  
Категорії числа, роду, відмінка, часу. Еволюція граматичних категорій.  
Праслов’янська основа граматичної системи церковнослов’янської  мови. 
Напрямки та шляхи змін. 

Тема 11. Іменник. Граматичні категорії іменника. Основні граматичні 
категорії іменника: рід, число, відмінок. Класифікуючи значення категорії роду. 
Категорія збірності в системі церковнослов’янських іменників. Типи відміни 
іменників як набори флексій, що оформляють відмінкові і числові значення 
словоформ; зв'язок церковнослов’янських типів відміни іменників з 
індоєвропейськими, що почали руйнуватися з  праслов'янської епохи (у зв'язку з 
перерозподілом стародавніх іменних основ). Відміна іменників (основи на *а, *ja, 
*о, *jo, *i, *u і нетематичні). Взаємодія відмін, відображена пам'ятниками 
писемності. Категорія потенційного суб'єкта як початковий етап розвитку 
категорії одушевленої. Походження відмінкових закінчень іменної відміни. 

Тема 12. Займенник. Родові та без родові займенники. Граматичне 
протиставлення особових (1-ої і 2-ої особи і зворотного) і неособових займенників. 
Граматичні категорії і форми відміни особових займенників (суплетивізм основ; 
енклітики). Розряди неособових займенників. Специфіка функцій вказівних 
займенників, характер їх семантичного протиставлення. Відносні займенники, 
особливості їх утворення та вживання. Граматичні особливості питальних 
займенників. Займенникова відміна. Походження флексій займенникової відміни. 

Теми 13 - 14. Прикметник. Членні та не членні прикметники. Рід, число і 
відмінок прикметника як єдина согласовательная категорія. Іменні форми 
прикметників. Утворення і синтаксичні функції членних прикметників. 
Формування ад’єктивної відміни прикметників. Ступені порівняння якісних 
прикметників, їх утворення та відміна. 

Тема 15. Числівник у церковнослов’янській мові. Слова, що 
означають числа Приналежність різних груп рахункових слів у 
церковнослов’янській мові до різних груп імен. Форми словозміни і особливості 
сполучуваності різних груп назв чисел. 

Тема 16. Дієслово. Поділ на класи. Граматичні категорії дієслова. Основні 
граматичні категорії церковнослов’янського дієслова. Категорія вигляду як  
зіставлення дієслівних основ зі значенням процесу і меж його протікання в часі;  
збереження в рамках ДВ/НДВ попереднього протиставлення дієслівних основ із 
значенням направленого/ненаправленого руху (нести - носиті),однократної / 
багатократної дії (просити - прашати), стану - примушення до прийняття стану 



(лежати - ложити, ведЬті - водіті). Неохарактеризованні за видом дієслова. 
Зіставлення реального (дійсного) і ірреальних (наказового і умовного) способу дії. 

Категорія часу як характеристика процесу в його відношенні до моменту 
мови (абсолютний час) або іншого моменту, що приймається за точку відліку 
(відносний час). Спосіб дії як морфологічна категорія, що реалізується на 
синтаксичному рівні. 

Особа і число дієслова як форми виразу дії (або стани) і ознаки до його 
носія. 

Формоутворювальні дієслівні основи як база для утворення різних форм 
одного  дієслівного слова. Дієслівні класи як результат взаємодії різних типів 
основ інфінітива і теперішнього часу. 

Тема 17. Система часу дієслова. Орієнтація на іншу дію. Спрагаємі 
форми дієслова. Значення форм теперішнього часу у пам'ятках 
церковнослов’янської писемності. Відмінювання тематичних і нетематичних 
дієслів. Система майбутніх часів. Форми теперішнього часу від основ дієслів 
Майбутнє 1 складне. Майбутні 2 складне (преждебудущєє). Система минулих 
часів: синтетичні і аналітичні претеритні утворення у церковнослов’янській мові. 
Різні утворення аориста в церковнослов’янських пам'ятках (простий, сигматичний 
нетематичний і сигматичний тематичний). Діалектна локалізація типів аориста. 
Значення аориста.  

Церковнослов’янській імперфект як праслов'янське новоутворення. 
Особливості утворення імперфекта від основ інфінітива різних типі. Перфект як 
аналітичне минуле розмовне, що фіксується у прямій мові церковнослов’янських 
текстах. Варіювання у церковнослов’янських текстах перфекта і аориста (як 
нейтрального претеріта), зв'язок минулої дії з теперішнім часом. 
Плюсквамперфект як аналітична форма, утворення з відносним тимчасовим 
значенням передування минулій дії або стану ("передминуле"). Використання 
різних форм допоміжного дієслова. Факультативність вживання 
плюсквамперфекта в церковнослов’янських пам'ятках. 

Тема 18. Способи дії церковнослов’янського дієслова. Ірреальні 
способи дії. Утворення форм наказового способу дії. Особливості відмінювання. 
Походження форм наказового способу дії. Умовний спосіб дії. Проблема умовного 
способу дії з допоміжним дієсловом білль - бЬ (переважно в глаголичних текстах 
охридської традиції), витіснення їх формами аориста биша вже в старих 
кириличних пам'ятниках (Саввіна книга, Супрасльський рукопис). Значення 
бажаності і обумовленої можливості, що характеризують умовний спосіб дії в 
церковнослов’янській мові. 

Тема 19. Іменні форми дієслова. Іменні форми дієслова, що повністю 
або частково зберігають граматичні значення основ, від яких вони утворені. 
Інфінітив як незмінна освіта з суфіксом -ти, що зберігає видове значення основи і 
значення перехідності, а також заставне значення, у сполученнях зі зворотним 
займенником -ся. Переважне використовування інфінітива в складних 
предикативних конструкціях. Супін як незмінна віддієслівне утворення з суфіксом 
-т', що зберігає видове значення основи, але яке втратило здатність керувати вин. 
відмінком прямого доповнення (керує  род. відм.). Спеціалізоване вживання 
супіна при дієсловах руху для вказівки мети. Варіювання в старих текстах супіна з 
інфінітивом в тій же функції. 

Тема 20.  Дієприкметник. Розвиток дієприслівників. Дієприкметники як 
віддієслівні утворення, що зберігають видове значення дієслівної основи і 
значення перехідності, але що уживаються при іменах іменників з формами 
словозміни прикметників. Заставні і тимчасові значення дієприкметників. Дійсні 
дієприкметники теперішнього і минулого часу, особливості їх утворення і відміни. 
Відносні тимчасові значення дійсних дієприкметників. Членні форми 



дієприкметників. Індоєвропейські витоки відмінюваних дієприкметників. Функції 
дійсних дієприкметників в церковнослов’янських перекладах з грецького; 
давальний самостійний як відособлений оборот, функціонально еквівалентний 
самостійній предикативній одиниці. Дійсні дієприкметники минулого часу з суф. -
л- (невідмінювані), їх закріплення у складі аналітичних дієслівних форм. Пасивні 
дієприкметників як спеціалізовані форми виразу заставних відносин в пасивних 
конструкціях. Утворення і відміна пасивних дієприкметників теперішнього і 
минулого часу. Походження суфіксів пасивних дієприкметників „Давальний 
самостійний”. Його значення та структура. 

Тема 21.  Прислівник. Утворення та розряди за значенням.  Службові 
частини мови. Прислівникові утворення від займенникового коріння з 
узагальненими обставинними значеннями (місця, часу, образу дії). Прислівники, 
утворені від іменних основ шляхом афіксації: якісні, образу дії ін. Адвербіалізація 
відмінкових і прийменниково-відмінкових форм як безперервний процес 
поповнення говору.  Службові слова. Прийменники як прислівникові за 
походженням слова, що спеціалізувалися на уточненні синтаксичних відносин. 
Первинний синкретизм приводів і приставок. Первинні і "нові приводи." Союзи і 
частки як засоби виразу модальних і синтаксичних значень. Просодічеській статус 
союзів (проклітики) і часток (енклітики). Випадки відхилення в 
церковнослов’янських перекладах від загального для стародавніх і.-е. мов закону 
Вакернагеля (енклітики ставляться після першої акцентний самостійної 
словоформи) під впливом грецького оригіналу. Наявність в церковнослов’янських 
текстах союзів займенникового походження, що створювалися для переказу 
синтаксичних коштів з'єднання ("підпорядкування") предикативних одиниць 
грецького оригіналу. 

Тема 22. Особливості церковнослов’янського речення. Синтаксична 
будова. церковнослов’янської мови як індоєвропейської (номінативної будови), 
співвіднесеного з грецькою мовою оригіналів. Вільний порядок слів як засіб 
актуального членіння  речення. Особливості узгодження присудка з підметом 
(називний предикативний; мн. число дієслівного присудка при збірних 
іменниках). Особливості  безприйменникового керування у в 
церковнослов’янській мові. Конструкції з подвійними відмінками (знахідний, 
родовий, давальний). Проблема межі предикативних одиниць усередині 
складного синтаксичного цілого і способи їх з'єднання за допомогою союзів і 
частинок. Засоби виразу підрядного зв'язку між предикативними одиницями.  

Можливість поєднання підрядних і приєднувальних відносин. 
 

Індивідуально-консультативна робота 
 
      Вагомою складовою ґрунтовної підготовки студентів є їхня самостійна 

теоретична та практична робота з урахуванням методичних рекомендацій до 
написання наукових рефератів, повідомлень по визначеним темам, виконання 
контрольних робіт, розв’язання ситуативних задач. 

Індивідуально-консультативна робота передбачає: 
• попередню підготовку до практичних занять, з’ясування складних 

питань з викладачем шляхом індивідуального консультування; 
• виконання завдань і вправ у позаудиторний час самостійно або під 

керівництвом викладача з наступною їх перевіркою; 
• підготовку до обговорення окремих питань; 
• підготовку доповідей та рефератів з питань історії 

церковнослов’янської мови; 
• самостійне вивчення окремих питань з тем курсу; 



• вивчення рекомендованої навчально-методичної та наукової 
літератури навчальної дисципліни. 

 
Система поточного та підсумкового контролю 

 
Поточний контроль здійснюється у формі бесіди, дискусії, тестів, 

індивідуальних і фронтальних опитувань. Вагоме значення в роботі  студента  над 
матеріалом навчального предмету має  робота з  текстом, аналіз тексту, аналіз 
граматичних категорій та коментарі щодо вираження певних граматичних 
категорій. 

Співвідношення рейтингових  показників роботи студента на лекції, 
практичному та самостійної роботи дає можливість викладачу с коригувати 
методи роботи в аудиторії та в  поза аудиторний час. 

Формою підсумкового контролю є екзамен. Екзамен із 
церковнослов’янської  мови  складається з двох етапів: 

    І етап – перевірка теоретичних знань з навчальної дисципліни; 
    ІІ етап – перевірка основ практичного застосування теоретичних знань на 

практиці  (аналіз тексту). 
 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 
СТУДЕНТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
  Знання, вміння та навички студента з навчальної дисципліни оцінюються згідно вимог 

освітньо-професійної програми за трьома нормативами – національною чотирибальною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно), шкалою ВНЗ (0 – 100 балів), міжнародною шкалою ECTS (A, 
B, C, D, F, FX). Кожний модуль навчальної дисципліни оцінюється окремо за визначеними критеріями, 

утворюючи таким чином сукупність одержаних балів, які у підсумковому контролі або на іспиті 

корегують загальну оцінку знань та вмінь студента. Водночас набрана кількість балів за самостійну та 

індивідуальну роботу студента може враховуватися при оцінюванні МК-І, МК-2, МК-3 та розраховуватися 

як середнє арифметичне до загальної суми балів щодо підсумкового контролю, самостійної та 

індивідуальної роботи студента. 
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FX 1 – 32 Студент не знає основних положень церковнослов’янської мови, 
не відповідає на питання викладача, не орієнтується у термінології. Не 
володіє матеріалом, допускає грубі помилки. Не вміє користуватися 
довідковою літературою. 

F 33 – 49 Студент виконує завдання менше як наполовину, не відповідає на 
запитання, не розуміє сутності завданнь, допускає грубі помилки, не 
володіє спеціальною термінологією. Погано користується довідковою 
літературою. 
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E 50 – 64 Студент не чітко володіє термінологією, допускає змішування 
понять, не правильно виконує практичні завдання. Студент відчуває 
труднощі при вирішенні практичних задач з церковнослов’янської 
мови, має слабкі практичні навички. Припускається значної кількості 
змістовних помилок, неточностей.  
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 D  65 - 74 Студент не чітко формулює поняття, слабо володіє термінологією, 
допускає змішування понять, не зовсім правильно виконує практичні 
завдання (проте виконане завдання досягає своєї мети). Студент 
відчуває труднощі при класифікації та визначенні категорій 
церковнослов’янської мови, не володіє визначеннями.  Погано 
орієнтується у матеріалі.   
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C 75 – 82 Студент чітко володіє граматикою церковнослов’янської мови, 
термінологією, грамотно і послідовно викладає матеріал, виконує 
практичні завдання і відповідає на питання.  
        Студент відчуває деякі труднощі при систематизації матеріалу, не 
має достатніх навичок для швидкого розв’язання ситуативних та 
практичних завдань. 

Можливе допущення 1 - 3 помилок, які впливають на кінцевий 
результат відповіді.  
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B 83 - 89 Студент чітко і вільно володіє термінологією, грамотно і 
послідовно виконує практичні завдання і ґрунтовно відповідає на 
питання. Студент практично не відчуває труднощів при систематизації 
матеріалу, однак не має достатніх навичок для швидкого розв’язання 
ситуативних та практичних завдань. 

Можливе допущення окремих помилок, що суттєво не впливають 
на виконання завдання та відповідь в цілому. 
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A 90 – 
100 

Студент чітко усвідомлює суть питання, вільно володіє 
термінологією, логічно, мотивовано і точно виконує теоретичні 
завдання, знаходить основне у матеріалі, грамотно і послідовно 
виконує практичні завдання. При розв’язанні ситуативних та 
практичних завдань усвідомлює суть питання та швидко дає відповідь.
  

Здатен використовувати одержані знання у своїй практичній 
діяльності.  

 
 
 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
1. Найдавніші пам’ятки слов’янського письма 
2. Короткі відомості з історії церковнослов’янської мови. 
3. Система голосних звуків церковнослов’янської мови 
4. Система приголосних звуків церковнослов’янської мови.  
5. Діакритичні (надрядкові) знаки. 
6. Числове значення літер кирилиці.  
7. Наголос у церковнослов’янській мові. 
8. Найдавніші чергування голосних церковнослов’янської мови. 
9. Перехідні палаталізації задньоязикових приголосних. 
10. Доля приголосних у сполученні з наступним  j . 
11. Зміна дифтонгічних сполучень “голосний + *m, *n”. 
12. Зміна сполучень *tort, *tolt, *tert, *telt. 
13. Доля сполучень *or, *ol. 
14. Доля редькових Ь, Ъ.  
15. Граматичні категорії іменника. 
16. Поділ іменників церковнослов’янської мови за типами відмінювання. 
17. Займенник. Значеннєві розряди займенників, їх відмінювання. 
18. Безродові займенники. 
19. Родові займенники. 
20. Прикметник. Значеннєві розряди прикметників. 
21. Творення прикметників церковнослов’янської мови. 
22. Короткі та повні прикметники, їх відмінювання. 
23. Творення ступенів порівняння прикметників. 
24. Числівник церковнослов’янської мови. Значеннєві розряди 

числівників. 
25. Кількісні числівники церковнослов’янської мови. 
26. Порядкові числівники церковнослов’янської мови 
27. Збірні числівники церковнослов’янської мови. 
28. Дробові числівники церковнослов’янської мови. 
29. Граматичні категорії дієслова церковнослов’янської мови. 
30. Дієслівні основи та класи дієслів. 



31. Час церковнослов’янського дієслова. 
32. Форми теперішнього часу. 
33. Форми майбутнього часу. 
34. Форми минулого часу. 
35. Неособові форми дієслова. Інфінітив і супін. 
36. Дієприкметник. Активні і пасивні дієприкметники. 
37. Короткі та повні дієприкметники церковнослов’янської мови.  
38. Спосіб дії церковнослов’янського дієслова. 
39. Прислівник. Відіменні та від займенникові прислівники. 
40. Прийменник. Первісні та похідні прийменники. 
41. Сполучник та сполучне слово. 
42. Частка та вигук у церковнослов’янській мові. 
43. Порядок слів у реченні. 
44. Двоскладові та односкладові речення 
45. Головні члени речення. 
46. Другорядні члени речення. 
47. Складносурядне речення у церковнослов’янській мові. 
48. Складнопідрядне речення у церковнослов’янській мові. 
49. Оборот “давальний самостійний”. 
 
 
 
 
 
50. Порівняйте систему голосних звуків церковнослов’янської мови та 

СУМ 
51. Порівняйте систему приголосних звуків церковнослов’янської мови та 

СУМ.  
52. Редуковані голосні, слабка та сильна позиція. Доля редькових Ь, Ъ. 
53. Порівняйте систему іменника церковнослов’янської мови та СУМ.  . 
54. Порівняйте систему займенника церковнослов’янської мови та СУМ.   
55. Порівняйте систему прикметника церковнослов’янської мови та СУМ.   
56. Порівняйте систему числівника церковнослов’янської мови та СУМ.   
57. Граматичні категорії дієслова церковнослов’янської мови у 

порівнянні з СУМ. 
58. Іменні форми дієприкметників в церковнослов’янській мові 
59. Система церковнослов’янського речення у порівнянні з СУМ 
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