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Мета 

Визначити розвиток української мови, її 

характерні ознаки. Дослідити особливості 

литовської доби 14-16 ст. Детальніше 

вивчити творчість та роботи– Івана Огієнка. 



Виникнення 

Українська літературна мова народилася в нас іще в 

глибоку давнину, ще перед офіційним прийняттям 

християнства, цебто перед 988-м роком, бо ще перед тим 

безумовно було вже в нас письменство, а в IX віці були й 

свої перші переклади. Але звичайно роком народження 

нашої літературної мови вважається рік 988-й, цебто рік 

уже офіційного охрещення Києва, яке зробили греки на 

прохання нашого Київського князя Володимира Великого 

(980-1015). 



ПОСТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Українська мова як така зарисувалася ще на 

слов’янській прабатьківщині, від якої відірвалася вже з 

виразними своїми рисами, як поставала й кожна інша 

слов’янська мова.  

У слов’янській прабатьківщині українці сиділи приблизно 

на тих самих землях, на яких пізніш застала їх історія, 

цебто, українці автохтони на своїх землях, як це 

удоводнив М. Грушевський; так само й чеський археолог 

Нідерле твердить, що українці й білоруси найбільш 

автохтонні на своїх землях. 



ЛИТОВСЬКА ДОБА XIV-XVI ВІКІВ 
 

Литовці жили по південно-східному побережжі 

Балтицького моря, та в басейнах річок Німана й Західної 

Двіни. В віках XI-XII вони розпадалися на шість окремих 

племен, якими керували їхні князьки. Жили литовці тихо 

й на сусідів нападали мало. 



Вплив Литви 

з XIV століття, розвій української літературної мови 

пішов зовсім іншою дорогою. До цього часу всі 

східнослов’янські племена були міцно пов’язані 

спільністю віри (одна Київська митрополія), культури й 

літературної мови, тепер же, коли Україною заволоділа 

Литва, то вона, Україна, зовсім одірвалася від північних 

племен, і далі творила свою культуру, а в тому й 

літературну мову, в зовсім інших обставинах і самостійно, 

з помітно більшим західним впливом. 



ВИСНОВКИ 

Українська літературна мова, мова руська, стала помалу 

навіть офіційною мовою Литовсько-руської держави: цією 

мовою писано по канцеляріях урядові акти, суджено по 

судах, вона була навіть домовою мовою деяких 

литовських князів, нею ж написаний і збірник тодішніх 

правних постанов, т. зв. Статут Литовський 1529 року 10, 

пізніші видання 1566 і 1588 років. У цьому Статуті навіть 

правно забезпечено українську мову, як мову офіційну 

держави: "А писаръ земъский маєтъ поруску литерами и 

словы рускими вси листы, выписы и позвы писати, а не 

иншимъ єзыкомъ и словы" 



Джерела 

http://litopys.org.ua/ohukr/ohu.htm 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/1035437/Ogienko_-

_Istoriya_ukrainskoi_literaturnoi_movi.html 

http://refleader.ru/rnaotrbewqas.html 


