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Мета: Дослідити українські 
церковнослов’янізми, їх 
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працю Ю. Шевельова 
<<Історія української мови>> . 
 



Церковнослов'янізмами називаються слова, запозичені зі 
старослов'янської мови, що є найдавнішою формою 
слов'янського книжного мовлення, запровадженого в IX сто-
літті Кирилом та Мефодієм з метою зробити зрозумілими 
всім слов'янам переклади текстів грецьких книг релігійного 
змісту (звідси й назва).  



Ще цю мову називають  
давньоболгарською, тому що в 
основу її був покладений солунський 
діалект болгарської мови, який 
згодом розповсюдився по всій 
території Східної Європи. 
 

Найбільш уживаними слов'янізми 
були в російській, а не україськый 
мові. Це спричинене тим, що на 
останню постійно впливали 
діалектно-просторічні елементи та 
полонізми. 



У своїй праці Юрій 
Шевельов пише, що уся 
історія та література 
України пронизана 
церковнословянізмами, 
які еволюціонували у 
народний вжиток, що 
можна підкреслити з 
Остромирового(1056) і 
Пересопницького 
Євангелія(1556-1561). 



Давня та більш 
новітня абетка 
старослов’янської 
мови. 



У літературі XVIII— XIX століть старослов'янізми 
найчастіше використовувалися з метою надання мові 
урочистого, піднесеного звучання, яке старослов'янізмам 
забезпечувало, з одного боку, їхнє церковне, а отже, «високе» 
в емоційному і смисловому відношенні забарвлення, з 
іншого боку — архаїзованість їхнього звучання, яка 
створювала більш-менш різкий контраст між ними та їхніми 
відповідниками в побутовому мовленні. 



Приклади: 
Голова − глава; золото – злато; 
дерево − древо; град, раб, приязнь, 
братство, гординя, святиня, небеса, 
чудеса, грядущий (майбутній), 
премудрий, возвістити, благодать. 
 



Протягом всього розвитку української історії 
старословянізми зазнавали падінь та злетів, аж до так 
званої церковнословянської реакції(явище, за якого мова 
набрала прав громадянства і завоювала жанр за жанром). 
Одними із перших, хто звернувся до цієї лексики були 
Т.Г. Шевченко та П. Куліш. 



Також до цієї лексики звертається 
театральний діяч та письменник 
Михайло Старицький. У своїй творчості 
він активно використовує 
старослов’янізми, що увібрали в себе 
величезні скарби давньогрецької та 
богословської мови. Це робить його 
постановки більш яскравими та 
влучними. 



Проте були й такі, хто не підтримував 
віяння давнини. До таких належав Іван-
Нечуй Левицький, який пропагував культ 
літературної мови у своїх творах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

У сучасній українській літературній мові 
церковнослов’янізми виконують 
другорядну роль, хоча і важливу, 
здебільшого для позначення 
стилістичних особливостей тексту. 



Висновок: За допомогою праці 
великого українського мовознавця 
ми дізналися про роль та значення 
старослов’янізів в історії та 
сучасному житті. 



Список використаних джерел: 
<<Історія української мови>>  Ю.Шевельов 

<<Лексика української мови. Факультативний 
курс>> Є.Шевченко 

http://bibliograph.com.ua 
 

 

 

 

 

           Дякую за увагу! 
 

 


