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Мета: 

• Розглянути становлення української 

мови в часи давньої доби, визначити 

основні зміни та тенденції її розвитку в 

цей період. 



ШІСТЬ ПЕРІОДІВ ВІД ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА: 

• Історію української мови Шевельов поділив на 

шість періодів: 

• протоукраїнський — VII-ХІ ст., 

• давньоукраїнський — ХІ-XIV ст., 

• ранньосередньоукраїнський — XV—XVI ст., 

• середньоукраїнський — середина XVI — перші 

роки XVIII ст., 

• пізньосередньоукраїнський — XVIII ст., 

• сучасний — від останніх років XVIII ст. до сьогодні. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


Погляд на східнослов'янські мови 

• Сучасні дослідники, критикуючи теорію 
єдиної давньоруської мови, 
вичленовують українську мову 
безпосередньо з праслов'янської мови 
без проміжних ланок. Згідно з цим 
підходом три східнослов'янські мови, 
українська, білоруська й російська, 
зростали незалежно одна від одної як 
мови самостійні, і так званої 
«праруської» спільної мови не існувало.  





Давньоукраїнський період  

• Давньоукраїнський 
період ХІ-XIV ст., який 
представляє значна 
кількість писемних 
пам'яток 
церковнослов'янською 
мовою; для розуміння 
стану розмовної 
української мови 
мовознавці досліджують 
окремі «розмовні» 
елементи в іншомовних 
текстах.  



Писемні пам'ятки ХІ — ХІІ ст. 

• Писемні пам’ятки 11 — 12 ст. 
засвідчують у мові 
південносхіднослов’янських 
племен такі риси: чергування 
[у] з [в], [е] з [о] після 
шиплячих вживання [і] зам.  
фрикативного [г], середнього 
[и]  Ці мовні особливості 
характерні для Ізборників 
Святослава 1073 і 1076, 
«Руської Правди» Ярослава, 
житій Феодосія Печерського 
та Бориса і Гліба, Галицького 
Євангелія 1144 та ін.  



Нові мовні особливості 

• Нові мовні особливості з’являються після 

занепаду глухих голосних, ъ та ь тобто з 

кіннця 12 — 13 ст. Відбувається перехід [о] та 

[е] в складах у звуки іншої якості, 

найімовірніше в дифтонги, а згодом у 

монофтонги [у] та [і], ствердіння приголосних 

перед [и], зберігається дзвінка вимова 

приголосних у кінці слова і складу, 

розвиваються придихові звуки на початку 

слова перед голосними.  



Давньоукраїнський текст 

(фрагмент) 
•   



• Подовження приголосного трапляється у 
пам’ятках 13 — 14 ст. Перехід [л] у [в] у кінці 
складу відбувся не раніше 15 ст.Всі ці нові 
риси, що нагромаджувались у пд-зх. частині 
східнослов’ян. мовного масиву, дедалі більше 
відрізняли її від пн.-сх. і, меншою мірою, від 
зх. частини. Держ. кордони, що виникли в 13 
ст. внаслідок нападу на Русь монг.-татар. 
орди, сприяли тому, що кожна з трьох  груп 
стала розвиватися за своїми власними 
законами.  



Асиміляція 

• Починаючи з 15 ст., регулярно 

засвідчується асиміляція пом’якшеним приголосним. 

В результаті цього відбулося подовження 

приголосних: Запорожжа, ствердження, дання, 

Полісся. В укр. мові, на відміну від рос. та 

білоруської, відсутнє явище акання (крім 

північнополіс. говірок, сусідніх з білоруськими), тобто 

переходу [о] в [а] у ненаголош. позиції, хоч ще 

давньорус. пам’ятки фіксують випадки уподібнення 

поперед, голосного [о] до наступного [а]: манастырь, 

багатьство.  

 



•  14 — 16 ст. формується сучасна IV відміна. У 
14-15 ст. в укр. мові активно функціонували 
давні короткі 
форми прикметників, успадковані від 
давньорус. часів. Проте переважали повні 
форми, які спершу виступали у нестягненій 
формі, а з 16 ст. — у стягненій: сторожа 
острогова, козацька шабля, гусяча вика, 

велики очи.  



Висновок 

• Отже, в моїй роботі проілюствований 

шлях, який пройшла українська мова у 

давній період свого розвитку. Описані 

мною зміни є широко вживаними у 

сучасному спілкуванні. 
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