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Тема: МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОВ СВІТУ 

Мета: визначити місце української мови серед мов світу 

Українська мова є державною мовою України, рідною мовою багатьох 

мільйонів українців у всьому світі ( західна українська діаспора — понад двох 

мільйонів осіб: США, Канада, Великобританія, Бразилія, Аргентина, 

Австралія, Польща, Австрія, Угорщина тощо; східна українська діаспора — 

близько семи мільйонів осіб: Росія, Казахстан, Білорусія тощо). 

До сьогодні остаточно не визначено питання щодо походження 

української мови. Існує дві концепції, рис. 1. 

 

Рис. 1. Основні концепції походження української мови 

На земній кулі сьогодні існує понад 200 сімей мов, рис. 2.  

 

Рис. 2. Мовні родини світу 

Концепції походження української мови

українська мова, як і російська, й 
білоруська, формувалася в надрах 
давньослов’янської мови, а потім 
відбувся їх розподіл на самостійні 

мови

українська, російська та білоруська 
мови розвивалися безпосередньо з 
пізньопраслов’янских діалектів VІ-
VІІ століть самостійно й незалежно 

одна від одної
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Відомо, що найчисленніша з них — індоєвропейська мовна сім’я, що 

містить понад 150 мов, які, у свою чергу, об’єднують у такі групи: 

1) індійська мовна група (гінді, урду, бенгальська, циганська тощо); 

2) іранська (фарсі, таджицька, курдська, осетинська, пушту та ін.); 

3) балтійська (литовська, латиська і мертва пруська); 

4) романська (французька, румунська, італійська, іспанська, 

молдавська, португальська та ін.); 

5) германська (німецька, англійська, датська, шведська та ін.); 

6) кельтська (ірландська, шотландська та ін.); 

7) грецька (новогрецька мова та мертві давньогрецька і 

середньогрецька); 

8) слов’янська (польська, українська, російська, болгарська та ін.). 

Окремо до індоєвропейської мовної сім’ї входять албанська й вірменська 

мови, а також групи вимерлих мов: анатолійська, фригійська, фракійська та 

ін.. 

Індоєвропейські мови на початку II тисячоліття до н.е. були поширені на 

території від Індії до Європи (якщо керуватися сучасною картою). 

У теперішній час носіями цих мов є майже половина людства — більш 

двох мільярдів осіб. 

Слов’янськими мовами користуються понад 300 мільйонів осіб. Всі 

слов’янські мови мають одне походження — з праслов’янської 

(спільнослов’янської) мови, що існувала у вигляді близькоспоріднених 

слов’янських племінних діалектів приблизно з середини III тисячоліття до н.е. 

до V століття н.е. Через це в слов’янських мовах дуже багато спільних слів. 

Наприклад: 
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Слов’янські мови поділяються на три підгрупи: 

1) західнослов’янську (словацька, чеська, польська і лужицька мови та 

мертві полабська й поморська-кашубська); 

2) південнослов’янську (болгарська, сербська, македонська, хорватська, 

словенська, чорногорська та мертва старослов’янська, яку було складено в 

процесі перекладання південно македонським діалектом Святого Писання з 

грецької); 

3) східнослов’янську (білоруська, російська та українська). 

Українська мова має дві форми існування, рис. 3. 

 

Рис. 3. Основні форми існування української мови 

Поняття «стиль» 

Літературна мова обслуговує всі сфери суспільної діяльності людини: 

політику, економіку, виробництво, науку, освіту, мистецтво та ін. Тому 

відповідно до сфер функціонування розрізняють такі стилі: науковий, 

офіційно-діловий, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовний. 

Стиль — це функціональний різновид літературної мови, що обслуговує 

певну сферу. 

Кожен стиль має: 

1) сферу поширення (коло мовців); 

2) призначення; 

3) загальні ознаки; 

4) систему мовних засобів; 

5) стилістичні норми; 

Форми існування української мови

територіальні діалекти

розрізняють три основні діалекти: 
північний, південно-західний і південно-

східний

сучасна українська літературна мова 

сформувалась на основі південно-східного 
діалекту, ввібравши в себе окремі риси 

південно-західного й північного діалектів
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6) підстилі; 

7) жанри реалізації. 

Науковий стиль функціонує у галузі науки, техніки й освіти. Саме за його 

допомогою науковці повідомляють про результати своїх досліджень, 

описують теорії, обгрунтовують гіпотези, пояснюють явища, систематизують 

і класифікують знання про світ. 

Науковому стилю притаманні такі загальні ознаки: 

− понятійність, 

− предметність; 

− об’єктивність; 

− логічна послідовність; 

− узагальненість; 

− аргументованість. 

До мовних засобів наукового стилю належать терміни, наукова 

фразеологія, цитати, посилання, стандартні звороти (кліше), повні речення, а 

також багатокомпонентні складнопідрядні речення. 

З боку стилістичних норм наукового стилю неприпустимо вживати 

розмовні слова, емоційно забарвлені слова, особовий займенник «я». Замість 

нього науковці використовують займенник «ми» (так зване авторське «ми»), 

наприклад: «У нашому дослідженні ми погоджуємося з цією думкою». 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

1. Перегляньте та дайте відповіді на питання 

https://youtu.be/4Bqdvm4AYAw 

кількість спільних рис української мови кількість 

з верхньолужицькою та білоруською мовами 27 

нижньолужицькою мовою 22 

чеською та словацькою мовами 23 

польською мовою 21 

хорватською та болгарською мовами 20 

сербською та македонською мовами 19 

вимерлою полабською мовою 18 

словенською мовою 11 

з російською 29 

https://youtu.be/4Bqdvm4AYAw
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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2. Визначте відповідність російській, українській, білоруська, чеська, 

словацька, польська 
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