
Самостійна  робота  до курсу  "Порівняльна типологія  слов'янських мов" 

1. Слов'янське мовознавство як наука, його основні розділи. 

2. Походження слов'янських мов. 

3. Кирило-Мефодіївська проблематика у славістиці. 

4. Гіпотези прабатьківщини слов'ян. 

5. Слов'янські мови в типологічному аспекті. 

6. Аналітизм та синтетизм у слов'янських мовах 

7. Лінгвістична типологія як наука. 

8. Зіставний метод — основа лінгвістичної типології. 

9. Типологія слов'янських алфавітів. 

10. Слов'янські мови з кириличним алфавітом. 

11. Слов'янські мови з латинським алфавітом. 

12. Особливості наголосу у слов'янських мовах. 

13. Рухомий наголос у слов'янських мовах. 

14. Фіксований наголос у слов'янських мовах. 

15. Тонічний наголос у сербській мові. 

16. Система голосних у східнослов'янських мовах. 

17. Вокалізм у західнослов'янських мовах. 

18. Особливості вокалічних систем у південнослов'янських мовах. 

19. Порівняльна типологія консонантних систем у слов'янських мовах. 

20. Система дієслівних часів у східнослов'янських мовах. 

21. Дієслівні часи у західнослов'янських мовах. 

22. Парадигма дієслівних часів у південнослов'янських мовах. 

23. Аналітизм у болгарській мові. 

24. Постартиклі у болгарській мові. 

25. Відмінювання дієслова бути у слов'янських мовах (теперішній час). 

26. Структура простих речень у слов'янських мовах. 

27. Валентні моделі простих дієслівних речень у слов'янських мовах. 

28. Лексика на позначення кольорів у слов'янських мовах. 

29. Лексика на позначення днів тижня у слов'янських мовах. 

30. Іменники на спорідненість у слов'янських мовах. 

31. Числівники (1-10) у слов'янських мовах. 

32. Типологічний паспорт української та білоруської мов. 

33. Типологічний паспорт української та польської мов. 

34. Типологічний паспорт української та чеської мов. 



35. Типологічний паспорт української та болгарської мов. 

36. Типологічний паспорт української та сербської мови. 

 

3авдвння для самостійної роботи 

1. Читання та аналіз паралельних текстів української та російської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

2. Читання та аналіз паралельних текстів української та польської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

3. Читання та аналіз паралельних текстів української та чеської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

4. Читання та аналіз паралельних текстів української та білоруської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

5. Читання та аналіз паралельних текстів української та болгарської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

6. Читання та аналіз паралельних текстів української та сербської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

7. Читання та аналіз паралельних текстів української та хорватської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

8. Читання та аналіз паралельних текстів української та македонської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

9. Читання та аналіз паралельних текстів української та словенської мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

10. Читання та аналіз паралельних текстів української та словацької мов 

("Заповіт" Т. Шевченка) 

 

 

 

 

 

 

 

 


