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                                    План План 

1.   Гіпотези походження мови 1.   Гіпотези походження мови 
(звуконаслідувальна, (звуконаслідувальна, 
звукосимволічна, вигукова, звукосимволічна, вигукова, 
соціального договору, трудових соціального договору, трудових 
вигуків, жестів). вигуків, жестів). 

2.   Гіпотеза Ф.Енгельса 2.   Гіпотеза Ф.Енгельса 
3.   Походження і сутність мови за 3.   Походження і сутність мови за 

В.Гумболдтом.В.Гумболдтом.
4.   Теорії моногенезу та полігінезу4.   Теорії моногенезу та полігінезу  



  

Гіпотези походження   Гіпотези походження   
мовимови

Звуконаслідувальна

звукосимволічна

вигукова

Соціального 
договору

Трудових вигуків

жестів



  

Загальна Загальна 
характеристикахарактеристика

гіпотезгіпотез
 ЗвуконаслідувальнаЗвуконаслідувальна – наслідування людиною  – наслідування людиною 

звуків природи. звуків природи. Започаткрвана ще Демокрітом  і Започаткрвана ще Демокрітом  і 
Платоном . У ХІХ ст. її підтримував Вільям УїтніПлатоном . У ХІХ ст. її підтримував Вільям Уїтні . .

 ЗвукосимволічнаЗвукосимволічна  – звуками людина передає свої – звуками людина передає свої 
враження про навколишній світ. враження про навколишній світ. Аврелій Аврелій 
Августович, Готфрід-Вільгельм Лебніц, Якоб Августович, Готфрід-Вільгельм Лебніц, Якоб 
Грімм, Гейман Штейнталь, Олександр Потебня, Грімм, Гейман Штейнталь, Олександр Потебня, 
Шарль Баллі.Шарль Баллі.

 Вигукова (емоційна, довільних вигуківВигукова (емоційна, довільних вигуків)) - певні  - певні 
почуття викликали вимовляння звуків (слів). почуття викликали вимовляння звуків (слів). 
Започаткована епікурейцями Давньої Греції.Започаткована епікурейцями Давньої Греції.     Ж.- Ж.-
Ж. Руссо, Д.М. КудрявськийЖ. Руссо, Д.М. Кудрявський..  



  

Загальна Загальна 
характеристикахарактеристика
               гіпотез               гіпотез Соціального договоруСоціального договору – встановлення  – встановлення 

символів для кожної речі. символів для кожної речі. 
Основоположник Діодор Сицилійський.Основоположник Діодор Сицилійський.

 Трудових вигуківТрудових вигуків – інстинктивні вигуки  – інстинктивні вигуки 
супроводжували колективні трудові дії. супроводжували колективні трудові дії. 
Людвіг Нуаре, Карл Бюхер.Людвіг Нуаре, Карл Бюхер.

 Жестів Жестів – спочатку виникли жести, а потім – спочатку виникли жести, а потім 
на її основі звукова мова. на її основі звукова мова. 

      М. Марр, Вільгельм Вундт.М. Марр, Вільгельм Вундт.



  

Гіпотеза походження Гіпотеза походження 
мови  Ф. Енгельсамови  Ф. Енгельса

Праця - “Роль праці в процесі Праця - “Роль праці в процесі 
перетворення мавпи в людину” (1876).перетворення мавпи в людину” (1876).

За цією гіпотезою, 40-50 тис. років За цією гіпотезою, 40-50 тис. років 
тому,  мавпи  австралопітек тому,  мавпи  австралопітек 
перетворилася на “людину розумну” перетворилася на “людину розумну” 
(кроманьйонці) -  (кроманьйонці) -  Homo sapiens.Homo sapiens.



  

Походження мови за     Походження мови за     
В. Гумболдтом В. Гумболдтом 

“ “ Мова – не тільки зовнішній засіб Мова – не тільки зовнішній засіб 
спілкування людей у суспільстві, вона спілкування людей у суспільстві, вона 
закладена в природі самих людей і закладена в природі самих людей і 
необхідна для розвитку їх духовних необхідна для розвитку їх духовних 
сил та формування світогляду”.сил та формування світогляду”.  

              Тому найвірогіднішою гіпотезою є Тому найвірогіднішою гіпотезою є 
божественного, чи космічного, божественного, чи космічного, 
походження мови. походження мови. 



  

        Теорія моногенезу та Теорія моногенезу та 
   полігенезу   полігенезу

Теорія моногенезуТеорія моногенезу  --
(від гр. (від гр. Monos Monos 
“один” і “один” і genesis genesis 
“народження, “народження, 
походження”) – походження”) – 
вчення про вчення про 
походження всіх походження всіх 
мов світу від однієї мов світу від однієї 
мови.мови.

Теорія полігенезу  - Теорія полігенезу  - 
      ( від гр. ( від гр. Poly Poly 
“багато” і “багато” і genesis genesis 
“народження, “народження, 
походження”) – походження”) – 
протилежний протилежний 
моногенезові моногенезові 
погляд.погляд.



  

      ВисновокВисновок

Коли і як зКоли і як з‘‘явилася мова, якою вона явилася мова, якою вона 
була на перших етапах розвитку була на перших етапах розвитку 
людства цікавить людей із людства цікавить людей із 
найдавніших часів, однак до наших найдавніших часів, однак до наших 
днів немає загальноприйнятої відповіді днів немає загальноприйнятої відповіді 
на них. на них. 
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