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НОСТРАТИЧНОЇ ПРАМОВИ 

 

У статті охарактеризовано дефініції понять «єдність», «мовна єдність», 

«макросім’я», «праностратична єдність», «праностратична макросім’я» […] 

(не менше 1800 знаків). 
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HYPOTHETICAL VERSIONS OF GEOGRAPHICAL LOCALIZATION  

OF NOSTRATIC PROTO LANGUAGE 

 



This article describes the definition of the concepts of «unity», «language unity», 

«macrofamily»,«Proto-Nostratic unity», «Proto-Nostratic macrofamily» […] (1800 

знаків). 
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Постановка проблеми. Розвиток порівняльно-історичного методу від 

початку його зародження, а згодом і комплексного застосування його 

інструментарію – прийомів і процедур – призвів до того, що більшість 

таксономічних одиниць, які не перевищують індоєвропейську мовну сім’ю за 

своєю глибиною, як зазначали С. А. Бурлак і С. А. Старостін, вже виявлено, а 

спроби поглиблення порівнянь є цілком закономірними (Бурлак, Старостин, 

2005: 77) […]. 

Аналіз досліджень. Звичайно, на основі численних спроб довести 

можливу спорідненість, з одного боку, індоєвропейських мов з семітськими 

(Г. Асколі, Ф. Деліч, Р. фон Раумер), тюркськими (Х. Педерсен), уральськими 

(Б. Колліндер), угро-фінськими (Н. Андерсон, Г. Моллер, Г. Світ, Х. Педерсен, 

В. Томсен) […]. 

Мета статті – розглянути версії щодо географічної локалізації 

ностратичної прамови […]. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, необхідно з’ясувати дефініції 

понять «єдність» і «макросім’я», які на сучасному етапі розвитку лінгвістичної 

макрокомпаративістики часто ототожнюють […]. 

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, можемо констатувати, що […]. 
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