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ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАЛЕКТНОЇ ГРАМАТИКИ 

  
(назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання:  денна                   

Освітній ступінь: МАГІСТР                              

Галузь знань:  01 Освіта                  

Спеціальність:  014 Середня освіта         

Освітня програма:  Середня освіта: українська мова і література     

Рік навчання:  1    Семестр:   І, ІІ    

Кількість кредитів (годин): 4_ (32 год.: 16 - лекції; 16 - семінарські; 88 - самостійна робота) 

Мова викладання:  українська     

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=210 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ:  Делюсто Марина Сергіївна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.філол.н., доцент кафедри української мови і 

літератури                                                             

Кафедра: української мови і літератури         

Робочій e-mail:  mdelyusto@ukr.net        

Години консультацій на кафедрі: середа 14.00 – 15.00       

 

3. Опис та мета дисципліни 

Курс «Актуальні питання діалектної граматики» передбачає насамперед 

ознайомлення здобувачів освітнього ступеня «магістр» із сучасними аспектами вивчення 

граматичного рівня українських діалектів.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Актуальні питання діалектної граматики» 

полягає у розширенні і поглибленні знань студентів із граматики української мови, у 

висвітленні новітніх концепцій та підходів до аналізу діалектних граматичних явищ.  

 Процес навчання здійснюється з урахуванням сучасних напрацювань в українському 

мовознавстві та лінгводидактиці. 

Особливу увагу зосереджено на історії вивчення граматики українських говірок, на 

активних процесах на морфологічному та синтаксичному рівнях українських діалектів, 

висвітлено проблемні та складні питання методології дослідження діалектного мовлення 

тощо.    

У процесі навчання передбачено використання інформації теоретичного та 

прикладного характеру зі вступу до мовознавства, загального мовознавства, сучасної 

української літературної мови, історії української мови, лінгводидактики тощо. 

 

 



 

4. Результати навчання 

Структура курсу спрямована на формування у студентів усвідомленого розуміння 

єдності діалектного (первинного) та літературного різновиду української національної мови, 

того, що діалектна форма українська мова є живою комунікативною системою. Дисципліна 

покликана виробити і закріпити у здобувачів ОС «магістр» навичок аналізу діалектного 

граматичного матеріалу під час написання кваліфікаційних робіт. 

Опанувавши цей курс, студенти  

знатимуть:  
 проблематику граматичної дескрипції у сучасній діалектології;  

 традиційні та інноваційні підходи до вивчення діалектної граматики (функційний, 

когнітивно-дискурсивний, комунікативний);  

 особливості польового дослідження граматичних явищ;  

 

        вмітимуть: 

 аналізувати діалектне мовлення із виявленням ареально релевантних діалектних 

ознак;  

 виявляти ґенезу діалектних явищ та інноваційні риси діалектів;  

 застосовувати різноманітні методи і прийоми опису діалектних явищ у студентських 

науково-дослідних роботах; 

 використовувати знання з діалектології української мови при викладанні української 

мови в закладах середньої та вищої освіти, застосовувати новітні форми і методи 

навчання. 

 

Тема № 1. Діалектна граматика як розділ діалектології 
         

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Діалектна граматика як навчальна 

дисципліна. 

2. Предмет і завдання курсу. 

3. Діалектна і літературна граматика 

української мови: інтегральне та 

диференційне. 

4. Значення дослідження граматики 

українських діалектів.  

5. Джерела вивчення граматики 

територіальних діалектів – жива 

народна мова, фольклорно-

етнографічні записи. 

1. Бевзенко С. П. Історія українського 

мовознавства. Історія вивчення української 

мови. К.: «Вища школа», 1991. С. 128–151. 

2. Бевзенко С. П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

3. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української 

мови. К.: «Радянська школа», 1966. 307 с. 

4. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 

Дністра і Дунаю: Навчально-методичний 

посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

5. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний посібник. 

Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

6. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

7. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Діалектна граматика як навчальна 

дисципліна. 

2. Предмет і завдання курсу. 

3. Діалектна і літературна граматика 

української мови: інтегральне та 

диференційне. 

1. Бевзенко С. П. Історія українського 

мовознавства. Історія вивчення української 

мови. К.: «Вища школа», 1991. С. 128–151. 

2. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

3. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української 

мови. К.: «Радянська школа», 1966. 307 с. 



4. Значення дослідження граматики 

українських діалектів.  

Джерела вивчення граматики 

територіальних діалектів – жива 

народна мова, фольклорно-

етнографічні записи. 

4. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 

Дністра і Дунаю: Навчально-методичний 

посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

5. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний посібник. 

Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

6. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект відповідей на 

питання практичного заняття, 

опрацювавши список рекомендованої 

літератури, реферувати статтю; термін 

виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного 

навчання; додаткові вимоги: 

відсутність плагіату, усне опитування 

щодо знання змісту конспектованого 

матеріалу. 

1. Гриценко П. Е. Диалекты в современной 

языковой ситуации Украины. Исследования по 

славянской диалектологии. М., 2012. Вып. 15. С. 

18–42. 
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Depart

ments/Department4/dial_staff/Pages/hrytsenko.aspx 

 

 

Тема № 2. З історії вивчення граматики українських говорів    

  

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  

1. Перші відомості про граматику 

говорів української мови 

(О. Павловський, О. Шафонський). 

2. Морфологічні ознаки говірок у 

перших класифікаціях українських 

діалектів (М. Максимович, І. 

Вагилевич, Я. Головацький). 

3. Значення праць О.О. Потебні для 

розвитку української діалектної 

граматики.  

1. Бевзенко С. П. Історія українського 

мовознавства. Історія вивчення української 

мови. К.: «Вища школа», 1991. С. 128–151. 

2. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

3. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

4. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

5. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Місце морфологічних та 

синтаксичних рис українських 

говірок у працях А. Кримського, 

В. Ганцова, І. Зілинського.  

2. Діяльність московської 

діалектологічної комісії.  

3. Відомості про граматику українських 

діалектів у працях І. Г. 

Верхратського та І. А. Панькевича.. 

1. Бевзенко С. П. Історія українського 

мовознавства. Історія вивчення української 

мови. К.: «Вища школа», 1991. С. 128–151. 

2. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

3. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

4. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 



Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект відповідей на питання 

практичного заняття, опрацювавши 

список рекомендованої літератури, 

виконати письмові завдання; термін 

виконання: не пізніше ніж за тиждень до 

завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

усне опитування щодо знання змісту 

конспектованого матеріалу. 

1. Гриценко П.Ю. Текст як простір вияву 

діалектних явищ. Збірник лінгвістичних 

праць: До 60-річчя проф. О.А. Колесникова. 

Ізмаїл, 2000. С. 9–15. 

2. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 

684 с. 

 

 

Тема № 3. Сучасні дослідження з діалектної граматики     

    

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  

1. Граматичні риси українських говірок 

у синтетичних працях Ф.Т. Жилка, 

С.П. Бевзенка, І.Г. Матвіяса.  

2. Традиційні дослідження граматики 

діалектів (З. Л. Омельченко, М. І. 

Сюсько).  

3. Аспектні дослідження з морфології 

діалектів (Н. Д. Черкес, Н. Б. Бекеш). 

Описові студії з діалектної граматики 

з використанням моделі-матриці (Л. 

В. Рябець, М. І. Зубрицька, М. С. 

Делюсто).  

 

1. Бевзенко С. П. Історія українського 

мовознавства. Історія вивчення української 

мови. К.: «Вища школа», 1991. С. 128–151. 

2. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

3. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

4. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

5. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

6. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. «Атлас української мови» як джерело 

вивчення граматики українських 

діалектів. Лінгвогеографічні 

дослідження К. Ф. Германа, А. О. 

Колесникова.  

2. Сучасний граматичний портрет 

діалектів (П.Ю. Гриценко).   

1. Колесников А. О. Атлас українських говірок 

межиріччя Дністра і Дунаю. Ізмаїл: ІРБІС, 

2016. 168 с. 

2. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

3. Колесников А. О. Морфологія українських 

південнобесарабських говірок: генеза і 

динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 

Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. С. 97–175. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект відповідей на питання 

практичного заняття, опрацювавши 

список рекомендованої літератури, 

виконати письмові завдання; термін 

виконання: не пізніше ніж за тиждень до 

завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, 

усне опитування щодо знання змісту 

конспектованого матеріалу. 

1. Гриценко П. Е. Грамматический портрет 

диалекта. Исследования по славянской 

диалектологии. М., 2013. Вып. 16. С. 9–36. 
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/

Departments/Department4/dial_staff/Documents/

hrytsenko-grammaticheskij-portret-jazyka.pdf  

 

 

 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/dial_staff/Documents/hrytsenko-grammaticheskij-portret-jazyka.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/dial_staff/Documents/hrytsenko-grammaticheskij-portret-jazyka.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/dial_staff/Documents/hrytsenko-grammaticheskij-portret-jazyka.pdf


Тема № 4. Актуальні питання української діалектної морфології: іменні частини мови 

       

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Проблема морфологічної дескрипції у 

діалектології. 

2. Спільні і відмінні риси морфології 

української діалектної мови.  

3. Діалектні структури-інновації. 

4. Морфологічні відмінності, зумовлені 

особливостями фонетики місцевих 

діалектів. 

5. Морфологічні відміни, викликані 

різними напрямками граматичної 

аналогії (індукції). 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

2. Делюсто М. С. Частини мови у діалектному 

тексті. Мова : науково-теоретичний часопис з 

мовознавства. Одеса : Астропринт, 2016. 

№25. C. 136–141. URL: 
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20pr

oblemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf 

3. Делюсто М. С. Лакунарність у граматиці 

української наддунайської говірки. Діалекти 

в синхронії та діахронії. 2014. С. 166-

171.  URL: 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/

Departments/Department4/Pages/dialects-in-

synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Іменник у діалектному мовленні. 

2. Займенник у діалектному мовленні. 

3. Прикметник у діалектному мовленні. 

4. Числівник у діалектному мовленні. 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

2. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

3. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

4. Делюсто М. С. Частини мови у діалектному 

тексті. Мова : науково-теоретичний часопис з 

мовознавства. Одеса : Астропринт, 2016. 

№25. C. 136–141. URL: 

5. http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20pr

oblemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf 

6. Делюсто М. С. Лакунарність у граматиці 

української наддунайської говірки. Діалекти 

в синхронії та діахронії. 2014. С. 166-

171.  URL: 

7. http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Depa

rtments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-

and-diachrony-proceedings.aspx 

Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізувати іменникові, 

займенникові, числівникові і 

прикметникові форми у діалектних 

текстах за посібником (4 тексти на 

вибір). 

 

1. Делюсто М. Українська наддунайська говірка: 

збірник діалектних текстів: [навч. посібник]. 

Ізмаїл: СМИЛ, 2016. 196 с. 

 

Тема № 5. Актуальні питання української діалектної морфології: дієслово, прислівник 

та службові частини мови 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.):  1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx


1. Строкатість дієслівних форм. Форми 

інфінітива в різних діалектах.  

2. Відмінності поміж діалектами в 

оформленні зворотних дієслів.  

3. Особливості  дієвідмінювання 

дієслівних форм. Відмінності між 

формами теперішнього часу (ход’у, 

нос’у, ходе, носе); усічені форми (зна, 

дума) – у південно-східних діалектах. 

4. Відмінності поміж діалектами у 

формах майбутнього часу (меш 

робити, буду робила – у  ряді  

південно-західних діалектів).  

«Вища школа», 1980. 246 с. 

2. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

3. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

4. Делюсто М. С. Частини мови у діалектному 

тексті. Мова : науково-теоретичний часопис 

з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2016. 

№25. C. 136–141. 

URL:http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20D

o%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(

2016).pdf 
5. Делюсто М. С. Лакунарність у граматиці 

української наддунайської говірки. Діалекти 

в синхронії та діахронії. 2014. С. 166-

171.  URL: 
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/De

partments/Department4/Pages/dialects-in-

synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Прислівник у діалектній мові. 

2. Службові слова та вигуки у діалектній 

мові:  

а) прийменник;  

б) сполучник;  

в) частка;  

г) вигук. 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

2. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

3. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

4. Делюсто М. С. Частини мови у діалектному 

тексті. Мова : науково-теоретичний часопис 

з мовознавства. Одеса : Астропринт, 2016. 

№25. C. 136–141. URL: 
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20p

roblemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).p

df 

5. Делюсто М. С. Лакунарність у граматиці 

української наддунайської говірки. Діалекти 

в синхронії та діахронії. 2014. С. 166-

171.  URL: 
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/De

partments/Department4/Pages/dialects-in-

synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx 

Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізувати дієслівні, прислівникові 

форми, службові частини мови у збірнику 

діалектних текстів (Тексти 5-11). 

 

1. Делюсто М. Українська наддунайська 

говірка: збірник діалектних текстів: [навч. 

посібник]. Ізмаїл: СМИЛ, 2016. 196 с. 

 

 

Тема №6. Актуальні питання діалектного синтаксису 

      

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Своєрідність  синтаксису у південно-

західному наріччі: протиставлення в 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

2. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Do%20problemy%20komunikatyvnykh%20yakostey%20(2016).pdf
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/mod/url/view.php?id=13861
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/Pages/dialects-in-synchrony-and-diachrony-proceedings.aspx


організації словосполучень і речень 

цієї системи південно-східним та 

поліським діалектам.  

2. Близькість  південно-східної системи 

до синтаксичної системи  літературної 

мови.  

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

3. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Діалектні відмінності у 

словосполученні. 

2. Діалектні відмінності у структурі 

простого речення. 

3. Діалектні відмінності у структурі 

складного речення 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К.: 

«Вища школа», 1980. 246 с. 

2. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології 

української мови. К.: «Радянська школа», 

1966. 307 с. 

3. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 

Наукова думка, 1990. 164 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Дати письмові відповіді на завдання 117–

119 (С. 27), 167 (С. 37) у 

навчально-методичному посібнику 

С. П. Бевзенка «Практичні заняття з 

української діалектології»; термін 

виконання: не пізніше ніж за тиждень до 

завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: усне опитування щодо 

знання змісту матеріалу. 

1. Бевзенко С. П. Практичні заняття з 

української діалектології. Одеса, 1970. 

 

 

Тема № 7. Сучасна методологія збирання й опрацювання діалектного мовлення 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 

на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

  Лекція (2 год.): 

1. Джерела вивчення діалектного 

мовлення (традиційне і новаторське).  

2. Описовий і лінгвогеографічний методи 

вивчення говірок.  

3. Польове дослідження говірок.  

4. Діалектна текстографія як прийом 

дослідження переселенських говірок. 

5. Питальник як засіб перевірки свідчень 

діалектних текстів і основа 

картографування.  

6. Евристичний потенціал суперечливих 

відомостей текстів і програми. 

1. Гриценко П. Ю. Тексти як джерело 

дослідження українських говірок Румунії. 

Українські говори Румунії / М. Павлюк, 

І. Робчук. Едмонтон – Львів – Нью-Йорк – 

Торонто, 2003. С. І–ХVІ. 

2. Гриценко П. Ю. Тексти як джерело 

дослідження чорнобильських говірок. 

Говірки Чорнобильської зони. Тексти / [відп. 

ред. П. Ю. Гриценко]. К., 1996. С. 7–19. 

3. Гриценко П. Ю. Інформаційний простір 

діалектного тексту. Діалекти в синхронії та 

діахронії: текст як джерело лінгвістичний 

студій. К.: КММ, 2015. С. 100–118. 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_boo

ks/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-

diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-

studij.pdf  

4. Гриценко П. Ю. Про один тип джерел 

сучасних діалектологічних студій. Діалекти 

в синхронії та діахронії: текст як джерело 

лінгвістичний студій. К.: КММ, 2014. С. 

145–154. URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-

ta-diahroniji-zbirnyk.pdf 

5. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf
https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-zbirnyk.pdf


посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Джерела вивчення діалектного 

мовлення (традиційне і новаторське).  

2. Описовий і лінгвогеографічний методи 

вивчення говірок.  

3. Польове дослідження говірок.  

4. Діалектна текстографія як прийом 

дослідження переселенських говірок. 

5. Питальник як засіб перевірки свідчень 

діалектних текстів і основа 

картографування.  

6. Евристичний потенціал суперечливих 

відомостей текстів і програми. 

1. Гриценко П. Ю. Тексти як джерело 

дослідження українських говірок Румунії. 

Українські говори Румунії / М. Павлюк, 

І. Робчук. Едмонтон – Львів – Нью-Йорк – 

Торонто, 2003. С. І–ХVІ. 

2. Гриценко П. Ю. Тексти як джерело 

дослідження чорнобильських говірок. 

Говірки Чорнобильської зони. Тексти / [відп. 

ред. П. Ю. Гриценко]. К., 1996. С. 7–19. 

3. Гриценко П. Ю. Інформаційний простір 

діалектного тексту. Діалекти в синхронії та 

діахронії: текст як джерело лінгвістичний 

студій. К.: КММ, 2015. С. 100–118. 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_boo

ks/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-

diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-

studij.pdf  

4. Гриценко П. Ю. Про один тип джерел 

сучасних діалектологічних студій. Діалекти 

в синхронії та діахронії: текст як джерело 

лінгвістичний студій. К.: КММ, 2014. С. 

145–154. URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-

ta-diahroniji-zbirnyk.pdf 

5. Колесников А. Парадигмологія української 

мови: теоретичні питання: навчальний 

посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект відповідей на питання 

практичних занять, опрацювавши список 

рекомендованої літератури, виконати 

письмові завдання; термін виконання: не 

пізніше ніж за тиждень до завершення 

теоретичного навчання; додаткові вимоги: 

відсутність плагіату, усне опитування 

щодо знання змісту конспектованого 

матеріалу. 

1. Гриценко П. Ю. Інформаційний простір 

діалектного тексту. Діалекти в синхронії та 

діахронії: текст як джерело лінгвістичний 

студій. К.: КММ, 2015. С. 100–118. 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_boo

ks/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-

diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-

studij.pdf  

2. Гриценко П. Ю. Про один тип джерел 

сучасних діалектологічних студій. Діалекти 

в синхронії та діахронії: текст як джерело 

лінгвістичний студій. К.: КММ, 2014. С. 

145–154. URL: https://philology.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/05/dialekty-v-synhroniji-

ta-diahroniji-zbirnyk.pdf 

 

Тема № 8. Актуальні проблеми вивчення діалектної граматики    

     

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Прийом моделювання у діалектній 

граматиці.  

1. Колесников А. О. Морфологія 

українських південнобесарабських 

говірок: генеза і динаміка : [монографія]; 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/dialekty-v-synhroniji-ta-diahroniji-tekst-jak-dgerelo-lingvistychnyh-studij.pdf
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2. Інноваційні підходи до вивчення 

діалектної граматики.  

3. Функційний підхід і опис діалектних 

явищ.  

4. Комунікативні й когнітивно-дискурсивні 

аспекти дослідження діалектної 

граматики. 

відп. ред. П. Ю. Гриценко. Ізмаїл: 

«СМИЛ», 2015. С. 97–175. 

2. Колесников А. Парадигмологія 

української мови: теоретичні питання: 

навчальний посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 

2020. 204 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Прийом моделювання у діалектній 

граматиці.  

2. Інноваційні підходи до вивчення 

діалектної граматики.  

3. Функційний підхід і опис діалектних 

явищ.  

4. Комунікативні й когнітивно-дискурсивні 

аспекти дослідження діалектної 

граматики. 

1. Колесников А. О. Морфологія 

українських південнобесарабських 

говірок: генеза і динаміка : [монографія]; 

відп. ред. П. Ю. Гриценко. Ізмаїл: 

«СМИЛ», 2015. С. 97–175. 

2. Колесников А. Парадигмологія 

української мови: теоретичні питання: 

навчальний посібник. Ізмаїл: «ІРБІС», 

2020. 204 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект відповідей на питання 

практичних занять, опрацювавши список 

рекомендованої літератури, виконати 

письмові завдання; термін виконання: не 

пізніше ніж за тиждень до завершення 

теоретичного навчання; додаткові вимоги: 

відсутність плагіату, усне опитування щодо 

знання змісту конспектованого матеріалу. 

1. Колесников А. О. Морфологія 

українських південнобесарабських 

говірок: генеза і динаміка : [монографія]; 

відп. ред. П. Ю. Гриценко. Ізмаїл: 

«СМИЛ», 2015. С. 97–175. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на 

практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або 

пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на 

проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських роботах є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

 Форма проміжного контролю 



 Модульна контрольна робота (проводиться в письмовій формі, кожен варіант включає 

3 питання, з них перше – тести, друге – теоретичне, третє – практичне, відповіді на які дають 

можливість всебічно оцінити рівень знань студента). 

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант №1 

І. Розв’язати тести: 

1. До джерел вивчення граматики діалектів належать: 

а) писемні пам’ятки; 

б) лінгвогеографічні праці; 

в) живе народне мовлення; 

г) усі вище перераховані джерела. 

ІІ. Описати основні ознаки діалектного тексту як джерела інформації про граматичний 

рівень говірки. 

ІІІ. Визначити тип діалектного граматичного явища та ареал його поширення: даю її, 

разніх бабів, ходю швидко.   

 

Форма підсумкового контролю – залік  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 
Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 




