
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

УКРАЇНСЬКІ ПІВДЕННОБЕССАРАБСЬКІ ГОВІРКИ 

  
(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 

ПІБ:  Колесников Андрій Олександрович        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: д.філол.н., завідувач кафедри української мови і 
літератури                                                             

Кафедра: української мови і літератури         

Робочій e-mail:  akolesnykov2015@ukr.net        

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.00 – 15.00       

 

3. Опис та мета дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лінгвальні риси українських новожитніх 

говірок полімовного і полідіалектного межиріччя Дністра і Дунаю, зокрема їх генетичні і 
динамічні характеристики; класифікація цих говірок; особливості поведінки мовних систем 
латерального ареалу в умовах інтенсивних міжмовних і міждіалектних контактів.  

Традиційний діалектний опис говірок доповнено функційним, соціолінгвістичним, 
комунікативним і когнітивно-дискурсивним підходами, звернено увагу на евристичний 
потенціал суперечливих свідчень діалектних текстів і програми. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Українські південнобессарабські говірки» 

передбачає: 1) удержавити українську мову як засіб міжнаціонального спілкування в 
полілінгвальних та полідіалектних регіонах України; 2) підготувати майбутніх учителів та 
викладачів української мови до педагогічної діяльності в ситуації тісного контактування 
носіїв різних українських діалектів. 

Міждисциплінарні зв’язки: історія України, сучасна українська літературна мова, 
загальне мовознавство, педагогіка, методика навчання української мови. 
 

 



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» навички аналізу діалектного 
матеріалу під час написання кваліфікаційних робіт. 

Опанувавши цей курс, студенти  
знатимуть:  

 історію формування українського етномовного простору межиріччя Дністра і Дунаю; 

 стан вивчення і класифікації українських говірок півдня Одещини; 
 риси українських південнобессарабських говірок на різних мовних рівнях; 
 методи і прийоми опису українських південнобессарабських говірок;  

 сучасні наукові методи діалектологічних досліджень; 

 

 

        вмітимуть: 

 аналізувати мовні явища у просторовій проєкцій; 
 характеризувати різні типи говірок в межах української мови;  
 збирати діалектний матеріал за допомогою різних прийомів;  
 записувати і транскрибувати діалектне мовлення; 
 укладати програми, питальники для збирання діалектного матеріалу;  
 картографувати та інтерпретувати діалектний матеріал. 
 використовувати знання з діалектології української мови при викладанні української 

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

 

Тема № 1. Соціолінгвістична ситуація в полілінгвальному 

південнобессарабському ареалі 
         

Перелік питань/завдань, що 
виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 
ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Основні поняття соціолінгвістики. 
2. Співвідношення понять «мова» і 

«етнос», «діалект» і «субетнос». 
3. Питання про суржик у діалектній 

мові.  
4. Аксіологія індивідуальної мовної 

поведінки в інтерферентних 
умовах. 

1. Антошкіна Л., Красовська Г., Сигеда П., 
Сухомлинов О. Соціолінгвістика: навчальний 
посібник. Донецьк: ТОВ „Юго-Восток Лтд”, 
2007. 360 с. 

2. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики. К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 
2010. 242 с. 

3. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. К.: 
Наукова думка, 1990. 164 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. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 с. 
7. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості 

в ситуації білінгвізму: Монографія.  К.:  
Київський  державний  лінгвістичний 



університет, 2000. 283 с. 
Семінарське заняття (2 год.): 
1. Історія розвитку етномовної 

ситуації в Південній Бессарабії. 
2. Межиріччя Дністра і Дунаю – 

унікальна лінгвістична 
лабораторія. 

1. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і динаміка 
: [монографія]; відп. ред. П. Ю. Гриценко. 
Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 с. 

2. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 
Дністра і Дунаю: Навчально-методичний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

3. Колесников А. Парадигмологія української 
мови: теоретичні питання: навчальний посібник. 
Ізмаїл: «ІРБІС», 2020. 204 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. URL: 

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

partments/Department4/dial_staff/Pages/hrytsenko.a

spx 

2. Колесников А. О. Лінгвістичні ареали межиріччя 
Дністра і Дунаю. Лінгвістичні студії. Вип. 33. 
Вінниця, 2017. С. 153–158. URL: 
http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/100-lingvistichni-

studiji-vipusk-33.html 

3. Колесников А. О. Із спостережень над кореляцією 
етнічних і лінгвальних рис у полімовному ареалі  
(на матеріалі українських 
південнобесcарабських говірок). Наукові 
записки Вінницького державного педагогічного 
університету. Серія: «Філологія 
(мовознавство)». Вінниця, 2018. Вип. 25. С. 46–
59. 

 

Тема № 2. Типологія мов і діалектів межиріччя Дністра і Дунаю    

  

Перелік питань/завдань, що 
виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Поняття про лінгвістичну типологію. 
2. Типологічні класифікації мов 

(типологічні схеми Фр. Шлегеля, А. 
Шлегеля, В. фон Гумбольдта, А. 
Шлейхера, Г. Штейнталя, М. 
Лацаруса, Ф. Містелі, М. Мюллера, 
Ф. Фінка, Е. Сепіра, І.І. Мєщанінова, 
Т. Мілевського, В. Скалічки, Дж. 
Грінберга).   

3. Поділ говірок на старожитні і 
новостворені.  

4. Типологічні характеристики мов і 
діалектів, представлених у Південній 
Бессарабії.  

1. Кочерган М. П. Основи зіставного 
мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

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. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 с. 

6. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 
Дністра і Дунаю: Навчально-методичний 
посібник для студентів вищих навчальних 

http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/dial_staff/Pages/hrytsenko.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/dial_staff/Pages/hrytsenko.aspx
http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Structure/Departments/Department4/dial_staff/Pages/hrytsenko.aspx
http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/100-lingvistichni-studiji-vipusk-33.html
http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/100-lingvistichni-studiji-vipusk-33.html


закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 
7. Українська мова. Енциклопедія. К., 2007. 684 

с. 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Поняття про лінгвістичну типологію. 
2. Типологічні класифікації мов 

(типологічні схеми Фр. Шлегеля, А. 
Шлегеля, В. фон Гумбольдта, А. 
Шлейхера, Г. Штейнталя, М. 
Лацаруса, Ф. Містелі, М. Мюллера, 
Ф. Фінка, Е. Сепіра, І.І. Мєщанінова, 
Т. Мілевського, В. Скалічки, Дж. 
Грінберга).   

3. Поділ говірок на старожитні і 
новостворені.  

4. Типологічні характеристики мов і 
діалектів, представлених у Південній 
Бессарабії. 

1. Кочерган М. П. Основи зіставного 
мовознавства: підручн. К., 2006. 424 с. 

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. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 с. 

6. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 
Дністра і Дунаю: Навчально методичний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

7. 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. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 
Дністра і Дунаю: Навчально методичний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

2. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 с. 

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

 

Тема № 3. Українська мова в Південній Бессарабії      

   

Перелік питань/завдань, що 
виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. З історії дослідження українських 

говірок ареалу (студії В.П. 
Дроздовського, А.М. Мукан, Т.П. 
Заворотної, П.Ю. Гриценка).  

2. Стан вивчення українських говірок 
ареалу.  

3. Українські південнобессарабські 
говірки старішої та новішої формації.  

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. Колесников А. О. Атлас українських говірок 
межиріччя Дністра і Дунаю. Ізмаїл: ІРБІС, 
2016. 168 с. 

4. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 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. Генеза і динаміка діалектів межиріччя 
Дністра і Дунаю: методичні рекомендації для 
збору діалектного матеріалу / Упоряд. А.О. 
Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. Кісеолар. 
Ізмаїл: ІРБІС, 2017. 64 с. 

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

Семінарське заняття (2 год.): 
1. З історії дослідження українських 

говірок ареалу (студії В.П. 
Дроздовського, А.М. Мукан, Т.П. 
Заворотної, П.Ю. Гриценка).  

2. Стан вивчення українських говірок 
ареалу.  

3. Українські південнобессарабські 
говірки старішої та новішої формації.  

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. 

4. Генеза і динаміка діалектів межиріччя 
Дністра і Дунаю: методичні рекомендації для 
збору діалектного матеріалу / Упоряд. А.О. 
Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. Кісеолар. 
Ізмаїл: ІРБІС, 2017. 64 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. Межиріччя Дністра і Дунаю 
у світлі лінгвістичної географії (стан і 
пріоритети). Науковий вісник Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету. 

Ізмаїл, 2006. Вип. 21. С. 3–16. 

2. Колесников А. Українська мова як засіб 
міжнаціонального спілкування в полімовному 
межиріччі Дністра і Дунаю: напрямки роботи 
лінгвістів. Науковий вісник Ізмаїльського 
державного гуманітарного університету : 

збірник наукових праць. Серія «Філологічні 
науки». Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019.  Вип. 44. С. 
23-31. 

 

 

Тема № 4. Класифікація українських південнобессарабських говірок 

       

Перелік питань/завдань, що 
виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Українські південнобессарабські 

говірки старішої формації 
(південнобессарабський, 
буковинсько-подільський, 
слобожанський, 
середньонаддніпрянський типи). 

2. Специфіка говірок новішої формації 

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. Колесников А. О. Атлас українських говірок 
межиріччя Дністра і Дунаю. Ізмаїл: ІРБІС, 
2016. 168 с. 



(закарпатський і західнополіський 
типи). 

4. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 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. Генеза і динаміка діалектів межиріччя 
Дністра і Дунаю: методичні рекомендації для 
збору діалектного матеріалу / Упоряд. А.О. 
Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. Кісеолар. 
Ізмаїл: ІРБІС, 2017. 64 с. 

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

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Українські південнобессарабські 

говірки старішої формації 
(південнобессарабський, 
буковинсько-подільський, 
слобожанський, 
середньонаддніпрянський типи). 

2. Специфіка говірок новішої формації 
(закарпатський і західнополіський 
типи). 

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. Колесников А. О. Атлас українських говірок 
межиріччя Дністра і Дунаю. Ізмаїл: ІРБІС, 
2016. 168 с. 

4. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 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. Генеза і динаміка діалектів межиріччя 
Дністра і Дунаю: методичні рекомендації для 
збору діалектного матеріалу / Упоряд. А.О. 
Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. Кісеолар. 
Ізмаїл: ІРБІС, 2017. 64 с. 

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

Завдання для самостійної роботи: 
Проаналізувати риси українських 
південнобессарабських говірок основної 
формації за навчальним посібником (4 
тексти на вибір). 

1. Делюсто М. Українська наддунайська говірка: 

збірник діалектних текстів: [навч. посібник]. 
Ізмаїл: СМИЛ, 2016. 196 с. 

 

Тема № 5. Динаміка українських південнобессарабських говірок 

         

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси 

Лекція (2 год.):  
1. Два вектори динаміки українських 

південнобессарабських говірок. 

1. Колесников А. О. Атлас українських говірок 
межиріччя Дністра і Дунаю. Ізмаїл: ІРБІС, 
2016. 168 с. 



2. Збереження і розвиток VS редукція 
діалектних і національних рис. 

3. Питання необхідності збереження 
українських говірок в ареалі. 

4. Удержавлення української мови як 
засобу міжнаціонального спілкування 
в полімовній Південній Бессарабії 

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. 676 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Два вектори динаміки українських 

південнобессарабських говірок. 
2. Збереження і розвиток VS редукція 

діалектних і національних рис. 
3. Питання необхідності збереження 

українських говірок в ареалі. 
Удержавлення української мови як 
засобу міжнаціонального спілкування 
в полімовній Південній Бессарабії 

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. 676 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. Колесников А. О. Динаміка українських 
південнобессарабських говірок: збереження 
і розвиток vs редукція національних рис в 
умовах мультилінгвізму.  Науковий вісник 
Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету: збірник наукових праць. 
Серія «Філологічні науки». Ізмаїл: РВВ 
ІДГУ, 2018. Вип. 38. С. 15–19. 

 

 

 

Тема №6. Інші мови і діалекти в Південній Бессарабії 
      

Перелік питань/завдань, що виноситься 
на обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 
та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Говірки старообрядців-липован. 
2. Болгарські говірки на території 

України.  
3. Проблема дебалканізації болгарських 

переселенських говірок ареалу. 
Чушмелійський, чийшийський, 
фракійський, балканський о-говір й ъ-

говір.  
4. Дакорумунський, істрорумунський, 

арумунський та мегленорумунський  
діалекти.  

5. Чадирлунзько-комратський / 
комратсько-чадирський (центральний) 
діалект. Вулканештський діалект. 
Циганська мова в МДД.  

6. Албанська мова в МДД.  
7. Історія присутності німецької мови в 

МДД. 

1. Генеза і динаміка діалектів межиріччя 
Дністра і Дунаю: методичні рекомендації 
для збору діалектного матеріалу / Упоряд. 
А.О. Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. 
Кісеолар. Ізмаїл: ІРБІС, 2017. 64 с. 

2. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 
Дністра і Дунаю: Навчально методичний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

3. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 с. 



Семінарське заняття (2 год.): 
1. Говірки старообрядців-липован. 
2. Болгарські говірки на території 

України.  
3. Проблема дебалканізації болгарських 

переселенських говірок ареалу. 
Чушмелійський, чийшийський, 
фракійський, балканський о-говір й ъ-

говір.  
4. Дакорумунський, істрорумунський, 

арумунський та мегленорумунський  
діалекти.  

5. Чадирлунзько-комратський / 
комратсько-чадирський (центральний) 
діалект. Вулканештський діалект. 
Циганська мова в МДД.  

6. Албанська мова в МДД.  
7. Історія присутності німецької мови в 

МДД. 

1. Генеза і динаміка діалектів межиріччя 
Дністра і Дунаю: методичні рекомендації 
для збору діалектного матеріалу / Упоряд. 
А.О. Колесников, М.С. Делюсто, П.Д. 
Кісеолар. Ізмаїл: ІРБІС, 2017. 64 с. 

2. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 
Дністра і Дунаю: Навчально методичний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

3. Колесников А. О. Морфологія українських 
південнобесарабських говірок: генеза і 
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. 
Гриценко. Ізмаїл: «СМИЛ», 2015. 676 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. Делюсто М. С. Типологія говірок межиріччя 
Дністра і Дунаю: Навчально методичний 
посібник для студентів вищих навчальних 
закладів. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2012. 64 с. 

 

 

Тема № 7. Міжмовні і міждіалектні контакти в Південній Бессарабії   

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 
обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Наслідки міжмовних і міждіалектних 

контактів в мовах і діалектах регіону.  
2. Шляхи міжмовного і міждіалектного 

контактування в регіоні. 

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. 
Семінарське заняття (2 год.): 
1. Наслідки міжмовних і міждіалектних 

контактів в мовах і діалектах регіону.  
2. Шляхи міжмовного і міждіалектного 

контактування в регіоні. 

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. 

2. Колесников А. О. Із спостережень над 
запозиченнями в українських 
південнобессарабських говірках. 
Лінгвістичні студії. Вінниця, 2018. Вип. 
36. 116–121. 

 

 

Тема № 8. Методи і прийоми опису українських південнобессарабських говірок 

         

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 
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.  

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 
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6. Евристичний потенціал суперечливих 
відомостей текстів і програми. 

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 

 

 

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. 
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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. З-поміж українських південнобессарабських говірок новішої формації розрізняють 
такі типи: 
а) закарпатський і західнополіський типи; 
б) східнокарпатський і східнополіський типи; 
в) південнокарпатський і центральнополіський типи; 
г) закарпатський і східнополіський типи. 
ІІ. Описати основні ознаки українських південнобессарабських говірок буковинсько-

подільського типу. 
ІІІ. Визначити тип діалектного явища: дасиш мені книгу, говорити за него.   

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 




