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Інформація про 

курс 

 

Курс української діалектології відіграє особливу роль у підготовці 

спеціаліста-словесника, оскільки під час його вивчення значно 

розширюються знання про різні форми існування мови – діалектну 

і літературну. Він покликаний дати студентові глибокі теоретичні 

знання про структуру діалектної мови, її територіальну 

диференціацію, сформувати навики практичного аналізу діалектних 

явищ. Завдання курсу – формувати у студентів чітке розуміння 

діалектного членування української мови; ознайомити студентів із 

системою термінів діалектології; вивчити фонетичні, граматичні, 

лексичні особливості наріч і говорів української мови.  У процесі 

вивчення курсу студенти зможуть вільно орієнтуватися на 

лінгвістичній карті, аналізувати діалектні тексти, вивчати 

фонетичні, морфологічні, лексичні особливості говорів української 

мови, виробляти навички запису діалектних матеріалів фонетичною 

транскрипцією.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Діалектологія» призначений для студентів-україністів 

другого року навчання. Він орієнтований на теоретичну і 

практичну підготовки з фаху. Філолог працює в умовах говіркового 

оточення, тому знати особливості говору, ареал, історію 

дослідження  – одне з основних завдань. Лекції спрямовані на 

ознайомлення з українською діалектологією як наукою, її системою 

термінів, із фонетичними, морфологічними, лексичними 

особливостями наріч і говорів української мови. На практичних 

заняттях студенти повинні навчитися аналізувати діалектні тексти і 

вказувати, робити порівняльну характеристику наріч і діалектів 

української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, 

лексичних особливостей кожного з них, а також аналізувати та 

інтерпретувати карти Атласу української мови. 

 

Мета та цілі курсу Мета курсу –  допомогти студентові засвоїти основні процеси 

поширення в діалектному просторі української мови, з'ясувати 

взаємодію літературної та діалектної мови, основні ознаки діалектів 
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на різних структурних рівнях мови.  

Курс «Діалектологія»  має загальнотеоретичні і практичні цілі. 

Загальнотеоретичні цілі курсу полягають в тому, щоб знати: 

• систему термінів діалектології та лінгвогеографії, її предмет, 

завдання і значення; 

• класифікацію українських говорів на основі спільних 

фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних ознак; 

• фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості 

говірок поліського, південно-західного та південно-східного 

наріч  української мови; 

• відомості з історії української діалектології та лінгвогеографії; 

• основні засади української лінгвістичної географії; 

• діалектні словники, їхнє призначення. 

• будову, структуру, зміст Атласу української мови в трьох томах 

Практичні цілі курсу «Діалектологія» вбачаємо у формуванні 

вмінь: 

• аналізувати діалектні тексти на основі фонетичних, 

морфологічних, синтаксичних та лексичних ознак; 

• визначати, на території якого наріччя і говору вони записані; 

• робити порівняльну характеристику наріч і діалектів 

української мови на базі вивчених фонетичних, морфологічних, 

синтаксичних і лексичних особливостей кожного з них; 

• правильно транскрибувати діалектні тексти із аудіозаписів; 

• користуватися діалектологічними атласами та діалектними 

словниками. 
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наукових праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук. – Львів, 2016. – С. 
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15. Горбач О. Зібрані статті. Т.5: Діалектологія. – Мюнхен, 1993. 
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Гриценко. – Київ, 2015. – С. 100-118. 
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27. Зілинський І. Карта українських говорів. – Варшава,1933. 
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Т12. –С.3-12. 
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41.  Костів О. Проблеми лінгвогеографії в концепції Л. Коць-Григорчук / 

О. Костів // У координатах мови.  Збірник наукових праць на пошану 
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50. Німчук В.В. До походження українських діалектів // Наука і культура. – 

К.,1993. – С.128– 152. 
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2011. – 424 с. 
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Тривалість курсу Один семестр (3) 

 

Обсяг курсу Поняття української діалектології. Класифікація українських 

говорів. Історія української діалектології. Лінгвістична географії і її 

ваємозвязок з діалектологією. 

Загальний обсяг 90 годин, у т. ч. 32 годин лекційних, 16 годин 

практичних занять і 42 години самостійної роботи. 3 кредити 

ЄКТС. 3 модулі. 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

 Студенти повинні вміти: 

 визначати основні ознаки української діалектології, 

співвідношення літературної мови та діалектної,  

оперувати основними термінами діалектології (говір, говірка, 



наріччя, ареал, ізоглоса),  

здійснювати класифікацію українських діалектів , класифікувати 

українські діалекти за генетичною ознакою на давні (старожитні) і 

новостворені;   

оперувати основними термінам лінгвістичної географії, визначати 

спільне та відмінне між діалектологією та лінгвогеографією, 

аналізувати концепцію, будову, зміст Атласу української мови в 

трьох томах; аналізувати фонетичні, морфологічні, синтаксичні та 

лексичні карти АУМ; 

визначати на карті українські наріччя та говори;  характеризувати 

поліське наріччя за діалектними ознаками на різних мовних рівнях 

аналізувати говори української мови, виділяти їх ареали, 

виокремлювати фонетичні, морфологічні, лексичні особливості. 

 

 

Ключові слова  Наріччя, говір, говірка, синхронія, діахронія, ядро, периферія, 

ізоглоса, ареал, діалектологія, лінгвогеографія, лінгвістична карта, 

діалектний словник, атлас, зона перехідності, зона вібрацій, 

діалектна риса, переголос, обниження наголошених голосних, 

дифтонги, акомодація, парокситонеза, укання, опозиція,  історичні 

зміни.  

Формат курсу  Очний, заочний 

Теми * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Цикл курсів з фонетики і  граматики української мови, української 

лексикології та  історичної граматики, загального мовознавства.  

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Курс «Діалектологія» передбачає застосування описового, 

порівняльно-історичного, лінгвогеографічного методів, що 

виявляється у таких  прийомах: 

• діалектні явища аналізують із синхронного погляду (опис 

говору на вертикеальному зрізі, аналіз діалектних явищ 

фонетичного, морфологічного, лексичного та синтаксичного 

зрізів); 

• діалектні явища аналізуються на діахронному зрізі, що 

передбачає встановлення генезису як діалектних рис, так і 

походження говорів та наріч; 

• вивчаються не окремі мовні факти чи явища, а системи 

діалектних рис в українському діалектному просторі; 

• встановлюються риси відповідностей між літературною та 

діалектною мовами у фонетиці, морфології, синтаксисі, лексиці 

тощо; 

• визначається відносна хронологія діалектних явищ; 

• методи лінгвістичної географії дають змогу простежити 

просторове розміщення говіркових елементів, а інтерпретувати 

лінгвістичні карти. 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер, мультимедійна дошка 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються так:  

• практичні: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

20; 



навчальної 

діяльності) 

• модулі: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

 • екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 

50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Питання до 

екзамену. 

1. Українська діалектологія як наука, її предмет, завдання і значення. 

2. Зв’язок діалектології з іншими науками. 

3. З історії української діалектології. 

4. Діалектизми та їх типи. 

5. Методи збирання діалектного матеріалу, методи діалектологічних 

досліджень. 

6. Літературна в діалектна мова як два різновиди загальнонародної мови. 

Поняття діалектної норми. 

7. Класифікація українських діалектів на основі спільних фонетичних та 

граматичних ознак. 

8. Класифікація українських діалектів за генетичною ознакою. 

9. Українська лінгвістична географія. 

10. Атлас української мови, будова, історія створення. 

11. Типи діалектних явищ в українській мові. 

12. Запис і дослідження діалектного матеріалу. 

13. Кость Михальчук – основоположник української діалектології. 

14. Типи лінгвістичних атласів Фонетичні особливості північного 

(поліського) наріччя української мови. 

15. Склад діалектної лексики з погляду її походження. 

16. Система термінів діалектології (говірка, говір, діалект, наріччя, 

діалектне явище, ізоглоса). 

17. Діалектні словники. 

18. До характеристики діалектних відмінностей у фразеології. 

19. Характеристика говорів північного наріччя української мови на різних 

мовних рівнях. 

20. Лексичні особливості поліського наріччя української мови. Словники 

поліських говірок. 

21. Фонетичні особливості північного наріччя української мови. 

22. Морфологічні ознаки північного наріччя української мови. 

23. Наддністрянський діалект (територія, історія дослідження). 

24. Фонетичні ознаки наддністрянських говірок. 
25. Лексичні особливості наддністрянського говору. 

26. Морфологічні особливості наддністрянських говірок. 

27. Проблема походження етноніма “гуцули”. 

28. Фонетичні особливості гуцульських говірок. 

29. Морфологічні особливості гуцульських говірок. 

30. Фонетичні та морфологічні особливості покутсько-буковинських 

говірок. 

31. Проблема походження етноніма “бойки”. 

32. Ареал бойківських говірок. 

33. Морфологічні особливості бойківських говірок. 

34. Фонетичні особливості бойківських говірок. 

35. Лемківський діалект (територія, історія, походження етноніма “лемки”). 

36. Фонетичні особливості лемківських говірок. 
37. Морфологічні особливості лемківських говірок. 

38. Ареал та історія дослідження надсянських говірок. 

39. Фонетичні особливості надсянських говірок. 

40. Морфологічні ознаки надсянських говірок. 

41. Фонетичні та морфологічні особливості волинських говірок. 

42.  Ареал закарпатських говірок. 

43. Фонетичні та морфологічні особливості закарпатських говірок. 

44. Фонетичні та морфологічні особливості подільських говірок. 

45. Степові говірки (ареал, походження степових говірок). 

46. Середньонаддніпрянський діалект – основа української літературної 

мови (дослідники, ареал, історія формування говору). 

47. Фонетичні особливості середньонаддніпрянського говору. 

48. Фонетичні особливості слобожанських говірок.  

49. Фонетичні особливості степових говірок Морфологічні особливості 

середньонаддніпрянських говірок. 



50. Характерні особливості лексики діалектів. 

51. Український діалектний синтаксис та усне літературне мовлення. Типи 

відмінностей у синтаксисі української діалектної мови. 
 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 
Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 МОДУЛЬ І     

37 т. 

 

 

2 год. 

Українська діалектологія як наука, її предмет, завдання, 

значення і система термінів. Синхронна та діахронна 

діалектологія. Поняття діалектної норми. Зв’язок 

діалектології з іншими науками. Територіальні  і соціальні 

діалекти. Методи збирання діалектного матеріалу. Методи 

діалектологічних досліджень. 

лекція Матвіяс І. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990.;    Жилко Ф.Т. 

Нариси з діалектології 

української мови. – К., 

1966; Енциклопедія 

"Українська 

мова"//www.litopys.org.ua

; 

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

Періодизація вивчення українських 

діалектів. Найважливіші діалектологічні 

та лінгвогеографічні праці з української 

діалектології (В. Ганцов, І Верхратський, 

Й. Дзендзелівський, Б.Кобилянський, 

Г.Шило, І. Зілинський та ін.). 

Сучасний етап вивчення українських 

діалектів. 

 

 

6 год. 

13. 

09. 

2020 

37 т. 

 

 

 

 

2 год. 

Класифікація українських діалектів на основі спільних 

фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних 

ознак. Північне (поліське), південно-західне і південно-

східне наріччя української мови. Класифікація українських 

діалектів за генетичною ознакою на давні (старожитні) і 

новостворені.  

лекція Матвіяс І. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990.;    Жилко Ф.Т. 

Нариси з діалектології 

української мови. – К., 

1966; Енциклопедія 

"Українська 

мова"//www.litopys.org.ua

; 

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

Класифікація українських діалектів у 

працях К. Михальчука, В. Ганцова, І. 

Зілинського, Ф. Жилка, І. Матвіяса 

 

6 год. 

20. 09. 

2010 

 

38т. 

 

 

Українська діалектологія як наука, її предмет, завдання, 

значення і система термінів. Поняття загальнонародної та 

літературної мови. Поняття діалектної норми. Синхронна 

та діахронна діалектологія. Територіальні та соціальні 

Практичне 

заняття 

Матвіяс І. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990.;    Жилко Ф.Т. 

Нариси з діалектології 

  

http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


2 год. діалекти.  української мови. – К., 

1966; Енциклопедія 

"Українська 

мова"//www.litopys.org.ua

; 

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

39 т. 

 

 

2 год. 

Південно-західне наріччя.  Групи говорів південно-

західного наріччя. 

лекція Енциклопедія 

"Українська 

мова"//www.litopys.org.ua

; Атлас української мови 

: В 3 т.-К.,1984-1992. – Т. 

І (Вступ); Жилко Ф.Т. 

Нариси з діалектології 

української мови. – К., 

1966. 

 

 

  

40 т. 

 

2 год. 

Південно-західне наріччя.  Групи говорів південно-

західного наріччя. Наддністрянський діалект. Ареал 

наддністрянського говору, історія його дослідження. 

Поняття «опільського» діалекту. Фонетичні, морфологічні, 

лексичні особливості. 

 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К.,1990. 

- С.88-95;  Енциклопедія 

"Українська 

мова"//www.litopys.org.ua

); Говори української 

мови. Збірник текстів. - 

С.303-305; 239-243; 

Шило Г. Ф. 

Наддністрянський 

регіональний словник. – 

Львів-Нью-Йорк, 2008. 

Українські говірки 

південно-західного 

наріччя. Тексти / 

Упорядник та автор 

передмови Н. М. 

Глібчук. – Львів, 2005. – 

238 с.  

 

  

40 т. Ареал поширення, межі, діалектне членування південно- Практичне Матвіяс і. Українська Розвиток української школи лінгвістичної 4. 10. 2020 

http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


 

 

2 год. 

західного наріччя української мови. Історія досліджень 

південно-західного наріччя. 

Наддністрянський говір, його ознаки. 

 

заняття мова і її говори. –К., 

1990. С.58-59, 74-80; 

Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Говори української мови. 

Збірник текстів. - С. 230 -

236; 13. Українська мова 

в Галичині: історичний 

вимір. -  Львів, 2011; 

Українські говірки 

південно-західного 

наріччя. Тексти / 

Упорядник та автор 

передмови Н. М. 

Глібчук. – Львів, 2005.; 

Костів О. Динаміка  в 

системі консонантизму 

говірок  південно-

західного наріччя  // 

Вісник Львівського 

університету. Серія 

філологічна. – Львів: 

Львівський національний 

ун-т, 2006. – Вип. 38 . –  

Частина І. – С.147-156 

 

географії. Робота над Атласом 

української мови. Ф. Жилко і українська 

школа лінвістичної географії. 

 

 

6 год. 

 МОДУЛЬ 2     

41 т. 

 

 

 

2 год. 

Гуцульський (східнокарпатський) діалект. Ареал. Історія 

дослідження говору. Фонетичні, морфологічні, 

синтаксичні, лексичні особливості. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К.,1990, 

74-80; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

Проблема походження етноніміма 

«гуцули». 

 

4 год. 

18. 10. 2020 

42 т. 

 

 

2 год. 

Покутсько-буковинський говір. Історія походження та 

виділення. Фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні 

особливості. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К.,1990, 

74-80; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

  

http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


www.litopys.org.ua;  

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

 

42 т.  

 

 

 

2 год. 

Гуцульський (східнокарпатський) діалект. Його ареал. 

Історія дослідження говору. Проблема походження 

етноніма "гуцули". Фонетичні, морфологічні, лексичні 

особливості. Покутсько-буковинські говірки. Ареал 

покутсько-буковинських говірок, історія їх дослідження. 

Фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні 

особливості. 

Практичне 

заняття 

Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К., 

1990,; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua;  

Кобилянський Б.В. 

Походження 

східноукраїнського і 

покутського діалектів 

(гіпотеза та її 

обгрунтування) // Наук. 

зап. Львів. пед. ін-ту. – 

1959. – Т.12. – С.3-12.; 

Хобзей Н., Ястремська 

Т., Сімович О., Дидик-

Меуш Г. Гуцульські 

світи. Лексикон. – Львів: 

Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича 

НАНУ, 2013;   

 Українські говірки 

південно-західного 

наріччя. Тексти / 

Упорядник та автор 

передмови Н. М. 

Глібчук. – Львів, 2005. 

 

  

43т. 

 

 

2 год. 

Надсянський говір.  Ареал. Історія дослідження діалекту. 

Сучасний стан надсянських говірок. 

  

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К.,1990, 

Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Пшеп’юрська М. 

Надсянський говір // 

Праці Українського 

наукового інституту. – 

  

http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


Сер. філол. –Т.44. – Кн.7. 

– Варшава,1938. 

 

44 т. 

 

 

 

2 год. 

Бойківський (північнокарпатський) говір.  Історія 

дослідження діалекту. Проблема походження етноніма 

“бойки”. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К.,1990, 

Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Онишкевич М.Й. 

Словник бойківських 

говірок: У 2-х т. – 

К.,1984. 

 

  

44 т. 

 

 

2 год. 

Надсянський говір.  Його ареал. Історія дослідження 

діалекту. Фонетичні, морфологічні, лексичні особливості. 

Карпатська група говорів. Бойківський 

(північнокарпатський) говір. Його ареал. Історія 

дослідження діалекту. Проблема походження етноніма 

“бойки”. Фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні 

особливості. 

Практичне 

заняття 

Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –

К.,1990.; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Говори української мови. 

Збірник текстів. – К., 

1977; Українські говірки 

південно-західного 

наріччя. Тексти / 

Упорядник та автор 

передмови Н. М. 

Глібчук. – Львів, 2005; 

Пшеп’юрська М. 

Надсянський говір // 

Праці Українського 

наукового інституту. – 

Сер. філол. –Т.44. – Кн.7. 

– Варшава,1938; 

Онишкевич М.Й. 

Словник бойківських 

говірок: У 2-х т. – 

К.,1984. 

 

  

45т. 

 

 

2 год. 

Середньозакарпатський (закарпатський) діалект. Його 

ареал. Поділ закарпатських говірок на 4 групи – 

боржавські, марамороські, ужанські та верховинські 

говірки. Історія дослідження закарпатського діалекту. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К.,1990, 

Енциклопедія 

"Українська мова"// 

  

http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


Фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні 

особливості. 

www.litopys.org.ua; 

Панькевич І. Нарис 

історії українських 

закарпатських говорів. – 

Прага,1958. 

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

 46 т. 

 

  

 

2 год. 

Лемківський говір. Його ареал. Історія дослідження 

діалекту. Проблема походження етноніма “лемки”. 

Фонетичні, морфологічні, лексичні особливості. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. –К.,1990, 

Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

Карпатська група говорів. Сучасний стан 

та історія дослідження. 

 

 

8 год. 

24. 11 2020 

46 т. 

 

 

2 год. 

Карпатська група говорів. Середньозакарпатський 

(закарпатський) діалект. Його ареал. Поділ закарпатських 

говірок на. Історія дослідження закарпатського діалекту. 

Фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні 

особливості. Лемківський говір. Його ареал. Історія 

дослідження діалекту. Проблема походження етноніма 

“лемки”. Фонетичні, морфологічні, лексичні особливості. 

Практичне 

заняття 

Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990 ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua;  

Говори української мови. 

Збірник текстів. – К., 

1977; Українські говірки 

південно-західного 

наріччя. Тексти / 

Упорядник та автор 

передмови Н. М. 

Глібчук. – Львів, 2005. 

  

 

47 т. 

2 год. 

Волинсько-подільська група говорів. Подільський говір. 

Історія дослідження. Фонетичні, морфологічні, лексичні 

особливості. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990 ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua;  

 

  

48 т. 

 

2 год. 

Волинський говір. Ареал поширення. Історія дослідження. 

Фонетичні, морфологічні, лексичні особливості. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990 ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

  

http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


www.litopys.org.ua;  

Жилко Ф.Т. Нариси з 

діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

48 т. 

 

2 год. 

Волинсько-подільська група говорів південно-західного 

наріччя. Подільський говір. Історія дослідження. 

Волинський говір. Ареал поширення. Фонетичні, 

морфологічні, лексичні особливості 

Практичне 

заняття 

Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – 

К.,1990, ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua;  

Говори української мови. 

Збірник текстів. – К., 

1977; Українські говірки 

південно-західного 

наріччя. Тексти / 

Упорядник та автор 

передмови Н. М. 

Глібчук. – Львів, 2005. 

  

49 т 

2 год. 

Північне (поліське) наріччя української мови. Ареал, 

походження говорів. Історія дослідження північного 

наріччя.  

лекція Українська мова. 

Енциклопедія. – К., 2000 

// http: lіtopys. org.ua 

Мойсієнко В. Історична 

діалектологія 

української мови. 

Північне (поліське) 

наріччя. – К., 2016 

 

Історична основа говорів північного 

наріччя.  

 

4 год. 

11. 10. 2020 

50 т. 

2 год. 

Фонетичні, морфологічні, лексичні, синтаксичнів 

особливості правобережнополіських, лівобережнополіський 

та середньополіських говірок.  

 

лекція Українська мова. 

Енциклопедія. – К., 2000 

// http: lіtopys. org.ua 

Мойсієнко В. Історична 

діалектологія 

української мови. 

Північне (поліське) 

наріччя. – К., 2016 

 

  

50 т.  

2 год. 

Північне наріччя української мови. Характеристика 

правобережнополіських, лівобережнополіський та 

середньополіських говірок. 

Практичне 

заняття 

Українська мова. 

Енциклопедія. – К., 2000 

// http: lіtopys. org.ua 

Мойсієнко В. Історична 

діалектологія 

  

http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


української мови. 

Північне (поліське) 

наріччя. – К., 2016 

 

 МОДУЛЬ 3     

51 т. 

 

2 год. 

Характеристика говорів південно-східного наріччя 

(середньонаддніпрянського, степового, слобожанського). 

Середньонаддніпрянський діалект – основа української 

літературної мови. Ареал середньонаддніпрянських говірок, 

історія їх дослідження. Фонетичні, морфологічні, 

синтаксичні, лексичні особливості. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990 ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Варченко І.О. Лубенські 

говірки і діалектна 

суміжність.– К.,1963. 

Ващенко В.С. Словник 

полтавських говорів. –

Харків,1960. 

 

Характеристика говорів південно-

східного наріччя.  

 

 

8 год. 

14. 12. 2020 

52 т. 

 

2 год. 

Слобожанський діалект. Його ареал, історія дослідження.  

Фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні 

особливості.  

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990 ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua;  

 

  

52 т. 

 

2 год. 

Характеристика говорів південно-східного наріччя 

(середньонаддніпрянського, степового, слобожанського). 

Середньонаддніпрянський діалект – основа української 

літературної мови. Ареал середньонаддніпрянських говірок, 

історія їх дослідження. Фонетичні, морфологічні, 

синтаксичні, лексичні особливості. 

Практичне 

заняття 

Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990 ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua; 

Варченко І.О. Лубенські 

говірки і діалектна 

суміжність.– К.,1963. 

Ващенко В.С. Словник 

полтавських говорів. –

Харків,1960. 

 

  

53т. 

 

2 год. 

Степовий діалект. Його ареал, історія дослідження.  

Фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні 

особливості. 

лекція Матвіяс і. Українська 

мова і її говори. – К., 

1990 ; Енциклопедія 

"Українська мова"// 

www.litopys.org.ua;  

Жилко Ф.Т. Нариси з 

  

http://www.litopys.org.ua/
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http://www.litopys.org.ua/
http://www.litopys.org.ua/


діалектології української 

мови. – К., 1966. 

 

 

 


