
УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ 

 

Тип (статус) дисципліни Вибіркова фахової підготовки 

Освітній рівень  Перший (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Семестр –  

Кредити ЄКТС 4 

Форми навчання, для яких читається дисципліна денна, заочна 

 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: 

демонструвати здатність до абстрактного мислення; володіти знаннями про сутність 

діалектології як науки про територіальні та соціальні діалекти, історію діалектологічних студій 

України; оперувати науковою термінологією в галузі діалектології; диференціювати діалектні 

явища за мовними і територіальними ознаками; застосовувати власні знання у процесі 

характеристики усних та писемних текстів; збирати діалектний матеріал та аналізувати його 

відповідно до нормативних вимог; проводити польові дослідження з метою збереження 

мовленнєвих особливостей української мови; за можливості порівнювати українські діалекти із 

говірками сусідніх мов, враховуючи історію їхнього функціонування. 

 

Зміст навчальної дисципліни. Діалектологія як розділ лінгвістики. Історія розвитку 

діалектологічних студій. Соціальні діалекти. Типологія діалектних явищ в українській мові. 

Консонантизм та вокалізм української діалектної мови. Лексична система української діалектної 

мови. Морфологія української діалектної мови. Синтаксис української діалектної мови. Теорія і 

практика діалектологічних досліджень. 

 

Запланована аудиторна робота: не менше 1/3 від загального обсягу дисципліни. 

 

Форми (методи) викладання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і 

візуалізації); практичні заняття (з використанням аудіо- та відеозаписів зразків діалектного 

мовлення), самостійна робота (індивідуальні завдання; збір матеріалу методом анкетування, 

експедиції; створення проектів, презентацій, написання повідомлень та їхня апробація).  

 

Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестування, 

індивідуальна робота (проєкт, презентація, повідомлення), контрольна робота. 

 

Вид семестрового контролю: залік. 

 

Навчальні ресурси: 

1.Березовська Г.Г. Українська діалектологія : навчально-методичний посібник. Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2020. 184 с. 

2. Кобиринка Н, Рябець Л. Українська діалектологія: витоки і перспективи. Українська мова. 

2018. № 4. С. 92–100.  

3.Сердега Р. Л., Сагаровський А. А. Українська діалектологія : навчальний посібник. 

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 156 с. 

4.Торчинська Н. М. Українська діалектологія : посібник. Хмельницький, 2017. 200 с. 

5.Ідея Олександрівна. Українські діалекти. URL : 

https://www.youtube.com/channel/UCftNLdhx5pYzuzQT9ig362g  

6.Модульне середовище для навчання MOODLE. URL : 

https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=2181  

7.Модуль для дистанційного навчання. URL : http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т. 

8.Електронна бібліотека університету. URL :  http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php. 

Викладач: кандидат філологічних наук, доцент Наталія ТОРЧИНСЬКА 
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