
  



  



1. ОПИС ПРАКТИКИ 

Найменування показників 

Характеристика за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид практики Навчальна (діалектологічна) 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 3/90 

Курс 2 

Семестр 3 

Кількість тижнів 2 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 1 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин 90 90 

Форма семестрового контролю залік 

 

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

(ДІАЛЕКТОЛОГІЧНОЇ) 

 

 

Мета практики – закріпити знання із української діалектології, зібрати 

діалектні матеріали за пропонованим питальником. Це дасть змогу увести в 

науковий обіг новий фактичний матеріал, суттєво сприятиме поглибленню 

лексикологічних, семасіологічних, етимологічних та інших досліджень 

української мови. 

Завдання: сприяти формуванню 

 світоглядної компетенції: наявність ціннісно-орієнтаційної позиції; 

збереження національних духовних традицій.  

 науково-дослідницької компетенції (загальна компетенція): здатність 

виконувати навчально-дослідні завдання на основі аналітико-синтетичної 

мисленнєвої діяльності. Володіння науково-дослідними методами відповідного 

фахового спрямування. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

добирати аргументи, ухвалювати рішення. Обізнаність в особливостях проектної 

діяльності, готовність до її реалізації. Критична обізнаність та інтелектуальна 

чесність. Здатність нестандартно виконувати типові й неординарні завдання. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 самоосвітньої компетенції (загальна компетенція): здатність до 

самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку. 



Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

 філологічної  компетенції (фахова компетенція): теоретико-

методологічна та категоріальна обізнаність у загальнонаукових та спеціальних 

методах та дослідницьких підходах розуміння естетико-практичної значущості 

філологічного знання; володіння ключовими поняттями мовознавства, 

літературознавства та фольклористики, теоріями і методами філологічного 

аналізу, особливостями розвитку філологічної думки у певну історичну епоху та 

у сучасному контексті розвитку гуманітаристики. 

 лінгвістичної  компетенції (фахова компетенція): здатність аналізувати 

лінгвістичні явища з погляду фундаментальних філологічних принципів і знань, 

а також на основі відповідних загальнонаукових методів. Знання природи і 

сутності мови, походження й закономірностей розвитку мов, особливостей 

структури мови, класифікації мов світу, шляхів і методів вивчення мовного 

матеріалу. Знання системи сучасної української літературної мови, еволюції її 

граматичної будови. 

 лінгвальної  компетенції (фахова компетенція): досконале володіння 

українською мовою в її літературній формі, розуміння діалектного різноманіття 

української національної мови, вміння використовувати засоби мови відповідно 

до специфіки комунікативної ситуації та контексту. Здатність аналізувати 

просторові та соціальні різновиди мови, засади мовної політики. 

 комунікативної  професійно-орієнтованаої  компетенції (фахова 

компетенція): здатність застосовувати в професійній діяльності нормативні 

засоби мови в усному та писемному мовленні з урахуванням змістового 

наповнення, соціально-демографічних особливостей співрозмовника, специфіки 

ситуації спілкування та контексту; здатність вільно й ефективно використовувати 

мову(и), що вивчається(ються), для розв’язання комунікативних завдань. 

 репрезентаційної  компетенції (фахова компетенція): здатність 

презентувати результати навчальної та дослідницької діяльності у галузі 

філології на місцевому, національному та міжнародному рівні. 
 

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ  

Після проходження практики студенти повинні мати такі програмні 

результати: 

ПРН-З-1: Знання та розуміння лінгвістичних понять, правил фонетики, 

орфографії, орфоепії, словотвору, граматики та пунктуації.  

       ПРН-З-5: Володіння основними методами філологічного (лінгвістичного) 

аналізу в синхронії та діахронії.  

       ПРН-З-6: Володіння методами і прийомами здійснення усної та писемної 

комунікації; методами і прийомами створення різних типів і видів текстів; 



методами і прийомами аналізу й інтерпретації різних типів і видів текстів; 

методами і прийомами обробки та трансформації різних типів і видів текстів. 

       ПРН-З-8: Знання про психічні процеси як важливі компоненти людської 

діяльності, вікові етапи розвитку людини, типи темпераментів, особливості 

характеру людини, структуру особистості, розвиток психіки і свідомості, 

психічні стани особистості (емоції, почуття, тривожність), конфліктні ситуації та 

шляхи їх розв’язання. 

      ПРН-У-2: Уміння застосовувати у професійній діяльності лінгвістичні 

поняття, правила фонетики, орфографії, орфоепії, словотвору, граматики та 

пунктуації.  

      ПРН-У-5: Відповідально ставитися до професійних обов’язків; дотримуватися 

професійної етики й основних засад академічної доброчесності; забезпечувати 

дотримання авторського права; аналізувати власний досвід роботи, здійснювати 

самоконтроль, самооцінку, саморегуляцію, виявляти і долати недоліки; 

підвищувати власний професійний рівень, удосконалювати кваліфікацію. 

       ПРН-У-8: Уміння працювати самостійно, працювати з метою підвищення 

фахової компетентності, самоосвіти; уміння працювати в умовах обмеженого часу 

з акцентом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату 

       ПРН-С-1: Фахово формувати й аргументувати власні теоретичні і практичні 

судження, професійні позиції. 

 

 

ІV. БАЗИ ПРАКТИКИ 

 Населені пункти України з виразним діалектним мовленням.  

 В умовах карантину базою практики може бути Київський університет 

імені Бориса Грінченка. 

 

 

 

V. ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

1. Загальне ознайомлення з обстежуваною говіркою. Під час підготовки 

до практики її учасники повинні ознайомитися з історією регіону, у якому 

розташований визначений для обстеження населений пункт, вказати, до якого 

говору він належить. Студенти, прибувши на місце, повинні детально 

ознайомитися з фонетичною та граматичною системою говірки. Для цього їм 

потрібно уважно прислухатися до мовлення місцевих людей, виявляти 

характерні особливості говірки, визначати регулярність цих рис, якою мірою 

вони притаманні мовцям різних вікових груп. Значну допомогу у швидшому 

ознайомленні із загальною мовною ситуацією на селі можна одержати від 

учителів-словесників місцевої школи.  



В умовах карантину загальне ознайомлення з обстежуваною говіркою може 

здійснюватися на основі опрацювання теоретичних положень, висвітлених у 

посібниках та підручниках з української діалектології. 

2. Добір інформаторів. Дуже важливим є добір інформаторів. Ними повинні 

бути типові носії говірки обраного для обстеження населеного пункту, які довго 

не перебували поза своїм говірковим оточенням, не працювали тривалий час в 

інших селах або містах, люди з добрим слухом, без мовних вад, розвиненим 

мовним чуттям, які були б у змозі розповісти, чим говірка їхнього села 

відрізняється від говірок сусідніх сіл, що її споріднює і з якими саме селами, що 

в цій говірці вже зникає, і які саме явища з’явилися порівняно недавно. Оповідач 

повинен також бути знавцем матеріальної і духовної культури своєї місцевості. 

Не лише сам інформатор, а також його батьки повинні бути уродженцями цього 

села. Студенти повинні збирати діалектні матеріали за спеціально розробленим 

питальником. Для забезпечення повноти, правильності відповідей на всі питання 

доцільно обрати декількох оповідачів. Зібрані матеріали повинні відображати 

динаміку мовних змін у системі говірки, тому необхідно добирати інформаторів 

із різних вікових груп. 

В умовах карантину можливий пошук відеофрагментів говіркового 

мовлення в мережі Інтернет з обов’язковою вказівкою ПІБ героя, віку та 

населеного пункту, у якому він проживає. 

 3. Опитування. Перед заповненням питальника студентові-практикантові 

треба у доступній формі детально розповісти своїм інформаторам про значення 

для науки діалектологічних досліджень, пояснити, що народна мова зазнає змін, 

спричинених багатьма факторами. Збирання лексики народних говорів пов’язане 

зі значними труднощами, що зумовлено передусім надто широким колом понять 

народної матеріальної та духовної культури, у чому записувач повинен сам добре 

орієнтуватися, щоб грамотно поставити інформаторові питання й одержати на 

нього правильну відповідь. Для забезпечення більшої достовірності відповідей 

важлива співпраця двох збирачів, один з яких веде бесіду, а інший записує 

матеріал. Перевагу також треба надавати опитуванню в присутності кількох 

(трьох – п’яти) інформаторів. Це давало б змогу усувати складності, 

непорозуміння, сумніви тощо й одержувати повнішу і достовірнішу інформацію. 

Дуже важливо, щоб студенти були уважними до синонімічного багатства 

діалектної мови. Особливо це необхідно в таких випадках: а) коли в сусідніх 

селах уживають інші назви; б) коли оповідачі повідомляють лише літературну 

назву; в) коли записи проводять у зонах перехідних говірок. У випадку, коли 

оповідачі не можуть дати відповіді або вона видається не зовсім переконливою, 

треба за допомогою додаткових питань з’ясувати справжню ситуацію в 

обстежуваній говірці (відповіді нема, бо нема поняття; немає родової (загальної) 

назви, а вживають лише видові найменування; поняття нема, але назва відома з 

сусідніх говірок чи літературної мови тощо). Усі сумнівні відповіді та моменти, 

коли від основних оповідачів не вдалося одержати переконливих відповідей або 



коли ці оповідачі щось пояснювали невпевнено, треба уточнити у кількох інших 

місцевих жителів чи вчителів-словесників.  

В умовах карантину студенти повинні знати про особливості проведення 

опитування під час проведення польових досліджень.  

Можливе опрацювання говіркової лексики за діалектними словниками. 

4. Записування діалектних матеріалів Перед початком записування 

збирачі діалектного матеріалу, ознайомлюючись з особливостями говірки, 

повинні визначити, чи немає мовних відмінностей в окремих частинах 

населеного пункту, чи є відмінності, зумовлені віком та іншими чинниками. 

Водночас студенти повинні записати і такі матеріали, що стосуються населення 

цього пункту, національного складу, з’ясувати, як відбувалося його заселення (чи 

дозаселення), історичні відомості про нього (з різних переказів, документів), 

зафіксувати колишні назви села, зміни цих назв, колишній і сучасний 

адміністративний поділ. Обов’язково треба зазначити віддаленість населеного 

пункту від найближчого міста. Усе записане треба паспортизувати. Записувач 

діалектного матеріалу весь час повинен дбати, щоб зібрати найтиповіше для 

місцевої говірки. Отже, він не повинен вдаватись до підказування 

(безпосереднього чи навідного) певних форм чи слів. Відповідальність студента-

філолога під час збирання говіркового матеріалу надзвичайно велика. Хоча 

діалектні матеріали можуть бути перевірені чи проконтрольовані сторонньою 

особою в тому самому населеному пункті, де відбувається запис, проте в разі 

повторного запису, навіть від тієї самої особи, можливі відхилення. Отже, 

записувач повинен бути дуже обережним і точним. Відповіді інформаторів 

студент повинен послідовно записувати фонетичною транскрипцією з 

обов’язковим збереженням нумерації питань у питальнику. Не можна залишати 

питань без відповідей. Коли в обстежуваній говірці немає назви (відповіді), 

оскільки немає реалії чи поняття, про яке йдеться у певному питанні, про це так 

і треба зазначити. Варто під час відповідей, особливо коли йдеться про якісь 

специфічні чи рідковживані назви, реліктові слова, подавати записаний 

транскрипцією контекст (речення), який би відображав вживання цих слів. При 

назвах-відповідях, які самі по собі однозначно не відтворюють граматичний рід 

(типу путь, жолудь) чи якусь іншу граматичну ознаку, треба наводити відомості 

й про відповідну його граматичну характеристику. Необхідно намагатися 

фіксувати детальні відомості про стилістично марковані слова-відповіді 

(згрубіле, зневажливе, лайливе, пестливе, сороміцьке тощо). Усі відповіді на 

питання, додаткову інформацію, зауваження оповідачів студенти повинні 

фіксувати чітко, виразно і розбірливо. Крім цього, необхідно подати аудіо або 

відеозапис зібраних матеріалів, а також відтворити їх у звіті фонетичною 

транскрипцією. Звукозапис має ряд переваг, бо графічно відтворити всі 

особливості діалектного мовлення неможливо.  

В умовах карантину можливе лише відтворення діалектних текстів 

фонетичною транскрипцією та  аудіо або відеозапис зібраних матеріалів.  



5. Аналіз діалектних текстів.  Важливим джерелом дослідження народних 

говорів є діалектні тексти, бо саме вони допомагають фахівцям краще дослідити 

фонетичні, морфологічні, синтаксичні, лексичні особливості того чи іншого 

говіркового масиву. Упродовж діалектологічних практик студенти-україністи 

записують надзвичайно цікаві діалектні матеріали на аудіо та відеоносії, за 

допомогою яких можна відтворити не лише мовні риси говірок, а й особливості 

духовної та матеріальної культури діалектоносіїв.  

 



VІ. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної та заочної форм 
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1. Запис/пошук говіркового 

мовлення  

15 1 15     

2. Оформлення 

питальників 

20 1 20     

3. Наявність аудіозапису  10 1 5     

4. Аналіз говірки 25   1 25   

5. Правильність записів 

фонетичною 

транскрипцією 

15   1 20   

6. Захист звіту 10     1 10 

7. Участь у настановчій та 

звітній конференціях 

5     1 5 

 Разом   40  45  15 

    Максимальна кількість балів: 100 б. 

    Розрахунок коефіцієнта: 100:100=1 

 

6.2. Звітна документація студента-практиканта 

 

1. Щоденник практики, який відображає роботу студента і  заповнюється 

щоденно протягом всього часу практики; мiстить первиннi завдання дiяльностi 

студента, характеристику основних видiв роботи, виконаної студентом 

протягом дня та їх результат, зауваження, пропозиції, нотатки як студента, так 

i керiвникiв практики. 



2. Звіт студента-практиканта, який містить коротку історію місцевості (за 

умови проходження практики в регіоні з виразним діалектним мовленням), де 

проходила практика; записаний і затранскрибований діалектний текст із 

обов’язковою вказівкою інформатора; повний лінгвістичний аналіз 

діалектного тексту; питальник за пропонованими або самостійно вибраними 

темами.  

3. Презентація звіту, яка має бути представлена на звітній конференції. 

 

 6.3. Критерії оцінювання 

 

Пiдсумки практики пiдбиваються на заключнiй конференцii (після 

представлення звiтної документацii, публiчного (вiдкритого) захисту пiдсумкiв 

практики перед представниками кафедри. 

 

Критерiями оцiнювання є: 

- успiшнiсть виконання студентом iндивiдуальних завдань практики; 

- успiшнiстъ виконання студентом доручень керiвникiв практики; 

- власна активнiсть, iнiцiативнiстъ студента у процесi виконання завдань 

практики; 

- систематичнiсть та якiсть ведення щоденника практики; 

- повнота, логiчнiсть i стилiстична досконалiсть звiту про проходження 

виробничої практики; 

- якiстъ, коректність, теоретична грамотнiсть i практична цiннiсть наданих 

матерiалiв; 

- змiстовнiсть, логiчнiсть, цiлiснiсть i лаконiзм доповiдi та вiдповiдей на 

запитання на заключнiй конференції. 

 

Оцiнка процесу проходження практики студентом виставляє керівник 

практики від кафедри на основі відгуку від керівника бази практики, поданої 

студентом звітної документації, виступу студента на звітній конференції.  

 

  



Таблиця  

Порядок переведення рейтингових показників успішності у 

європейські оцінки ECTS 

 

 

 

 
  

Оцінка 

ECTS  

Значення оцінки Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

А Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) у межах обов’язкового матеріалу 

з, можливими, незначними недоліками 

90-100 балів  

відмінно 

В Дуже добре – достатньо високий рівень 

знань (умінь) у межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих грубих помилок 

82-89 балів  

 

добре 

С Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок 

75-81 балів 

D Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

69-74 балів  

 

задовільно 

 

задовільно E Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

60-68 балів 

FX Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання 

за умови належного самостійного 

опрацювання 

35-59 балів  

 

незадовільно 

F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

1-34 балів 



 

Результати студентів щодо опанування навчальної практики 

(діалектологічної) оцінюються за 100-бальною шкалою. Переведення 

результатів, отриманих за 100-бальною шкалою оцінювання в 4-х бальну та 

шкалу за системою ECTS здійснюється за поданою вище схемою.  
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ЗРАЗОК 

ЧАСТИНА 1. Репрезентативні діалектні тексти 

Господарство 

[о·с' ми/ кае/ ўдвєух бєули з бббєушкєо·ј·у/ мбмг ж бєулб/ кае/ у В’ин:иц'і/ 

л'эдєочка ў киј·ев’і/ тєо ј·а так/ сєубєута нẽд'нл'·а/ вихєодниǐ/ нггрєужб·ј·у у нуш’і 

і гйǐ/ ше ǐ краўчєэчєок нẽ бєулєу/ пєотєум краўчєэчки виǐшли/ ј·ак це краўчєэк 

бєэў презиедйнтỡм/ а тєо трйба бєулєу нг рєукбх нєосіити// от/ тєо міи гєорєуд 

так/ і кєорєувєу держбли і свіин'і держбли тєут/ да:/ і бичєук такіиǐ/ кае/ чєут' нẽ 

п’іўтєуни і обхєудили/ але ж трйба бєулєу п’ізнєỡ л'·агбти і рбнєỡ вставбти/ да:/ і 

гєорєуд нẽ тєо шєо тєут/ ше у пєу·л'і брбли дєоббвєочнєỡ/ нєỹ да/ пєотєомєỹ шєо 

ха·з'·бǐствєо трйба бєулєу чіимс' кєорміити/ а свіин'і багбтєо пєотребєэ·ј·ут' 

картєупл'і// о·ј…о·ј…о·ј…// а це шєос' мẽнй тєуже п’ідкєушєу·ј·е// ше ј·ак 

сєу·н'·ачнг пєогєуда/ ј·а ше трєошки/ кбже/ жив’ішиǐ/ а ј·ак оце мг·ј·е ўже бєэти 

дєушч/ давл'·ен'іј·е нг гєулєовєу // і це нẽ тєо шєо це нг мẽн'н такй/ а стбрческиǐ 

в’ік/ пбда·ј·ут' л'·уди/ ј·ак приемєорєуче·н'і хєуд'·ат' // […] (З.: Ось і помідори) 

пј·ат'/ та пєо два рбзи/ це знбчит' тєут / (З.: Десять)/ пєочекбǐ/ дй·с'·ат'/ двбдц'·ат'/ 

тріидц'·ат'/ сєурєок/ п’ід’і'с'·ат// а тєо ǐ б’іл'ше/ да:// та дбў јĩм сшв’ет/ от/ а це 

пєозбирбў ліис'т'·а/ гет' от тєут пєозгр'і'ббў/ а тепйр/ кбже ктєо/ хаǐ/ (З.: 

Ростуть)// о:ој/ от мєо·ј·е/ ј·ак казбў/ хаǐ дєостигб·ј·ут'// оц'·у картєупл'·у/ це 

чєурнг картєупл'·а/ (З.: Фіолетова) нєỹ/ чи ф’іо·л'·йтєова/ тєо в’нтер пєолєожіиў 

јіјі// а вєỡнб ўже отакєу// ỡн тгм/ а це ўчєура рєобіиў загєорєужєу/ гєорєодіиў 

квасу·л'·у/ бєо шєо ж тіички/ зеімл'·а ріихла/ в’нтер дєун'/ пєовблит'/ от/ тєо 

д'·йдєушка нẽ сидит'/ (З.: Не відпочиває) / (сміється) / рєобєута і рєобєута і 

рєобєута/ от/ о·ј бєуже м’ĩǐ/ бєуже/ а ўже стбр'іст'/ дєуц'ін'кєо/ тєо вже стбр'іс'т'/ 

це ǐ так/ шєо ј·а нẽ знб·ј·у/ слбва бєугєу/ жз весни ўсе перекєопбў аж дєо забєура// 

тєут орбт' нẽ мєунг/ пєотєомєэ шєо тєут ідй отл'нў// да:/ нєỹ і тєут рбн'ше садіити// 

усе ј·а/ знбчит' ктєо/ перекєопбў/ нєỹ вилкбміи/ вилкбміи лйхше/ земл'·а 

ріихлиц'·а лєэче/ да:// і огєорєуд перекєопбў у крєуглєовєу/ нєỹ/ тєо трйба сіили] 



Записано 16 липня 2010 р. О.Я. Гранко  

від Вербицького Григорія Івановича, 1923 р. н., освіта 7 класів, пенсіонера,  

корінного мешканця м. Андрушівка Житомирської області  

ЗРАЗОК 

ЧАСТИНА 2. Питальники 

Інформатори:  

Вербицька Євгенія Петрівна, 1924 р. н., освіта середня спеціальна, пенсіонерка, 
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! За умови опрацювання діалектної лексики за словниками має бути чітка 

паспортизація матеріалу із зазначенням опрацьованих джерел.  

 

Одяг, взуття, прикраси 

1. Одягатися, покривати себе звичайним одягом: вбирбтис'·а. 

2. Одяг (загальна назва): шмутки. 

3. Лахміття, старий, дуже поношений, порваний одяг: обнєуски. 

4. Чоловіча сорочка (загальна назва): рєуббшка. 

5. Значення кошуля: тйплиǐ вйрхн'іǐ  уд'·аг. 

6. Підоплічка, підкладка або вставка в чоловічій сорочці народного крою від плечей 

до половини грудей і спини: мгн'нжка. 

7. Жіноча полотняна сорочка: сп’ідн'·а  сєорєучка. 

8. Комір, частина одягу, що облягає шию: вєорєотн'ік. 

9.  Ластка, клин під рукавом чоловічої сорочки народного крою та верхнього 

жіночого одягу: гйстка. 

10.  Манжет на сорочці: слово відсутнє. 

11.  Білизна, натільний одяг: сєорєучка. 

12.  Значення шмаття: пєорвбнг б’ілъзнг. 

13.  Штани ( загальна назва ): бр'эки. 

14.  Штанина, одна з двох холош штанів: кєолєуша, кєолєошва. 

15.  Кальсони: сп’ідн'і штгнъ. 



16.  Ширінка, розпірка спереду чоловічих штанів: шир'ннка. 

17. Чоловічий костюм, комплект верхнього одягу, що складається з піджака і штанів: 

кєос'ц'эм. 

18.  Чоловічий пояс для підперізування штанів: пр'бжка. 

19.  Пряжка на поясі: слово відсутнє. 
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