
 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

Філологічний факультет 

 

 Кафедра сучасної української мови  

 

 

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

 

Фольклорно-діалектологічна практика 

   

(обов’язкова) 

 
 

Освітньо-професійна програма «Українська мова та література»  

 

Спеціальність 014 Середня освіта  

 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

 

Мова навчання – українська  

 

Розробники: д.ф.н. проф. Руснак Н.О  

 

Профайл викладача (-ів)  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pw8PiOgAAAAJ&hl=uk  

 
Контактний тел.  095-67-37-929  

 

E-mail:   n.rusnak@chnu.edu.ua  

 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації    

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pw8PiOgAAAAJ&hl=uk


1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

 

Дисципліна «Діалектологія української мови» покликана сформувати у 

студентів розуміння розмаїтості української національної мови, відомості про 

структуру національної мови та місце і роль  у ній  діалектної мови. 

Діалектологічна практика повинна підсумувати відомості студентів про 

українську діалектну мову, усвідомити специфіку та оригінальність 

буковинських говірок.  

 

2. Мета навчальної дисципліни: застосовувати відомості з курсу 

«Діалектологія української мови» на практиці; з’ясувати діалектне членування 

Північної Буковини; самобутність рідної говірки: її специфічні риси на всіх 

мовних рівнях.. 

3. Пререквізити. Діалектологія української мови 

4. Результати навчання  

Студенти повинні: 

знати: 

- структуру національної мови та місце у ній діалектної; 

- різні підходи до висвітлення проблем діалектної мови; 

- шлях становлення української діалектології; 

- будову української діалектної мови; 

- визначення основних термінів діалектології; 

- діалектні особливості української діалектної мови (за мовними рівнями); 

-  специфічні риси кожного з трьох наріч української діалектної мови; 

- діалектне членування Північної Буковини;  

- фонетико-граматичні особливості говірок Північної Буковини.  

вміти: 

- збирати діалектний матеріал анкетним та експедиційним методами;  

- фіксувати діалектні явища різних мовних рівнів; 

-  фіксувати та аналізувати фонетичні явища говірки;  

- фіксувати та аналізувати лексичні особливості говірки; 

- фіксувати та аналізувати морфологічні явища говірки; 

- фіксувати та аналізувати синтаксичні особливості говірки. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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Завдання діалектологічної практики 

 

1. Записати 25 діалектизмів, визначивши їх тип (ФД – фонетичний 

діалектизм, СД – словотвірний діалектизм, ЛД – лексичний діалектизм). 

Тлумачення діалектизмів подають самі діалектоносії (як пояснив мовець, так 

студент повинен записати). Діалектизми та їх тлумачення відтворити 

орфографічним варіантом (як чуєте, так записуєте, наголошений голосний 

позначаємо великою літерою). 

Напр.: ПиндИти (ЛД) – ну це доганяти, хтос кікає, а ти доганяєш, ну шоб він 

утік, не обов’єзково, шоб йго піймав, ну переслідувати. 

Кікати (ФД) – тікати. 

 

Або 1. Записати лексику, пов’язану з певним ремеслом чи господарською 

діяльністю (напр., лозоплетінням, видобуванням каменю, піску, вирощуванням 

помідорів, яблук тощо). Записати 25 мовних одиниць (слів, словосполучень) – 

пояснити їх літературною мовою. 

 

2.Записати фразеологізми, прислів’я, приказки, віншування, замовляння, 

загадки, лічилки, народні молитви, які побутують у говірці (діалектне мовлення 

відтворено орфографічним варіантом). 

 

3. Записати 5 діалектних текстів (зразки діалектного мовлення). Добре, 

якщо в діалектних текстах містяться фольклорні тексти (напр., в розповіді про 

весілля – весільні пісні, в розповіді про Різдво – колядки тощо). Розповіді 

діалектоносіїв (діалектні тексти) записати на цифрові носії (аудіозаписи або 

відеозаписи) (здати диск із аудіозаписами), розшифрувати їх, тобто відтворити 

діалектні записи у орфографічному варіанті, роздрукувати їх (здати диск із 

орфографічним варіантом діалектного мовлення), тобто необхідно здати 2 

диски (або флешку).  

Діалектні тексти на будь-яку тему: про своє життя, випадок у селі, про 

колективізацію, голод, про ремесла, господарську діяльність, про звичаї, обряди 

(Великдень, Різдво, храмове свято, весілля, похорон, народження дитини) тощо. 

Діалектоносії повинні бути старшого віку, добре володіти говірковим 

мовленням. Діалектні тексти повинні бути розлогими.  

Кожен текст повинен бути паспортизованими, напр.: Записано від Ткачук 

Марії Степанівни,1938 р.н., закінчила 4 класи середньої школи, мешканки 

с. Лужани Кіцманського р-ну Чернівецької обл. 



Один текст записати в орфографічному варіанті та в транскрипції. Виписати 

фонетичні діалектизми, лексичні діалектизми (власне лексичні, семантичні, 

етнографізми), морфологічні діалектизми, синтаксичні діалектизми. 

Отож, у папці (матеріалах діалектологічної практики) у друкованому 

варіанті повинні бути діалектизми з поясненнями; народні фразеологізми, 

прислів’я, замовляння, загадки, лічилки, народні молитви; діалектні тексти; 2 

диски (аудіозаписи та надруковані тексти).  

     

  

 

 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. (Назва) 

Тема 1.( Назва)                         

Тема 2. (Назва)                          

Разом за  ЗМ1                         

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. (Назва) 

Тема 1. (Назва)                         

Тема 2. ( Назва)                          

Разом за ЗМ 2                         

Усього годин                          

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

  

Назва теми 

1   

2   

...   

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни 

за рішенням кафедри (викладача). 

 



6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах 

тощо; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 

кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою 

якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали). 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 

Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть балів Змістовий модуль 

№1 

Змістовий 

модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
  100 

                  

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Для прикладу (екзамен) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна 

робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий 

 модуль3 
  100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

                        

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Для прикладу (курсовий проєкт (робота) 

Виклад та розуміння 

основних положень змісту 

роботи  

Презентація 

змісту роботи 
Захист роботи 

Сумарна  

к-ть балів 

до ___ до ___ до ___ 100 
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