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Фольклорно-діалектологічна практика 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. 
1. 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. 

2. Результати навчання 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати загальні та 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі середньої освіти, 

пов’язані з методикою викладання української мови та літератури в процесі 

професійної діяльності або навчання, що передбачає впровадження 

інновацій.  

Загальні компетентності 

ЗК 1. Уміння вільно і грамотно здійснювати усну й письмову 

комунікацію українською мовою. 

ЗК 2. Здатність критично та відповідально застосовувати інформаційні 

та комунікаційні технології в практичній діяльності. 

ФК 3. Здатність збирати, аналізувати, структурувати, узагальнювати й 

інтерпретувати інформацію в усній формі та реферувати її письмово; 

створювати тексти різних стилів і жанрів. 

ЗК 4. Здатність до критичного та абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді та самостійно, мотивувати на 

досягнення мети, створювати психологічно позитивний клімат у колективі. 

ЗК 11. Уміння ведення дискусії, здатність здійснювати власне 

дослідження на належному рівні. 

ЗК 12. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з 

різних джерел. 

Фахові компетентності 

ФК 1. Вміння реалізовувати знання з основних понять і концепцій 

сучасної мовознавчої й літературознавчої науки, вільно оперувати 

мовознавчим та літературознавчим матеріалом; критично осмислювати 

історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки, виокремлювати 

й кваліфікувати наукові проблеми в цій галузі. 

ФК 2. Вміння брати участь у різних формах наукової комунікації, вести 

діалог та підтримувати дискусію з фахових питань. 

ФК 3. Здатність збирати, аналізувати, структурувати, узагальнювати й 

інтерпретувати інформацію в усній формі та реферувати її письмово; 

створювати тексти різних стилів і жанрів. 



ФК 4. Здатність використовувати технічні засоби, можливості 

мережевих програмних систем та інтернет-ресурсів для вирішення 

теоретичних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.  

ФК 5. Розуміння особливостей історико-літературного процесу, 

мовознавчих і літературознавчих термінів та понять, основних 

закономірностей історичного розвитку української філологічної науки у 

світовому контексті. 

ФК 6. Володіння теоретичними основами аналізу художнього твору; 

знання принципів, методів, способів і прийомів аналізу художніх творів 

різних родів і жанрів; вміння здійснювати цілісний, композиційний, 

проблемно-тематичний та структурно-стильовий аналіз художніх творів та 

лінгвістичний аналіз текстів різних стилів. 

ФК 7. Вміння порівнювати різні літературні явища, стилі; самостійно 

досліджувати художній текст, застосовуючи різні методи літературознавчого 

аналізу.  

ФК 8. Здатність вільно орієнтуватися в мовознавчих / літературознавчих 

напрямах і школах, виявляти їхню специфіку та здійснювати науковий аналіз 

філологічного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних 

принципів. 

ФК 11. Знання теорій української фонетики, фонології, морфології, 

лексикології, фразеології, лексикографії, синтаксису; вміння інтерпретувати 

та обґрунтувати думки різних дослідників з відповідної проблеми. 

Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вільно володіти українською мовою, вміти послуговуватись нею 

у професійному спілкуванні. 

ПРН 2. Розуміти основні тенденції історичного розвитку українського 

народу, аргументувати власну позицію щодо дискусійних питань української 

історії та сучасного суспільного життя. 

ПРН 3. Демонструвати розуміння фундаментальних принципів буття 

людини, природи, суспільства. 

ПРН 6. Ефективно знаходити необхідну інформацію, послуговуючись 

різними джерелами, критично оцінювати та інтерпретувати її. 

ПРН 12. Організовувати та проводити дискусії на фахові (мовознавчі та 

літературознавчі), культурологічні та суспільно-політичні теми. 

ПРН 14. Аналізувати мовні та літературні явища у їхньому 

взаємозв’язку і взаємозалежності. 

ПРН 15. Застосовувати комплекс здобутих філологічних знань для 

вирішення професійних завдань. 

ПРН 17. Аналізувати мовні одиниці, визначати їх взаємодію та 

характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН 18. Аналізувати й інтерпретувати художні твори української та 

зарубіжної літератур й усної народної творчості.  

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. 

 

3. Опис навчальної дисципліни  
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4. Тематика діалектних текстів 

№ 

 

Назва теми 

1 Про родинну обрядовість: весілля, народження дитини, смерть, 

входини). 

2 Про календарну обрядовість: (весняну, літню, зимову, осінню).  

3 Про своє життя 

4 Про назву села та його кутків 

5 Про господарювання 

6 Про ремесла (технологію ремесла) 

7 Про цікаві випадки 

8 Легенди, казки, жарти, паремії, народні молитви. 

 



В кінці навчального року для студентів 2 курсу проводяться настановчі 

збори з поясненням завдань та вимог до оформлення матеріалів фольклорно-

діалектологічної практики. До того ж, студентам на електронну пошту 

надсилаються завдання з фольклорно-діалектологічної практики (з 

поясненнями та зразками виконання). На початку вересня студенти здають 

матеріали фольклорно-діалектологічної практики, оформлені відповідно до 

вимог. 

Фольклорно-діалектологічну практику студенти проходять за місцем 

проживання. 

 

Завдання фольклорно-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 ви повинні 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 вашій 

говірці (діалектне мовлення відтворено орфографічним варіантом). 

3. Записати 10 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 паспортизованим, 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).  

Матеріали діалектологічної практики необхідно здати у вересні 2022 р.  

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Коментар: 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.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим 

повторним курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

- проєкти (наскрізні проєкти; індивідуальні та командні

проєкти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

- аналітичні звіти; 

- реферати; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- упорядковані матеріали. 



 

 
 

Форми поточного та підсумкового контролю  

Форма підсумкового  контролю  ‒  захист.  
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