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Пропонований посібник «Українська діалектологія» розроблено 

відповідно до навчального плану спеціальності 6.020303 «Філологія. 

Українська мова і література». Цей курс складається з семи лекційних 

і шести групових занять (14 і 12 годин відповідно), форма контролю – 

іспит. Посібник уміщує робочу навчальну програму дисципліни, список 

літератури до курсу, короткий діалектологічний словник, плани всіх 

практичних занять і завдання до них, приклади контрольних завдань і 

екзаменаційних питань. 

Зважаючи на брак підручників із діалектології та необхідність 

забезпечення студентів навчальними матеріалами для підготовки до 

занять і складання іспиту, до кожного практичного заняття додано 

опорний конспект за підручниками С. П. Бевзенка «Українська 

діалектологія», Ф. Т. Жилка «Нариси з діалектології української мови» 

та іншою літературою до курсу. 

Навчальний посібник охоплює всі ключові аспекти діалектологічної 

науки, відповідно до яких складається з таких тематичних модулів: 

«Діалектологія як розділ мовознавства», «Вивчення української мови 

у просторовій проекції», «Фонетичні особливості діалектної мови», 

«Українська діалектна лексика», «Морфологія української діалектної 

мови», «Діалектний синтаксис української мови». Така структура курсу 

дозволяє реалізувати мету й завдання навчальної дисципліни, сприяє 

формуванню відповідних умінь і навичок студентів. 

ПЕРЕДМОВА 
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із підготовкою «Атласу української мови»; надруковано програми для 

записування ономастикону, діалектної лексики різних тематичних 

груп, інструкції щодо записування й обробки діалектних даних, 

підготовки лінгвістичних карт, а також огляди роботи експлораторів, 

рецензії на діалектологічної праці. 

О. О. Потебня дав розгорнуту картину розвитку східнослов’янської 

фонетичної системи від найдавнішого періоду до середини XIX ст. 

сформулював принципи етимологічних досліджень. З досягненнями в 

історичній фонетиці пов’язане становлення вітчизняної діалектології. 

У роботах О. О. Потебні були схарактеризовані межі поширення 

найважливіших діалектичних звукових явищ, визначені відношення 

південноросійських говорів до північноросійських, указані ознаки, які 

відрізняють українську мову від інших мов. Ці роботи визначили 

новий етап у розвитку діалектології, сформували наукові основи 

східнослов’янської діалектології як самостійної дисципліни. У 

численних роботах О. О. Потебні розроблено також і проблеми історії 

східнослов’янських літературних мов, лінгвостилістики. 

О. О. Потебня розглядав питання історії української мови та української 

діалектології у зв’язку з відповідними аспектами російської мови. 

Обидві мови О. О. Потебня вважав нащадками однієї, спільної в минулому 

(давньоруської) мови-предка. Відповідно до термінології свого часу 

називав українську мову малоруським наріччям, а терміном «русский 

язык» позначав сукупність східнослов’янських мов («Про повноголосся», 

1864; «Про звукові особливості руських наріч», 1865; «Замітки про 

малоруське наріччя», 1871; «До історії звуків руської мови», 1–4, 

1871–1883; рец. на працю П. Житецького «Нарис звукової історії 

малоросійського наріччя», 1878, та ін.). У працях цієї проблематики 

він уперше в слов’янській філології систематизував ознаки української 

мови, якими вона відрізняється від інших слов’янських мов, охарактеризував 

межі поширення її найважливіших діалектних звукових явищ. Учений 

постійно цікавився питаннями народності й мови, взаємовідношення 

націй та мов, народності й особи, дво- і багатомовності, майбутньою 

долею націй і мов («Думка і мова», 1862; «Мова і народність», 1895; 

«Про націоналізм», 1905; «Лист до Єлени Штейн», 1927; «Загальна 

літературна мова і місцеві наріччя», 1962). 
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Класифікація українських говорів на три наріччя, здійснена 

К. П. Михальчуком, була найбільш вдалою з усіх спроб, що існували 

в мовознавчій літературі XIX – початку XX ст. Вона найкраще 

відбивала реальні відношення, що склалися поміж українськими 

діалектами. Усі подальші спроби класифікації українських діалектів 

зводилися переважно до уточнення класифікації К. П. Михальчука, 

хоч серед них були такі, які пропонували навіть іншу класифікацію 

основних діалектних угруповань – наріч. 

Як бачимо, К. П. Михальчук є основоположником української 

діалектології, в описових працях він був одним з попередників 

структуралізму. Окрім вищезазначеного, науковець також обґрунтував 

поділ діалектів на давні й новожитні, запропонував пояснення ґенези 

багатьох явищ сучасних діалектів. 

Сформулював наукові принципи обстеження українських діалектів, 

що заклали підвалини їх типологізаційного вивчення («Програма до 

збирання діалектних одмін української мови», 1909); у співавторстві з 

Є. Тимченком уклав «Програму для збирання особливостей малоруських 

говорів» (1910), російською мовою – у співавторстві з А. Кримським. 

 

ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ 

Потебня Олександр Опанасович [10(22).IX 1835, х. Манів, поблизу 

с. Гаврилівки, тепер Гришиного Роменського району Сумської області – 

29.XI(11.XII) 1891, Харків] – український мовознавець, філософ, 

фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч, 

член-кореспондент Петербурзької АН з 1875 р., член багатьох (у тому 

числі зарубіжних) наукових товариств. У 1856 р. закінчив Харківський 

університет. Був учителем російської мови в гімназії, з 1861 р. – ад’юнкт 

Харківського університету з правом викладання історії російської мови. 

З серпня 1862 р. до серпня 1863 р. перебував у закордонному науковому 

відрядженні (Німеччина, Чехія, Австрія). Після повернення обійняв 

посаду доцента кафедри слов’янського мовознавства та секретаря 

історично-філологічного факультету, з 1875 р. – екстраординарний, 

згодом – ординарний професор кафедри російської мови і словесності 

Харківського університету. Один із засновників Харківської громади, 

Харківського історично-філологічного товариства (був його головою 

у 1877–1890). 

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР випускав свій 

науковий щорічник «Діалектологічний бюлетень», що виходив у 

1949–1962 рр. (9 випусків). Опубліковано описи говорів, дослідження 

теоретичних питань діалектології (фонетики, словозміни, словотвору, 

тематичних груп лексики), лінгвістичної географії, зокрема, пов’язаних 
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1. Концепція викладання дисципліни 
Навчальний курс «Українська діалектологія» входить до складу 

нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 
студентів ІІ курсу спеціальності «Українська мова й література». 

Мета курсу – ознайомити з українськими говорами та їхніми особ-
ливостями, на основі яких сформована сучасна українська літературна мова, 
показати значення діалектної мови як об’єкта дослідження, цінність даних 
діалектології для історії мови, етнолінгвістики, етнографії, фольклористики. 
У курсі заплановано вивчення сучасного діалектного поділу української 
мови та характерних рис будови говорів у різних частинах етнічної 
території, проблем взаємодії народних говорів з літературною мовою. 

Після засвоєння курсу студенти повинні знати: 
  термінологічний апарат діалектології як розділу мовознавства; 
  діалектний поділ сучасної української мови; 
  характерні фонетичні, лексичні та граматичні риси діалектів 

української мови; 
  сучасні діалектологічні дослідження в україністиці та лінгвістичній 

науці в цілому. 
Після засвоєння курсу студенти повинні вміти: 
  за фонетичними, лексичними та граматичними особливостями 

визначити, до якого з говорів української мови належить певний текст; 
  на слух визначати, носієм якого з говорів української мови є мовець, 

проаналізувавши його мовлення. 
Критеріями оцінювання знань і вмінь студентів є підготовленість 

до практичних занять, виконання контрольних робіт, засвоєння мінімуму 
лінгвістичної термінології, виконання завдань для самостійної роботи. 
Вивчення дисципліни завершується іспитом у V триместрі. 

2. Витяг з навчального плану спеціальності 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
«УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ» 
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3. Зміст навчальної дисципліни – тематичні плани дисципліни 

№ 

з/п 
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 
Форми 

контролю Аудиторні 
Самостійна 

робота 

студента 
лекційні практичні     

1 І. Діалектологія як розділ 

мовознавства. Діалектне 

членування української 

мови 
Діалектологія як розділ 

мовознавства. Предмет і 

завдання української 

діалектології. Джерела та 

методи вивчення народних 

говорів. Зв’язки з історією, 

етнографією, ономастикою 

4 2 2 4 Фронтальне 

опитування. 

Перевірка 

виконання 

письмових 

завдань 

2 Діалектне членування 

української мови. Історія 

групування говорів. Говірки 

Середньої Наддніп-

рянщини – основа сучасної 

української літературної 

мови. Взаємодія народних 

говорів з новою українською 

літературною мовою 

3 2 1 4 Усні 

опитування 

за планом 

заняття. 

Перевірка 

виконання 

письмових 

завдань 

3 Вивчення української 

мови у просторовій 

проекції. Атлас української 

мови – фундаментальне 

дослідження українських 

діалектологів. Актуальне 

завдання діалектології на 

сучасному етапі. 

Діалектологічні 

дослідження в Україні 

1 2 1 2 Усні 

опитування 

за планом 

заняття. 

Перевірка 

виконання 

письмових 

завдань 

4 ІІ. Діалектні особливості 

говорів української 

мови 
Особливості діалектних 

фонем. Українська 

діалектна текстографія. 

Фонетична транскрипція 

4 2 2 2 Усні 

опитування за 

планом заняття. 

Перевірка 

виконання 

письмових 

завдань 

5 Українська діалектна 

лексика. Діалектизми в 

українській літературній 

мові 

4 2 2 4 Усні 

опитування за 

планом заняття. 

Перевірка 

виконання 

письмових 

завдань 
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«Іван Вагилевич і словник С. Б. Лінде (з історії українсько-польських 

наукових зв’язків»). Ці статті, незважаючи на те, що написані давно, 

залишаються актуальними і для українських, і для польських дослідників. 

Ім’я професора Й. О. Дзендзелівського як ученого та педагога 

загальновідоме та авторитетне не тільки серед славістів України, а й 

далеко за її межами. У його доробку – монографії, діалектологічні 

атласи, статті, відшукані в архівах та рукописних відділах бібліотек 

матеріали з історії українського та слов’янського мовознавства. 

 

МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ 

Перший період розвитку української діалектології розпочинається 

з моменту появи діалектологічних праць К. П. Михальчука. Перша 

спроба створення загальної діалектологічної карти української мови, 

на якій визначалися межі як основних діалектних груп (наріч), так 

і менш діалектних угруповань (піднаріч, груп говорів), належала 

К. П. Михальчукові й була додана до відомої праці цього автора 

«Наречия, поднаречия и говоры в связи с наречиями Галичины» (1877 р.). 

Найґрунтовнішим у XIX ст. дослідженням, присвяченим діалекто-

логічному членуванню української мови, є праця К. П. Михальчука про 

українські говори, наріччя і говірки, написана в 1871 р. Це дослідження 

не втратило наукового значення й донині. Своє членування Михальчук 

в основному базує на зібраному за програмою І. П. Новицького фактичному 

матеріалі, що охоплював 74 явища фонетики і морфології, матеріалі, 

зібраному у 59 населених пунктах з різних місцевостей України. 

Наріччя і говори автор виділяв на основі суто мовних рис, проте брав 

також до уваги розміщення в минулому східнослов’янських племен, 

міграційні чинники пізніших часів, топографічні особливості територій, 

етнографічні дані. 

Перший справді науковий огляд українських діалектів на основі 

значного фактичного матеріалу, зібраного експедиціями Південно-

західного відділу Російського географічного товариства, був здійснений 

К. П. Михальчуком у його вищезазначеній праці, в якій було подано 

розгорнуту класифікацію українських говорів із докладною характе-

ристикою їхніх фонетичних і морфологічних ознак. Беручи до уваги 

не лише діалектні, а й загальні етнографічні риси, К. П. Михальчук усю 

українську мовну територію поділив на три наріччя: українське, поліське 

і червоноруське (русинське чи русняцьке). Визначивши для цих наріч 

певні фонетичні та морфологічні ознаки, які в своїй сукупності досить 

виразно окреслюють кожне з них, автор у наріччях виділяє ще піднаріччя 

з їхньою короткою характеристикою, а в деяких з останніх – також 

дрібніші діалектні одиниці – різноріччя. 
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до цього матеріал збірника вдало скомпонований у чотирьох основних 

розділах. 

Перший розділ – «Лексикологія, етимологія, словотвір» – представлений 

шістьма статтями, дві з яких присвячені висвітленню рефлексації в 

українській мові. 

Окрема група статей стосується маловивченого в українському 

мовознавстві явища народної етимології. Ця сфера досліджень дуже 

близька до етнографії, тому публікації «Із спостережень над народною 

етимологією в українській мові», «Спостереження над народною 

етимологією в українській мові» можна вважати предтечами української 

етнолінгвістики. Збирання матеріалу тривало роками під час дослідження 

діалектної та літературної лексики. Усі слова, опрацьовані у формі 

словника (майже п’ятсот одиниць), проаналізовані з погляду семантики 

й етимології. Спостереження дали авторові підстави переконливо довести 

причини виникнення таких народних етимологій, які зумовлені або 

неправильним сприйняттям значення чужомовного запозичення, або 

звуковою близькістю базового й загальнонародного слова. Автор досліджує 

словотвірні явища (слова із суфіксом -ядь (челядь) в українській мові) 

й у формі словника створює близько 200 словникових статей. 

У розділі «Слов’янська етимологія» зібрані статті, що розкривають 

значення загальнослов’янських слів, змінених народною етимологією, 

а також репрезентують назви полуниця, орач у різних слов’янських 

мовах на основі матеріалів «Загальнослов’янського атласу». Рідкісні 

спостереження професора Й. О. Дзендзелівського зафіксовані у статтях 

розділу «Українська соціальна діалектологія», у яких досліджується 

жаргон нововижвівських кожухарів Волині, кравецький жаргон на Волині, 

жаргон спиських дротарів, волинських лірників, шахтарів Макіївки на 

Донеччині та бурсацько-семінаристський жаргон на матеріалі повісті 

«Люборацькі» А. Свидницького. Усі жаргони супроводжуються 

словничками, в яких подана семантична характеристика кожного слова 

та його етимологія. 

Для історії українського мовознавства та слов’янського взагалі 

велике значення мають дослідження, зібрані в останньому розділі 

збірника – «Історія мовознавства». У них подані відомості про першого 

автора граматики сучасної української мови О. Павловського, про 

заходи Петербурзької академії наук щодо упорядкування українського 

правопису, про життя українського лексикографа М. Руберовського, 

охарактеризовано В. Гнатюка як мовознавця, описано проспект «Мовного 

атласу Галичини» І. Зілінського. Польсько-українські наукові відносини 

в галузі мовознавства розкриті на прикладі праць І. Вагилевича (статті 

«Українсько-польський фразеологічний словник Івана Вагилевича» та 
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6 Морфологія діалектної 

української мови 
4 2 2 4 Усні 

опитування за 

планом заняття. 

Перевірка 

виконання 

письмових 

завдань 

7 Діалектний синтаксис 3 2 1 4 Усні 

опитування за 

планом заняття. 

Перевірка 

виконання 

письмових 

завдань 

8 Контрольна робота 3 – 1 4 Письмова 

контрольна 

робота 

4. Аудиторна робота 

4.1.1. Лекції 

№ Тема, план заняття 
Номер 

тижня 

Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 Діалектологія як розділ мовознавства 
1. Предмет і завдання української діалектології. 

2. Джерела та методи вивчення народних говорів. 

3. Зв’язки з історією, етнографією, ономастикою. 

4. Актуальне завдання діалектології на сучасному етапі. 

Діалектологічні дослідження в Україні. 

1 2 

2 Діалектне членування української мови 
1. Історія групування говорів. 

2. Говірки Середньої Наддніпрянщини – основа сучасної 

української літературної мови. 

3. Взаємодія народних говорів з новою українською літературною 

мовою. 

4. Вивчення української мови у просторовій проекції. 

5. Атлас української мови – фундаментальне дослідження 

українських діалектологів. 

3 2 

3 Фонетичні особливості діалектної мови 
1. Особливості діалектного вокалізму. 

2. Особливості діалектного консонантизму. 

3. Українська діалектна текстографія. 

5 2 

4 Українська діалектна лексика 
1. Діалектизми в українській літературної мові. 

2. Групи діалектної лексики. 

3. Еквівалентна та безеквівалентна лексика. 

7 2 
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1 2 3 4 

5 Морфологія діалектної української мови 
1. Іменник і його граматичні категорії в говорах української мови. 

2. Прикметник і його граматичні категорії в говорах української 

мови. 

3. Займенник і його граматичні категорії в говорах української мови. 

9 2 

6 Морфологія діалектної української мови 

1. Числівник і його граматичні категорії в говорах української мови. 

2. Дієслово і його граматичні категорії в говорах української мови. 

3. Службові частини мови в діалектах української мови. 

11 2 

7 Діалектний синтаксис 
1. Діалектні відмінності у словосполученні. 

2. Особливості простого речення в говорах української мови. 

3. Особливості складних речень у говорах української мови. 

13 2 

4.1.2. Групові заняття 

№ Тема, план заняття 
Номер 

тижня 

Кількість 

годин 

1 2 3 4 

1 Діалектологія як розділ мовознавства 
1. Діалектне членування української мови. 

2. Історія групування говорів. 

3. Говірки Середньої Наддніпрянщини – основа сучасної української 

літературної мови. 

4. Взаємодія народних говорів з новою українською літературною 

мовою. 

2 1 

2 Вивчення української мови у просторовій проекції 
1. Атлас української мови – фундаментальне дослідження 

українських діалектологів. 

2. Дослідження говорів. Джерела вивчення говорів. 

3. Методи збирання діалектного матеріалу. Анкетний метод. 

Експедиційний метод. Описовий метод. Метод лінгвістичного 

картографування. 

4 2 

3 Фонетика говорів української мови 
1. Особливості діалектних фонем. 

2. Українська діалектна текстографія. 

6 2 

4 Українська діалектна лексика 

1. Особливості діалектної лексики. 

2. Класифікація діалектної лексики. 

3. Діалектна лексика з погляду її походження. 

8 3 

5 Морфологія діалектної української мови 
1. Діалектні особливості словотворчих і словозмінних 

моделей і структур. 

2. Повнозначні частини мови в діалектах. 

3. Функціонування службових частин мови в говорах. 

4. Контрольна робота № 1. 

10 2 

6 Діалектний синтаксис української мови 
1. Діалектні синтаксичні відмінності. 

2. Контрольна робота № 2. 

12 2 
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З 1989 р. – голова Української комісії і член Міжнародної комісії 

Загальнослов’янського лінгвістичного атласу при Міжнародному комітеті 

славістів, член авторського колективу і редколегії багатотомної  

міжнародної лінгвогеографічної праці «Загальнослов’янський лінгвістичний 

атлас». 

 

ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ ЙОСИП ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Йосип Олексійович Дзендзелівський – визначний український 

мовознавець, доктор філол. наук – з 1961 р., професор – з 1963 р.; 

фахівець з історії української мови, української та слов’янської 

діалектології, лексикології, лексикографії та лінгвогеографії. Автор 

ідеї створення лексичного атласу української мови, для якого уклав 

спеціальну програму. Відшукав, опрацював і видав низку неопублікованих 

мовознавчих праць А. Коцака, І. Вагилевича, Я. Головацького, І. Зілинського 

та ін. Член редколегії й один із авторів «Общеславянского лингвистического 

атласа. Серия лексикословообразовательная». Автор близько 150 статей 

у фундаментальній енциклопедії «Українська мова». Також Й. Дзен-

дзелівський є автором «Конспекту лекцій з курсу української 

діалектології». В основу покладено курс лекцій, який протягом 

кількох років читав автор в Ужгородському державному університеті. 

Й. О. Дзендзелівський здійснює дослідження з різних питань 

слов’янського мовознавства, які корисні не лише для філологів, а й 

для географів, істориків української культури. 1996 року за підтримки 

Наукового товариства ім. Шевченка Львова та Нью-Йорка вийшов 

друком збірник праць Й. О. Дзендзелівського, присвячений його 

сімдесятип’ятилітній річниці. 

Рецензоване видання є спробою зібрати разом його праці, що досі 

не втратили своєї наукової актуальності, тим більше, що багато з них 

друкувалося поза межами України. 

До збірника входить 24 публікації професора, які охоплюють великий 

період його творчості – від 1968 до 1993 року. Це були складні часи 

для українського мовознавства, бо тоді в Україні не завжди вдавалося 

видати той чи інший доробок з українського мовознавства, тому автор 

публікував їх у різних столицях слов’янського світу (22 публікації й 

збірник побачили світ за кордоном: у Будапешті (4), Варшаві (7),  

Відні (1), Дуклі (1), Любляні (1), Москві (1), Новому Саді (2), Празі (2), 

Пряшеві (1), Скоп’є (1), Софії (1) і лише дві в Україні – у Києві та 

Ужгороді). 

Сфера досліджень професора Й. О. Дзендзелівського дуже широка, 

вона охоплює різноманітні питання слов’янського, зокрема українського, 

мовознавства, більшість з яких пов’язані з діалектологією. Відповідно 
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як для свого часу досконалий регіональний українсько-російський 
словник сучасних йому говорів Галичини, Буковини та Закарпаття. 
Хронологічно це один із перших українських власне діалектологічних 
словників, своїм розміром він перевершує всі українські опубліковані 
й відомі рукописні праці такого типу. У цьому регіональному 
словнику вміщено велику кількість специфічної діалектної лексики, 
яка досі ще не була зафіксована наявними друкованими джерелами і 
яка вперше вводиться в науковий обіг. Цінність і важливе наукове 
значення й для нашого часу цієї пам’ятки в тому, що вона дає широку 
й об’єктивну інформацію про лексико-семантичну систему південно-
західного українського наріччя середини XIX ст. і своїм високоякісним 
фактичним матеріалом істотно розширює арсенал і можливості 
лексикологічних досліджень не лише в галузі україністики. Можна 
лише пошкодувати, що ця безперечно визначна праця видатного вченого 
залишилася незакінченою. 

В опублікованій частині словника (А–З), за підрахунками самого 
Я. Ф. Головацького, міститься 9 946 словникових статей. Проте насправді 
їх дещо більше, оскільки після переписування рукопису начисто робилися 
вставки. Таким чином, увесь словник південно-західних українських 
говорів Я. Ф. Головацького мав би вміщувати близько 35 000 словникових 
статей. 

 
ГРИЦЕНКО ПАВЛО ЮХИМОВИЧ 

Народився 23 вересня 1950 року. в с. Матроска, нині Ізмаїльського р-ну 
Одеської обл. Закінчив Одеський університет ім. І. І. Мечникова в 1973 р. 

В Інституті мовознавства АН УРСР працює з 1979 p.; у 1982–1987 pp. – 
учений секретар Інституту; з 1987 р. – керівник сектора, з 1991 – відділу 
діалектології. З 1991 р. в Інституті української мови НАН України, з 
2008 р. – директор. Досліджує українську діалектну мову, проблеми 
взаємодії діалектів і літературної мови, взаємовідношення і зв’язки 
слов’янських мов і діалектів, розробляє проблеми теорії лінгвістичної 
географії, історії українського мовознавства. 

У 1991 р. захистив докторську дисертацію; з 1993 р. – професор. 
Ініціював створення мовного інформаційного фонду говірок Чорнобильської 
зони, фонду фонозаписів діалектного мовлення. 

Праці: автор понад 280 публікацій з українського і слов’янського 
мовознавства, у тому числі монографій «Моделювання системи діалектної 
лексики». – К., 1984; «Ареальне варіювання лексики». – К., 1990; 
«Говірки Чорнобильської зони. Тексти». – К., 1996 (співавтор); 
«Український діалектний фонофонд». – К., 2004 (співавтор); член редколегії 
та один з авторів видання «Українська мова»: Енциклопедія. – К., 
2000; 2-ге вид. – К., 2004. 
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5. Рекомендації щодо виконання завдань самостійної роботи 

До завдання «Підготовка до практичних занять» 

Підготовка до практичних занять здійснюється за тематикою, планами 

й завданнями, поданими в посібнику. У зошиті для практичних занять 

записати тему, дату й план заняття. Завдання переписати згідно з 

послідовністю їх виконання (в зошиті записується номер і зміст 

завдання, письмове виконання завдання, після цього йде запис наступного 

завдання і його виконання, якщо змістом завдання передбачене письмове 

виконання). Усі вправи мають бути виконані письмово. Записам виконаної 

вправи має передувати її номер, зазначення джерела (посібника, збірника 

вправ), запис завдання. 

 

До завдання «Підготовка до контрольної роботи» 

Повторити лекційний матеріал з теми контрольної роботи, опрацювати 

рекомендовану літературу й підготуватися до письмової відповіді за 

питаннями до практичних занять. 

 

Приклад виконання контрольної роботи 

(діалектологічний аналіз тексту) 

[за царá бéн’а булó л’удéĭ тод’í жмéн’а / багáц’ко булó жúта / на 

йіднýĭ соломúни до низу колоскúі // вже и топкáли тéйе жито / вже 

хл’іп топкáли / деĭ зогрешúли // йак вонú зогрешúли / нимá чого йíсти 

собáци ĭ котóви / то кут вúпросив / собáка в бóга хл’íба // отó ц’íйі 

колосóчки малéн’киім вже ростýт / деĭ л’ýде йід’áт //] 

 

Характеристика вокалізму: 

а) [у] на місці [о] в новозакритих складах: йіднýĭ, кут; 

б) ненаголошений [е] реалізується у звукові [и]: нимá ; 

в) звукосполука [ки] звучить як [киі]: колоскúі , малéн’киім; 

г) [и] реалізується у звукові [е] в кінці слова: л’удé; 

ґ) [е] виступає рефлексом [Ђ]: зогрешúли; 

д) склад вокалізму говірки – шестифонемний: [а], [е], [о], [у], [и], [і]; 

е) більша частотність фонеми [и] в порівнянні з літературними 

відповідниками: на соломини, нимá, собáци, котóви. 

 

Характеристика консонантизму: 

а) відсутність фонеми [р’]: царá, зогрешúли; 

б) ствердіння багатьох фонем через відсутність [і]: йіднýĭ, собáци, 

котóви. 
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Лексичні особливості: 
У тексті вжито загальновживані слова; єдиний лексичний діалектизм 

деĭ та й’. 

 

Морфологічні особливості: 
а) повні нестягнені форми займенників: тéйе, ц’ìйі; 

б) флексія -и в родовому-давальному відмінках однини: на соломини, 

собáци; 

в) флексія -ут, -ат у дієсловах третьої особи множини: ростýт, йід’áт. 

 

Словотвірні особливості: 

а) творення сингулятивів за допомогою суфікса -ин-а: на йіднýĭ 

соломини; 
б) використання суфікса пестливості в іменниках, прикметниках і 

прислівниках: колосочки, малéн’киім, багáц’ко. 

 

Синтаксичні особливості: 

а) узгодження однорідних підметів із присудком: то кут вúпросив / 

собáка в бóга хл’ìба; 

б) узгодження означення з означуваним словом: то кут вúпросив / 
собáка в бóга хл’ìба. 

Отже, наведений текст за сукупністю фонетичних, морфологічних, 

словотвірних і синтаксичних рис свідчить, що взятий із середньополіського 

говору північного наріччя української мови. 

 

До завдання «Оформлення лінгвогеографічних карт» 
На контурній карті України відобразити територіальне поширення 

говорів (говірок певного говору), спираючись на «Атлас української мови» 
та послуговуючись прийнятими в україністиці картографічними знаками. 

 

6. Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту, на якому кожний 

студент письмово відповідає на питання одного білета. 

Структура кожного білета складається з двох питань: 1) теоретичного 

питання за поданим нижче списком; 2) практичного завдання з виявлення 
діалектних рис у тексті й визначення говору української мови. 

 

Питання до іспиту з курсу 

1. Предмет, завдання й значення діалектології. 
2. Літературна й діалектна мова. Значення діалектної мови. Літературна 

мова й говори на різних етапах суспільно-історичного розвитку. 
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ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ 

Головацький Яків Федорович – український мовознавець, етнограф, 

фольклорист, поет, педагог і громадянський діяч. У 1834–1835 рр. 

навчався в духовній академії в Кошице та університеті в Пешті; закінчив 

у 1841 р. Львівський університет. У 1842–1848 р. був священиком. 

Протягом 1848–1867 рр. працював професором, а 1863–1864 рр. – ректором 

Львівського університету. В 1868–1888 рр. – голова Віденської 

археографічної комісії. Був членом «Руської трійці», організував випуск 

альманаху «Русалка Дністровая» (1837 р.). Досліджував фольклор і 

етнографію українців зони Карпат («Нарис старослов’янського байкарства 

або міфології», 1860; «Народні пісні Галицької та Угорської Русі», 

кн. 1–4, 1878; «Про костюми або народне вбрання русинів чи руських 

у Галичині й північно-східній Угорщині», 1867). Підготував праці про 

писемні пам’ятки («Хрестоматія церковнословенська і давньоруська», 

1854; «Пам’ятки дипломатичної і судово-ділової мови руської в давньому 

Галицько-Волинському князівстві й суміжних руських областях в 

XIV та XV століттях», 1867). Велике значення у справі відродження 

українського шкільництва та культури мала «Грамматика русского 

языка» (1849), яка спиралася на мовну практику Галичини, була основним 

посібником у школах до 1862 р. На підставі нових діалектологічних 

даних Я. Ф. Головацький здійснив одну з перших у вітчизняному 

мовознавстві спроб опису діалектологічної диференціації української 

мови – «Розправа о язиці южноруськім і єго нарічіях» (1848); виділив 

волинсько-подільське (або українське), галицьке (або наддністрянське) 

і карпаторуське наріччя. Обстоював самобутність української мови, 

підкреслював її глибокі історичні корені. У питаннях реформування 

правопису, витворення норм української літературної мови виявляв 

непослідовність. Створив «Географический словарь западнославянских 

и югославянских земель и прилежащих стран» (1877, вид. 1884), 

опублікував «Читанку» М. Шашкевича (1850) тощо. Уклав досконалий 

для свого часу регіональний словник говорів Галичини, Буковини і 

Закарпаття – «Материалы для словаря малорусского нарЂчія, собраныя 

в Галиціи и въ СЂверо-восточной Венгрии...» (1857–1859, літери А–З) 

та «Словник української мови» (обидва – в кн.: Науковий збірник 

Музею української культури у Свитнику. – Т. 10. – Пряшів, 1982). 
Серед рукописів Я. Ф. Головацького виявлено винятково цінний, 

хоч, на жаль, і незакінчений словник української мови. Завдяки силам 
видатного вітчизняного мовознавця Й. О. Дзендзелівського й словацької 
україністки З. Ганудель 1982 року його було опубліковано в Науковому 
збірнику Музею української культури у Свиднику, що видається в 
Пряшеві (Словаччина). Я. Ф. Головацький готував досить докладний і 
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до аналізованих форм, що вигідно вирізняло його працю з історичної 

морфології на тлі подібних праць в україністиці й славістиці. Розгляд 

історії кожного граматичного явища уґрунтовано свідченнями зі значної 

кількості писемних пам’яток і діалектних джерел, чим досягнуто 

енциклопедичної повноти інформації. Вражають обсяг інформації про 

кожне явище, тонкі спостереження й оцінки автора, сформульовані 

часткові й загальніші проблеми. Закономірно, що ця праця відіграла 

помітну роль у підготовці іншими авторами історичних граматик 

української мови і відповідних посібників для вищих шкіл, як і книги 

«Морфологія» чотиритомної академічної «Історії української мови» (К., 

1978), співавтором якої був С. П. Бевзенко. 

З поверненням до Одеського університету (1962 р.) почався новий 

етап творчої праці С. П. Бевзенка, що був позначений науковими пошуками 

не тільки в галузі історії мови, а й діалектології, лексикографії, 

ономастики. Серед праць важливими для лінгвоукраїністики стали 

підручник «Українська діалектологія» (К., 1980) та численні публікації 

різноманітних посібників, статей з діалектології. 

З ім’ям С. П. Бевзенка пов’язаний розвиток нового для україністики 

напряму лексикографії – підготовки інверсійних словників, цінних 

для дослідження дериватології, комп’ютерного опрацювання мовної 

інформації. Було укладено «Інверсійний словник української мови» (Одеса, 

1971–1976) за матеріалами «Українсько-російського словника» (т. 1–6, 

К., 1953–1963) та «Інверсійний словник української мови» (К., 1985), 

що спирався на «Словник української мови» (т. 1–11, К., 1970–1980). 

Багато лекцій С. П. Бевзенка було переписано в численні статті та 

окремі книги. Так, з лекцій були надруковані цінні навчальні посібники 

для філологів «Історія українського мовознавства: історія вивчення 

української мови» (К., 1991), «Вступ до мовознавства. Короткий нарис» (К., 

2005); над останньою книгою С. П. Бевзенко працював майже до останніх 

днів свого життя. В «Історії українського мовознавства» авторові вдалося 

створити оригінальний систематизований огляд етапів розвитку української 

лінгвістики за окремими напрямами досліджень; поєднана інформація 

про давніші етапи мовознавства й сучасні ідеї, постаті та деякі найважливіші 

праці, оцінки стану лінгвоукраїністики й роздуми про шляхи та завдання 

розбудови її напрямів. Основну частину присвячено історії макрогалузей 

україністики, сучасній літературній мові, історії української мови. 

Професор пропрацював 54 роки на кафедрах в Одеському, 

Ужгородському, Київському педагогічному (1981–1999) університетах, 

вражає кількість підготовлених кандидатів і докторів наук. С. П. Бевзенко 

написав і опубліковав понад 320 наукових праць, частина з яких була 

й залишається етапними у фаховому становленні філологів-україністів. 
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3. Діалектні територіальні одиниці (говірка, говір, група говірок, 
наріччя). 

4. Джерела вивчення говорів української мови. 
5. Методи вивчення народних говорів. 
6. Українські наріччя і говори. Історія діалектного членування 

української мови. 
7. «Атлас української мови» – значення, специфіка. 
8. З історії української діалектології. Науковий здобуток М. Максимовича. 
9. З історії української діалектології. Науковий здобуток Я. Головацького. 
10.  Діяльність Південно-західного відділення Російського географічного 

товариства у Києві. 
11.  Дескриптивні та лінгвогеографічні дослідження українського 

діалектного обширу. 
12.  Взаємодія народних говорів із новою українською літературною 

мовою. 
13.  Українські діалектологічні атласи й словники. 
14.  Загальна характеристика українського діалектного вокалізму та 

консонантизму. 
15.  Звукові зміни в українських говорах: явище аферези, епентези, 

гіперизму тощо. 
16.  Діалектні відмінності в наголошуванні форм слів. 
17.  Основні типи діалектичних відмінностей у лексиці: а) непротиставні; 

б) протиставні. 
18.  Типи діалектичних відмінностей у синтаксисі з погляду їх 

походження. 
19.  Дескриптивні та лінгвогеографічні дослідження українського 

діалектного обширу. 
20.  Різновиди морфологічних діалектних відмінностей. 
21.  Характеристика діалектних відмінностей у словотворі. 
22.  Типи діалектних відмінностей у лексиці. 
23.  Склад діалектної лексики з погляду її походження. 
24.  Історичні нашарування в діалектній лексиці. 
25.  Характерні особливості лексики говорів. Найважливіші семантичні 

групи діалектної лексики. 
26.  Нетермінологічна діалектна лексика. 
27.  Характеристики діалектних відмінностей у фразеології. 
28.  Загальна характеристика північного наріччя. 
29.  Загальна характеристика південно-західного наріччя. 
30.  Загальна характеристика південно-східного наріччя. 
31.  Різновиди морфологічних діалектичних відмінностей: а) зумовлені 

особливостями фонетики місцевих говорів; б) викликані різними напрямами 
граматичної аналогії (індукції). 
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32.  Діалектні відмінності в категорії роду. 

33.  Діалектні відмінності в категорії числа. 

34.  Характерні особливості лексики діалектів. 

35.  Діалектні відмінності в категорії роду. 

36.  Діалектні відмінності в категорії числа. 

37.  Діалектні особливості відмінювання іменників. 

38.  Діалектні особливості відмінювання прикметників. 

39.  Творення ступенів порівняння в говорах. 

40.  Діалектичні особливості фонетичного оформлення числівників 

української мови. 

41.  Система відмінювання числівників у діалектах української мови. 

42.  Діалектичні особливості відмінювання займенників. 

43.  Діалектичні особливості фонетичного оформлення займенників. 

44.  Зворотні форми дієслова в говорах. 

45.  Діалектне дієвідмінювання. 

46.  Категорія способу дієслова в говорах. 

47.  Дієприкметник і дієприслівник у говорах української мови. 

48.  Народні говори та староукраїнська літературна мова. 

49.  Нетермінологічна діалектна лексика. 

50.  Консонантизм південно-східного наріччя української мови. 

51.  Вокалізм південно-східного наріччя української мови. 

52.  Консонантизм південно-західного наріччя української мови. 

53.  Вокалізм південно-західного наріччя української мови. 

54.  Вокалізм карпатської діалектної системи. 

55.  Консонантизм карпатської діалектної системи. 

56.  Вокалізм поліських говорів. 

 

Приклад екзаменаційного практичного завдання 

За наявними діалектними рисами (фонетичними, лексичними, 

граматичними) визначте, до якого говору української мови належить 

текст. 

Так називаєт ся у Нїмців «нічо», а у аптеці така сіль, що єї мішают 

з рожевов водов, і закапую точи, як кого болят. І бабу Перуниху очи 

боліли, отжеж і взяла вона чотири край царі, та й каже до свого сина 

Андруся: «Бїжи, синку, у місто, та купи мені за сї крейцері у аптиці нікс». 

 

7. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни 

Рейтингове оцінювання 

№ Вид контролю Тиждень Кількість 

балів 
1 Опитування на практичних заняттях 1–13 10 
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ДОДАТОК 2 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ. ПОСТАТІ 

 

БЕВЗЕНКО СТЕПАН ПИЛИПОВИЧ 

Степан Пилипович Бевзенко (07.08.1920–15.01.2005) – український 

мовознавець, доктор філологічних наук з 1962 р., професор з 1964 р. 

В українському мовознавстві другої половини ХХ ст. С. П. Бевзенко 

працював насамперед як історик української мови, діалектолог. 

Шлях у мовознавство для С. П. Бевзенка пролягав через Уманський 

педтехнікум (1935–1938) в Одеський університет: у 1938 р. вступив 

на українське відділення філологічного факультету, звідки в 1941 р. 

пішов на фронт, а в 1943 p. після тяжких поранень повернувся в 

університет у м. Байрам-Алі в Туркменістані. У квітні 1945 р. С. П. Бевзенко 

закінчив навчання й був залишений в університеті для викладання і 

навчання в аспірантурі (науковим керівником був А. А. Москаленко). 

Саме навчаючись, Бевзенко вирішив займатися історією української 

мови – вивченням синтаксису літописів XVII ст. У цій праці С. П. Бевзенко 

аналізував мовні явища окресленого часового зрізу в широкій діахронічній 

ретроспективі й водночас у тісному зв’язку з відповідними явищами 

сучасної мови. Праця «Спостереження над синтаксисом українських 

літописів XVII століття» у 1950 р. була захищена як кандидатська 

дисертація, а в 1954 р. опублікована (у дещо скороченому варіанті) в 

«Наукових записках Ужгородського університету». 

С. П. Бевзенко починає працювати в Ужгородському університеті 

1949 р., де очолює кафедру української мови (1950–1962), докладає зусиль 

для розгортання досліджень з історії української мови, діалектології, 

літературної мови та міжмовних контактів. 

Значними були й успіхи С. П. Бевзенка як історика мови, особливо 

після опублікування необхідної для викладання в університетах і 

педінститутах книжки «Нариси з історичної граматики української 

мови. Морфологія» (К., 1953). Невипадково С. П. Бевзенкові академік 

Л. А. Булаховський запропонував увійти до складу академічного 

авторського колективу першої в україністиці фундаментальної історії 

української мови й підготувати історичну морфологію. С. П. Бевзенко 

поставив на меті розглянути, крім історії форм кожної частини мови, 

ще й історію словотворення, що на той час було вкрай актуальним. 

Незважаючи на те, що зазначений академічний проект на той час 

не був реалізований, С. П. Бевзенко створив одну з центральних у 

своєму доробку праць – монографію «Історична морфологія української 

мови. Нариси із словозміни і словотвору» (Ужгород, 1960. – 416 с). 

Автор здійснив спробу подати систематизований словотвірний коментар 
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Словотвíрний діалектúзм – говіркове слово, яке відрізняється від 

літературного словотворчими афіксами при спільності твірної основи 

(напр., припен’ки ‘опеньки’). 

Співвіднóсні діалéктні явища – те саме, що Протистáвні діалéктні 

явища. 

Статúчна діалектолóгія – те саме, що Описова діалектологія. 

Територіáльні діалéкти – відмінності в мовленні людей, котрі 

проживають на певній території, від мовлення жителів іншої місцевості 

та від літературної мови. 

Транскрúпція діалектологíчна – спосіб записування говіркового 

мовлення за допомогою спеціально розробленої системи знаків, в основу 

якої покладений національний алфавіт. 

Ясенний прúголосний звук – те саме, що Альвеолярний прúголосний 

звук. 

Українська діалектологія 

13 

2 Перевірка письмового виконання вправ 1–13 15 
3 Поточна контрольна робота 11 10 

4 Підсумкова контрольна робота 13 15 

5 Перевірка оформлення лінгвогеографічних карт 11 10 

  За триместр   60 

  Іспит 14 40 

  Разом 100 
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Оказіонáльний новотвíр – слово, утворене за непродуктивною 

моделлю «на випадок» і вживане тільки в певній ситуації та в певному 

контексті (потріб, непотріб). 

Описóва діалектолóгія вивчає місцеві говори лише на одному 

історичному етапі в розвитку мови. 

Пáсмо ізоглóс – умовні лінії (ізоглоси), які дуже близько проходять 

одна від одної (або збігаються чи накладаються) на лінгвістичній 

карті та свідчать про межу певної мовної системи. 

Питáльник – те саме, що Анкета. 

Польовúй мéтод збирáння діалéктного матеріáлу – те саме, що 

Експе-дицíйний мéтод збирáння діалéктного матеріáлу. 

Приставнúй звук – те саме, що Протетичний звук. 

Провінціалíзм – незначні відхилення від літературної норми в 

мовленні жителів міста (напр. наголошення в галицьких містах: бу’ло, 

но’шу, ка’жу тощо). 

Прогрáма – те саме, що Анкéта, Питáльник. 

Протетúчний звук – голосний чи приголосний, що приєднується 

до початку слова. 

Протистáвні діалéктні явища мають функціонально рівнозначні 

відповідники в інших говорах цієї ж мови (напр. орудний відмінок 

однини: рукойу, рукой, рукоу, руком, руко). 

Професіоналíзм – слово або вислів, що властиві мовленню певної 

професійної групи людей. 

Регулярна модéль словóтвору – певний структурний зразок, 

який використовують при утворенні інших слів. 

Респондéнт – те саме, що Інформáтор. 

Регіоналíзм – слово, вживане на невеликій території поширення 

національної мови. 

Семантúчний діалектúзм – це говіркове слово, що звучить так 

само, як і літературне, найчастіше одного з ним походження, але з різною 

семантикою (літ. лихий – ‘поганий, злий’, діал. лихий – ‘дірявий’). 

Синтетúчна кáрта (Звéдена кáрта) – лінгвістична карта, на якій 

нанесені пасма ізоглос. 

Синхрóнна діалектолóгія – те саме, що Описова діалектологія. 

Складáнка – дібрані з певної говірки найхарактерніші слова, з 

яких побудоване ціле речення (висловлювання) як насмішкувата 

характеристика особливостей мовлення жителів якогось населеного 

пункту (Муй кут пубив макутру і л’ух спати). 

Словнúк діалéктний – лінгвістичний словник, у якому, як правило, 

подано словотвірні, лексичні чи семантичні діалектизми. 
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Консонантúзм – система приголосних звуків певної мови, їх 

властивості та відношення. 

Контамінáція – схрещення (об’єднання) двох синонімічних чи 

близьких за звучанням слів або власне українського і запозиченого 

(рушнитенце = рушник + полотенце). 

Легéнда – пояснення картографічних знаків на лінгвогеографічній 

карті. 

Лексúчний діалектúзм – це говіркове слово, вживане на обмеженій 

території, яке використовують для найменування певної реалії чи поняття 

та яке утворене за допомогою регулярних моделей від інших коренів, 

ніж у літературній мові; сюди ж відносять й іншомовні запозичення. 

Лінгвістúчна геогрáфія (лінгвогеографія) – галузь мовознавства, 

що за допомогою картографічних знаків, нанесених на спеціальну карту, 

визначає територіальне поширення діалектних назв реалій чи різних 

понять, подає класифікацію місцевих говорів та взаємовідносини різних 

рівнів. 

Літератýрна мóва – унормована, кодифікована форма загальнонародної 

мови, що обслуговує всі сфери діяльності (державні, культурні,  

освітні тощо). 

Метатéза – переставлення звуків або складів у межах одного 

слова (вогорити замість говорити). 

Монофтóнг – простий голосний звук, на відміну від складних 

голосних звуків – дифтонгів, трифтонгів. 

Нарíччя – найширше діалектне угруповання певної мови, що 

складається з однотипних діалектів, які мають цілий ряд спільних 

мовних рис. 

Нарóдна етимолóгія – помилкове пояснення походження слова та 

його значення на основі подібності звучання незвичної лексеми 

(запозиченої) із відомим словом рідної мови. 

Непротистáвне діалéктне явище – це така риса якоїсь групи діалектів 

чи говірок, яка в інших говорах цієї ж мови не має еквівалентів чи 

функціонально рівнозначних відповідників. 

Нерегулярна модéль словотвóру – така словотвірна модель, що 

не стає зразком для творення інших слів за допомогою цих самих 

словотворчих засобів (баба → бабера). 

Неспіввіднóсне діалéктне явище – те саме, що Непротиставне 

діалектне явище. 

Нульовúй діалектúзм – елемент системи літературної мови, який 

відсутній у системі досліджуваної говірки. 

Оказіоналíзм – те саме, що Оказіональний новотвір. 
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наукове вивчення народних діалектів, установлення їхньої ґенези та 

еволюції. 

Діахрóнна діалектолóгія – те саме, що Історична діалектологія. 

Експедицíйний мéтод збирáння діалéктного матеріалу – це такий 

метод, при якомуспеціально підготовлена група людей виїжджає у наперед 

визначені населені пункти для записування особливостей говірок. 

Експлорáтор – особа, спеціально підготовлена для проведення 

експедиції та збирання діалектних або фольклорних матеріалів. 

Етнографíзм – слово, що називає реалію, звичай чи обряд або 

особливості рельєфу, які характерні для певної території і відсутні в 

інших реґіонах. 

Етнолінгвíстика – напрям мовознавства, що вивчає мову в її 

відношеннях із культурою, взаємодію мовних й етнокультурних і 

етнопсихологічних факторів. 

Звéдена кáрта – те саме, що Синтетúчна кáрта. 

Ідіолéкт – сукупність формальних і стилістичних особливостей, 

які властиві мовленню окремого індивідуума. 

Ізоглóса – умовна лінія, яка окреслює територію поширення певного 

мовного явища на лінгвістичній карті. Розрізняють: ізогону – виділяє 

фонетичне явище; ізоморфну – морфологічне, ізосинтаксу – синтаксичне, 

ізолексу – лексичне, ізосему – семантичне явище. 

Інтердіалéкт – одна з форм національної мови як надтериторіальний 

міждіалектний засіб спілкування, у якому використані мовні особливості 

різних говорів. Інтердіалект іноді виконує роль літературної мови. 

Інтерферéнція мóвна – взаємодія мовних систем в умовах дво- 

або багатомовності, що виникає як наслідок їх контактування і виявляється 

у відхиленнях від норми. Так виникають інтерферентні зони, у яких 

мовні явища одного говору накладаються на мовні явища іншого. 

Інформáтор (респондéнт) – носій діалектної системи, від якого за 

спеціальною програмою записують діалектний матеріал. 

Історúчна діалектолóгія – вивчає мовні явища в їх послідовному 

розвитку протягом певного історичного періоду. 

Кáрта діалектологíчна – спрощена географічна карта, на якій 

скартографовано діалектні явища, тобто зображено територіальне 

поширення певних мовних рис. 

Картографíчний знак – це геометрична фігура (коло, трикутник, 

квадрат тощо), зафарбована різним кольором або заштрихована, за 

допомогою якої на спеціальну діалектологічну карту проектують певне 

діалектне явище. 

Койнé – різновид мови, яку використовують для спілкування носії 

різних діалектів або мов. 
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від інших говорів; давніше термін говір уживали у значенні ‘група 

говірок’. 

Говíрка – найдрібніша діалектна одиниця, що охоплює звичайно 

мовлення жителів одного або кількох цілком однотипних з мовного 

погляду населених пунктів (переважно сільських). 

Грýпа говíрок – це мовлення жителів декількох (часто багатьох) 

населених пунктів, що мають багато спільних мовних рис, якими 

відрізняються від інших говіркових об’єднань. На лінгвістичній карті 

становить мінімальну ареальну одиницю мови. 

Дифтóнг – голосний двозвук, що вимовляється в один прийом і 

становить один склад. У дифтонгу висхідному складотворчий другий 

голосний; у дифтонгу спадному складотворчим виступає перший голосний. 

Дифýзія – те саме, що Інтерферéнція. 

Діалéкт – 1) те саме, що Гóвір; 2) різновид загальнонародної 

мови, за допомогою якого спілкуються члени роду, частина племені, 

народності чи нації. 

Діалектизм – слово, яке вживають на певній території поширення 

національної мови і має певні відмінності (фонетичні, морфологічні, 

словотвірні, лексичні та ін.) супроти літературної мови. 

Діалéктна рúса – те саме, що Діалектне явище. 

Діалéктне явище – це такий елемент мовної системи, який у 

різних говірках, діалектах чи наріччях цієї ж мови має певну кількість 

відповідників. 

Діалéктний – такий, що властивий діалектам, належить до діалектів 

(діалектна вимова, діалектна лексика). 

Діалéктний контúнуум – територія поширення діалектної системи. 

Розрізняють зони: центральну (материнську) з найяскравіше вираженими 

особливостями; маргінальну (латеральну) – віддалену від центру з 

менш вираженими особливостями; перехідну (інтерферентну) – де 

взаємодіють дві або більше мовні системи; діаспорну – відірвану від 

материнської території та розміщену в оточенні інших мовних систем. 

Діалектоґенéз – розділ діалектології, який вивчає походження діалекту. 

Діалектогрáфія – це початковий процес наукового вивчення 

діалектів на сучасному часовому зрізі (нагромадження фактів, їх опис 

і класифікація) без подання їх ґенези та еволюції. Діалектографія – це 

сума знань про будову говірок на різних мовних рівнях (фонетичному, 

граматичному, лексичному та ін.). 

Діалектологíчний – такий, що стосується діалектології (діалекто-

логічний аналіз, діалектологічний атлас). 

Діалектолóгія – 1) лінгвістична дисципліна, яка вивчає місцеві 

різновиди національної мови, що поширені на певній території; 2) це 
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ДОДАТОК 1 

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Альвеолярний приголосний звук – передньоязиковий приголосний, 

при вимові якого передня частина язика наближається або торкається 

альвеол (горбочків біля коренів верхніх зубів, напр. полтавський [л]). 

Аналогíчний словник – тезаурус, у якому лексика подана за 

тематичним принципом; виділено лексико-семантичні групи, які розміщені в 

алфавітному порядку тематичних домінант (слів-центрів). 

Анкéта – питальник, за допомогою якого виявляють і записують 

діалектні відмінності національної мови. 

Анкéтний мéтод збирáння діалéктного матеріáлу. Спеціальну 

анкету-питальник розсилають у різні населені пункти, щоб одержати 

відповіді на певні мовні питання. 

Ареáл – територія поширення певного діалектного явища. 

Ареалóгія – те саме, що Ареальна лінгвістика. 

Ареáльна лінгвíстика – розділ мовознавства, який за допомогою 

лінгвогеографічних методів досліджує мовні явища. 

Атлас діалектологíчний – зібрання діалектологічних карт певної 

території, які показують територіальне поширення мовних явищ. 

Атомáрна кáрта – лінгвістична карта, на якій скартографовано 

одне (рідше – декілька) мовних явищ. 

Аферéза – уникнення збігу двох однакових голосних звуків у слові 

або в сполученнях службових слів із повнозначними (довгобразий 

замість довгообразий). 

Бланкíвка (кáрта-бланкíвка) – спрощена географічна карта, на 

якій позначено ландшафтні особливості й адміністративні кордони; її 

використовують для проекції діалектних явищ. 

Вокалíзм – система голосних звуків певної мови, їх властивості й 

відношення. 

Вузькореґіоналíзм – слово, відоме тільки на невеликій території 

поширення національної мови. 

Геолінгвíст – діалектолог, який створює лінгвістичні карти. 

Гіперúзм (перебільшена правильність) – діалектне явище непослі-

довного, безсистемного заміщення звуків чи форм з метою уникнення 

ненормативних, діалектних і відтворення правильних, літературних 

форм, які, проте, виявляються «правильними» лише в уяві мовців, а 

насправді є помилковими (от’уг замість утюг, вівес замість овес). 

Гóвір, або діалéкт – це групи однотипних говірок, що споріднені 

між собою специфічними мовними ознаками, якими відчутно відрізняються 
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н’óго мéду / бо д’ітúна му хвóра // айбó gаздá неи хôт’ìw ýбрати ут 

свóйих пул мнуд и кáже циганúнови / обы′ йшów за ним / та овýн му 

покáже / де йе мн′уд // gаздá повйух циганúна у хáшчу и wказáw на дубп 

стары′й де бы′ли óсы // циганúн уз’áw лýйтру / поклаw на дýба и почáw 

брати уд ос мн’уд // óсы го так покусáли / што ун попýх и wпаw на зúмл’у // 

чеирéз йакы′йс’ час ун прочýн’аwс’а и пушов домý // а дóма го звìдавут / 

ош чоумý такый тоwсты′й // циганúн дýже быw сеирдúтый / пушôw у 

кýз’н’у и наклаw у фуйý огн’á и поклáw там жеил’ìзо // на сеисé 

прихóдит’ gаздá острúти жеил’ìзо // циганúн говóрит / обы′му пому 

gаздá жеил’ìзо wз’áти w рýкы / а gаздá wз’аw и рýкы попйýк // так 

циганúн уддáw за тотó / шо ун го повйýх уд óсам //] 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

Завдання 59. Здійсніть діалектологічний аналіз тексту й визначіть, до 

якого говору української мови він належить. 

[зéмн’у wпэрéд вìвор’а / потóму зас’ійа / вітáк фáйно грабл’áми 

зашкромáд’а аби фáйно рослó / потóму вонó нì рослó wже фáйне / 

дозрìлэ / і w л’ìт’і вìмича / складý w кумкú аби схлó // вітáк йак wже 

вìсхло / wйáжут w горсткú і мóча w вóду // стойіт w вод’ì ш’ìст’ ден’ / 

потóму вібирáйут з водú і шушá // фáйно вìсхне і бйут потóму w 

баталéві / а йак зібйýт у баталéві / то трут w тéрлици //] 

Завдання 60. Здійсніть діалектологічний аналіз тексту й визначіть, 

до якого говору української мови він належить. 

[тад’і′ пашти′ ус’іе хади′ли у пастала′х / спадни′ци / йу′бки широ′ки / 

ши′лис’ на л’іето із палатна′ / а на з’і′му іс свайіру′шного сукна′ / тка′ли 

са′ми на вирста′тах // наприде′ і ви′чче, наши′йе і носе // з’імо′йу носи′

ли сви′ту і кра′сним або зиле′ним по′йісом пудвйа′зувалис’/ сви′ти ус’ігда′ 

були′ іс хво′стиками круго′м / на головіе буw йіламо′к із во′wни / ша′пка 

вали′лас’ йак ва′л’інок // у мушчи′н були′ сви′ти чо′рні і ни′шше кал’і′н / 

а у же′ншчин іс біелуго сукна′ // на пра′зник ад’іва′ли пла′хтице три 

таки′х п’у′лки із разнацв’і′тних ни′ток / а спе′реду буw хварту′х / на 

галавіе завйа′зувалас’ ху′стка у ла′дки //] 

Завдання 61. Здійсніть діалектологічний аналіз тексту й визначіть, 

до якого говору української мови він належить. 

[чого′ кул’га′йу ? а пуз’о′к на пйати′ наму′л’аw / йак ходи′w на охо′ту // 

с’о було′ дн’уw два тому′ наза’д / йак була′ поно′ва // пуно′ва ни зна′

йіте шчо таке? а то коли ви′паде нови сниг і до′бре видно слиди′ // 

ране′н’ко чут’ свит ми wста′ли / зобра′лис’а / перекуси′ли і пойі′хали w 

лис // пога′но було′ йі′хат’ / бо буw вэли′ки сниг і не була′ wте′рта доро′га //] 

Завдання 62. Здійсніть діалектологічний аналіз тексту й визначіть, 

до якого говору української мови він належить. 

[найшлáс’а у циганúна д’ітúна / та трéба бы′ло креистúти // ун 

жиw у кунцú сеилá и неи знаw / ко бы му быw за кýма / бо мáточка йе / 

а бáтечко неийе // ун идé сеилóм и стрìтиw йеиннóго gаздý и wшúтко му 

росказáw / у чóму д’ìло // тôwды′ тот кáже / ош йа тти gаздóви / ош ун 

му с’а уд’д’áчит за сеисé// gаздá позваw циганúна на йеидéн дин’ у напсáм // 

циганúн на дрýгый дин’ пришów и gаздá повйýх на пóле копáти // кóпле 

циганúн / кóпле / айбó wже с’а обзéрат / ош ци неисé кос’ істи // gазды′н’а 

принéсла на пóле поулýдинок и пирúч дайé ìсти чир // циганúн наіwс’а чúру / 

а тоwды′ gазды′н’а подалá перед ним ýпечену кýриц’у // тоwды циганúн 

кáже / ой gазды′ночко йа wже наìwс’а чúру, айнó фáнкы и кýриц’у йа понéсу 

жôн’ì // на дрýгый дин’ циганúн назáт пришów до gазды′ и прóсит уд 
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Варіант 27 

Десь зійшло ся шість дєдїв у Кутїх і змовили ся, що в середу вже 

відвозять своїх синів до шкіл в Коломию хоть най ненї плачуть, хоть 

най під колїсє лягають. 

Варіант 28 

Досвіта хлопця у віз той холодом, холодом у пістинськім лїсї 

з’їдуть ся так гейби нехотячи, гейби на попас під смеречиною. Та як 

хлопці з поза смерек звідти-незвідти здиблються і як писанки счокають 

ся тай розпізнають ся, то всю дорогу з себе росу поскидають. 

Варіант 29 
Не буде їм привиджувати ся що село їх здоганяє, навперед воза 

лягає і до міста не пускає. Не буде їх нїчо у грудїх спирати, не буде їм 

дорога порохом в очі метати. Буде їм сонечко цвїтом личко малювати. 

Так дєдї себе безпечили тай так і зробили, бо дєдєва міць в хатї а 

ненині сльози. 

Варіант 30 

Купила я собі на базарі клюбнічку. Смачненька така клюбнічка. 

Оце осьо візьму собі штук кілька, помию, а решту в холодильник 

поставлю. На потом. Бо як я щас всю її з’їм, то потом в мене не буде. 

А клюбніка зараз дорога. Дорожча, чим в прошлом году. 
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замість ситого задоволення і напускної пихи на обличчі осів новий вираз 

поваги і зваги. 
Варіант 20 
Проминуло доброї півгодини, аж двері ванькірчика знов одчинилися і 

за селянами, що прощали ся з зазяіном та про щось жваво гомоніли, 
з’явив ся Солонина: 

– Вибачте, що затримав вас… Ви куди їідете? 
– Я сказав. 
– Знаєте що, – запропонував Солонина. – Вам певно обридло тіпати 

ся на почтовій тарадайці, а ночувати таки доведеть ся де небудь. 
Відправте свою почту, тай поночуйте в мене. Я такий радий вас бачити. 

Варіант 21 
Нас було двохъ у батька: Семенъ старшій, та я, двама роками молодшій. 

Дуже ми любились. Ходить мой братикъ на танець, хожу и я: гуляємо 
якъ ти соколи межи соколами, землі подъсобою не чуємо. Усі нас 
люблять, усі кланяються, усі поважають. Сказано: богатирськи сини. 

Варіант 22 
Де пліт від вулиці? – питав ся сам себе. – У кождого є пліт, а в 

мене нема? А я-ж гірший ґазда від вас? Мо-ой, богачі!.. Нема плота, 
лиш поплотина! А давно був пліт. Ще за небіжки жінки… Вона мені 
їсти варила, як я єго городив. Моя газдиня! Бувало – горожу пліт, або 
перед хатою щось роблю, може нї?! 

Варіант 23 
Кому приходилося довго жити по чужих сторонах – той, певне, зрозуміє 

мене. Він дознає, чим билося моє серце, слухаючи часом і сумну 
приповістку про рідну сторону. Здалека і нерадісна звістка втрачала 
свою пекучу вразу здавалась радісною. 

Варіант 24 
Я цілий день ходю по всіх інстанціях. Ходю-ходю, а нічого виходити 

не можу. Женуть мене звідусюди. Нема, кажуть, у Вас потрібних 
документів. А які тама документи? Справка про освіту, паспорт та 
трудова книжка – ось і всі документи. 

Варіант 25 
У нас у дворі хороша така собачка живе. Я їй їсти носю. І вона 

мене не кусає. А бува й гавкає, но тільки на посторонніх. На тих, кого 
вона зна, вона не гарчить. Я все думала, як назвати. Та поки що вона в 
мене просто – Руда. Бо вона й справді руда. Аж на сонці світиться. 

Варіант 26 
Село в нас велике. Кадась було ще більше, але й зараз велике. Ну 

точно більше, чим всі сусідні села. І церква в нас є, і школа, і клуб 
новий. А када Новий рік бува чи Різдво, то всі люди виходять гулять 
на майдан біля сільсовєта. І співають, і танцюють. Весело бува! 
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Варіант 13 

– А ти звідки знаєш? – аж підскочив Ковальчук, але відразу ж 

обм’як. – Да, тут познайомився з одним. Пенсіонер, колишній учитель. 

Носить мені книжки: Грінченко, Винниченко – все запрещоні… 

– Заборонені, – поправив я. 

– Да, заборонені, – згодився Ковальчук. – Ти мене тепер поправляй. 

Хочу добре знати рідну мову. Бо досі я був сліпий… Я все пойняв, – 

радісно сказав Ковальчук, – пойняв, у чому була моя ошибка…помилка. 

Я писав свої повісті чортзна по-якому. І був звихнутий, як той-таки 

Ніколай… Микола Гоголь. Тепер я перепишу по-українському, і вони 

зазвучать… Тепер я пойняв!.. 

Варіант 14 

Мої дєдя Юрій Семанюк родили ся в р. 1846 в Кобаках в численній 

мужицькій сімї, бо мали 5 сестер і двох братів а їх дєдя Стефан не 

мали стільки поля, щоби усіх дітей повідвіновувати як слід. 

Варіант 15 

Дєдя бралися добре науки у сільській школі і для того дід Стефан 

трібував їх виучити якогось ремесла і дав їх на науку до церковного 

маляра а коли ця наука дуже барила ся, відобрав їх від малярства і дав 

на науку до дяка, бо дєдя мої з малку мали гарний сопранований голос, 

який опісля перейшов в тенор. 

Варіант 16 

Дяківства учили ся мої дєдя у кожного дяка у кожнім селі у горах 

від Путилова до Жабя. При науці дяківства в Путилові мої дєдя звернули 

були своїм голосом на себе увагу проживаючого тоді в Путилові 

письменника Юрія Федьковича, що полюбив дуже був металічний 

голос мойого дєдї а і сам любив співати. 

Варіант 17 

Та гов! Щось хлюпнуло ся в водї. Пішла легенька хвиля і полоскотала 

щуку по боках. Що се таке! Щука не рушаєть ся з місця, але надслухує. 

Сонна лїнивість ще держить у обіймах її тіло. Що се таке хлюпаєть ся 

в водї? Се не видра. 

Варіант 18 

Тихо і тепло, так наче і справдї весна. Небо неначе спалахує часом 

від місяця ясного сьвітла. Мінять ся білиї хмари то сріблом, то золотом. 

Ледве на місяць напливає прозора хмара, коло на нїй засияє, мов одсьвіт 

далекий веселки. 

Варіант 19 

Поки Солонина вештав ся по хаті, лагодячи до чаю, я уважно 

придивляв ся до нього. Рішуче не можна в цій бідно хоч чисто зодягненій 

людині признати колишнього сальонового панича. Почать з того, що 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Тема: Діалектологія як розділ мовознавства 

 

План 

1. Діалектне членування української мови. 

2. Історія групування говорів. 

3. Говірки Середньої Наддніпрянщини – основа сучасної української 

літературної мови. 

4. Взаємодія народних говорів з новою українською літературною мовою. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Предмет, завдання і значення діалектології. 

2. Поняття про місцеві діалекти. Говірка. Говір. Діалектна група. Наріччя. 

3. Мова й діалекти на різних етапах суспільно-історичного розвитку. 

4. Діалекти й літературна мова. 

5. Народні говори і староукраїнська літературна мова. 
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Діалектологія як розділ мовознавчої науки 

Діалектóлогія (від грец. Διάλεκτος – «розмова», «говір» і λόγος – 

«слово», «вчення») – галузь мовознавства, що вивчає місцеві (територіальні) 
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різновиди певної мови – говірки, говори, наріччя. Предметом української 

діалектології є вивчення говорів української мови. Жива народна 

розмовна мова кожного народу має фонетичні, морфологічні, синтаксичні 

та лексичні риси, які варіюються залежно від місцевості її поширення. 

Відмінності ці й у кількісному, й у якісному відношеннях можуть бути 

неоднаковими, різне також і їхнє територіальне виявлення. Щодо 

територіального обсягу та глибини мовних розбіжностей місцевих 

різновидів мов у діалектології вживають такі основні поняття: говірка, 

говір (діалект), група говорів (діалектна група), наріччя. 

Говíрка – це мова якогось одного або кількох у мовному відношенні 

однорідних населених пунктів (сіл). Група споріднених говірок утворює 

говір, або діалект. Нарешті, група споріднених фонетичними, грама-

тичними та лексичними рисами говорів об’єднується в групу говорів 

(наріччя) – найширше діалектне угруповання. 

Через певні обставини в різних групах говорів, які складають один 

говір, можуть посилюватися наявні діалектні розбіжності, можуть 

виявлятися нові мовленнєві відмінності, що врешті-решт підриває 

єдність цього говору, і він розпадається на два (чи більше) окремі 

говори. Такий процес якісного та кількісного поглиблення діалектних 

відмінностей прийнято називати процесом диференціації. За інших 

умов може відбуватися зворотний процес – процес контамінації говорів, 

зближення говорів, стирання чи нівеляція їхніх особливостей, у результаті 

чого два чи більше говорів можуть злитися в один. У такому випадку 

говорять про процес інтеграції говорів. Обидва процеси – і процес 

диференціації, і процес інтеграції говорів – завжди відбуваються 

паралельно; власне, це дві невід’ємні сторони єдиного процесу розвитку 

живої народної мови. При цьому слід зауважити, що інтенсивність 

процесу диференціації та процесу інтеграції в різні епохи неоднакова. 

З плином часу поступово змінюється (в одних випадках – розширюється, 

в інших – звужується) територія поширення мовного (діалектного) явища, 

частина діалектних явищ зникає, з’являються нові діалектні риси. Через 

це з часом змінюються не лише межі діалектних угруповань, а й 

кількісний їх склад і відношення між ними. 

Із указаного зрозуміло, що і діалектна група (наріччя), і говір, і 

говірка – це категорії історичні, тобто такі, що виникли в певний 

історичний період і через певні історичні обставини. У різні історичні 

періоди свого розвитку мова складається з різної кількості говорів, 

говірок, діалектних груп (наріч), з плином часу змінюється також 

угруповання її говорів чи діалектне членування. Зрозуміло також, що 

кожна мова характеризується своєю, властивою лише їй, системою 

діалектного групування, що з часом відбувається перерозподіл діалектних 
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Варіант 7 

Лиш аби нажерти си та день трудити! Шо вже чужим казати, як 

свої дїти – тай вони не хотьи робити! Я, бігме, не знаю, як цес нарід має 

на свьітї жити? Всьо піде на жебри. 

Варіант 8 

Від коли Івана Дїдуха запамятали в селі ґаздою, від тодї він мав 

усе лиш одного коня і малий візок з дубовим дишлем. Коня запрягав у 

підруку, сам себе в борозну; для коня була ремїнна шлия і нашильник, а 

на себе Іван накладав малу, мотузяну шлию. 

Варіант 9 

Але часом серед найбільшого розгону, на самій середині гори Іван 

починав налягати на ногу і спирав коня. Сїдав коло дороги, брав ногу 

в руки і слинив, аби найти тото мїсце, де бодяк забив ся. 

«Та цу ногу сапов шкребчи, не ти її слинов промивай», – говорив 

Іван з пересердя. 

Варіант 10 

Дїду Іване, а батюгов того борозного, най бїжит, коли овес поїдає… 

Се хтось так брав на сьміх Івана, що видїв його придибашки зі свого 

поля. Але Іван здавна привик до таких сьміхованцїв і спокійно тягнув 

бодяк дальше. 

Варіант 11 

На лавці поблизу того вікна сидів смутний Георгій Ковальчук, і я 

здивувався: на Ковальчукові була хутряна безрукавка увіч із собачої 

шкури, а на голові стриміла, хоч іще й не так холодно було, собача 

шапка-вушанка. 

– Привіт, – сказав він мені. – Капітально баби ревуть, нє? 

– По-моєму, нам до цього не звикати, – сказав я. 

– Так кажеш, бо тут уже не живеш, – сказав Ковальчук, – а по-

моєму, це початок якогось всесвітнього сказу. 

Варіант 12 

Тоді я жахливо любив помудрувати, тому відразу ж увійшов у ту 

розмову: 

– А ми вже докочуємося. До чого? 

– До отакого співу, – сказав Ковальчук. – А ти не помітив, як я 

тепер говорю? Це в мене останнє відкриття, останнє переконання. – Я 

прийшов до переконання, – мовив він і гордо на мене глянув, – що 

Микола Гоголь був звихнутий, тобто людиною з розполовиненою 

душею. Його одурманили канапи і, зрештою, вбили його дух. Він же 

відірвався від свого ґрунту: своїх хуторів, Миргородів і Тарасів Бульб 

і пішов у світ мертвих душ. Утяв: кацапських мертвих душ! 
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Отже, можна стверджувати, що за фонетичними, морфологічними, 

синтаксичними, лексичними та ін. особливостями, говірка, з якої наведений 

текст, належить до південно-західного наріччя української мови; оскільки 

в ній збережено давні форми слів – це говірка карпатської групи 

говірок; уживання слова лем свідчить, що ця закарпатська говірка межує 

із лемківським діалектом. 

 

30 варіантів практичного завдання до контрольної роботи 

За наявними діалектними рисами (фонетичними, лексичними, 

граматичними) визначте, до якого наріччя української мови належить 

уривок із художнього твору. 

Варіант 1 
«Так називаєт ся у Нїмців «нічо», а у аптеці така сіль, що єї мішают 

з рожевов водов, і закапую точи, як кого болят. І бабу Перуниху очи 

боліли, отжеж і взяла вона чотири край царі, та й каже до свого сина 

Андруся: «Бїжи, синку, у місто, та купи мені за сї крейцері у аптиці нікс». 

Варіант 2 

«Коли я, мамо, забуду, як то єму у досади звет ся». – каже Андрусь 

крїз плач, шкрїчаючись у голов, – «від нас до міста дві милі, а ви 

знаєте, мамо, який я забудько, доки зайду до міста, доки те – а то вже 

і тепер забув, як оно звет ся, – аптика – чи як там…» 

Варіант 3 

Іде Андрусько гостинцем – аж тут рїжут у одного богатого шваба 

на подвірю пацюка, а Андруська закортіло подивитись. Отжеж і сперся 

він на пліт, але своє усе не забуває, та в одно репетує: Нїкс! Що аж 

ціле село чує. 

Варіант 4 

Сїльський богач Андрій Курочка сидїв коло стола і обідав, – не обідав, 

а давив ся кождим куснем. Домашна челядь входила до хати, вносила 

заболочені цебри, сварила ся, метушила ся і виносила їх між худобу. 

Варіант 5 

Богацькі дїти і слуги були брудні і марні. Вони двигали на собі 

необтесаний й тяжкий ярем мужицького богацтва, котре нїколи не дає анї 

спокою, анї радости нїякої. Сам богач найгірше томив ся у тім ярмі, 

найбільше проклинав свою долю і безнастанно підгоняв своїх дїтей і 

наймитів. 

Варіант 6 

Я нїколи не маю такої щасливої години, аби я спокоєм кусень хліба 

прожер. Бїгаю та вганьию та лиш дес уздрите, а я впаду тай здохну! А 

мині-ж оця їда має йти в смак, як я знаю, що вони без мене в стодолї 

нїчо не робльит? 
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груп. Наприклад, сучасні українські говори групуються в системі трьох 

діалектних груп (наріч) – північній, південно-західній та південно-

східній, а близькоспоріднена білоруська мова поділяється на дві діалектні 

групи (наріччя) – південно-західну й північно-східну, російська також 

на дві діалектні групи (наріччя) – північну та південну. 

Діалектне членування кожної національної мови відбиває складність 

історичного розвитку того чи іншого народу, носія і творця цієї мови. 

Формування говорів кожної національної мови пов’язане з давнім 

групуванням населення на певній території, різними колонізаційними 

рухами, взаємовідносинами певного народу протягом його багатовікової 

історії з іншими народами тощо. Цим і пояснюється як важливість 

розв’язання проблеми класифікації говорів тієї чи іншої мови, так і її 

велика складність. 

Проблема класифікації українських говорів може бути розв’язана 

тільки після глибокого дослідження діалектологічного атласу української 

мови. 

На сучасному етапі розвитку діалектології розрізняють три групи 

говорів, або наріччя: поліську, або північноукраїнську (на території 

сучасної Чернігівської області, в північних районах Сумської, Київської, 

Житомирської, Ровенської та Волинської областей, а також у ряді 

південних районів Білорусії), південно-західну (на території Вінницької, 

Хмельницької, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Черні-

вецької, Закарпатської областей, у південних районах Житомирської, 

Ровенської, Волинської областей, у деяких районах Черкаської,  

Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей, а частково – в 

Польщі, Чехословаччині, Румунії), південно-східну (на території південних 

районів Київської та Сумської областей, на всій території Харківської, 

Ворошиловградської, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської,  

Запорізької, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, 

Одеської областей (в останніх чотирьох областях виняток становлять 

окремі райони), в Кримській, а також у суміжних районах Курської, 

Бєлгородської, Воронезької, Ростовської областей Росії і в Красно-

дарському краї та ін.). 

У кожній із цих груп говорів, у свою чергу, розрізняють окремі 

говори, чи діалекти, групи говірок. Так, у системі поліських говорів 

розрізняють групу лівобережнополіських, чи східнополіських говірок, 

а також правобережнополіські, чи середньополіські, волинсько-поліські, 

чи західнополіські говори, до яких прилягають і підляські, чи надбузько-

поліські, говірки; у системі південно-західних говорів – волинсько-

подільську (з дрібнішими одиницями – південноволинські та подільські 

говірки), галицько-буковинську (наддністрянські, покутсько-буковинські, 
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східнокарпатські, або гуцульські, а також надсянські говірки),  

карпатську (північнопідкарпатські, або бойківські, середньозакарпатські, 

західнокарпатські, або лемківські, говірки) групи говорів; у системі 

південно-східних говорів – середньонаддніпрянські, слобожанські та 

степові групи говірок. 

Місцевий говір, будучи відгалуженням національної мови, поширений 

на обмеженій території. Він характеризується певною сукупністю 

діалектних явищ, відмінною від сукупності діалектних явищ іншого 

місцевого говору. Діалéктне явище – це такий елемент мовної 

системи, який у різних говірках, говорах чи наріччях цієї ж мови має 

певну кількість відповідників. 

Проте не можна думати, що діалектні явища одного говору 

повністю відрізняються від діалектних явищ іншого говору. Межі 

поширення діалектних явищ у говорах сучасної української мови 

звичайно не збігаються одна з одною, а найчастіше перехрещуються 

між собою. Проте на стиках місцевих говорів звичайно скупчуються 

лінії поширення діалектних явищ (ізоглóси), створюючи ціле пасмо 

таких ліній, так зване «пáсмо ізоглóс», яке й відділяє один місцевий 

говір від іншого. 

На сучасному етапі розвитку національних мов, у тому числі й 

української, чіткої відокремленості сусідніх місцевих говорів між 

собою звичайно не спостерігаємо. На пограниччі говорів завжди виступає 

ширша чи вужча смуга перехідних говірок, що поєднують у собі 

діалектні риси обох сусідніх говорів із перевагою рис одного з них. 

Така смуга перехідних говірок тягнеться, наприклад, на пограниччі між 

поліськими українськими та південно-західними й південно-східними 

говорами. 

Серед говорів української мови за генетичною ознакою, тобто 

враховуючи їх походження й історичний розвиток, розрізняють два 

основні види: давні (старожитні), або основні, що функціонують на 

територіях давнього заселення українського народу, і новостворені, 

які виникли внаслідок порівняно пізніх переселенських рухів української 

людності й дозаселення новоосвоєних земель. 

Давні (старожитні) говори є діалектами старшої формації. Виникнення 

й оформлення їх сягає переважно феодальної епохи, коли відбувалися 

головним чином процеси територіальної мовної диференціації, зумовлені 

політичною й економічною відокремленістю окремих територій. До 

давніх говорів старшої формації належать поліські говори й основна 

маса південно-західних, а з південно-східних – середньонаддніпрянські 

говірки. 
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2. Особливості південно-східних говорів української мови. 

2.1. Фонетичні ознаки. 

2.2. Лексичні ознаки. 

2.3. Морфологічні ознаки. 

2.4. Синтаксичні ознаки. 

3. Особливості південно-західних говорів української мови. 

3.1. Фонетичні ознаки. 

3.2. Лексичні ознаки. 

3.3. Морфологічні ознаки. 

3.4. Синтаксичні ознаки. 

 

Приклад виконання діалектологічного аналізу тексту 

[сам’ì набрáл’і вúл’о йìст’і / а б’ìдного заган’áл’і у цýндравум шáт’у / 

а йìст’і дáли лем сухúĭ хл’ іп // пугнáÿ б’ìдн’і ý ýÿц’і гет далеко / 

далéко// дуĭшóÿ ун гу йеднóму пóтукови// а на пóтуц’і была лóтка// а 

за пóтуком рослá шоÿкóва травá //] 

Характеристика вокалізму: 

1) Вживається фонема [ы]: была. 

2) Сильне «укання»: пугнáÿ, дуĭшóÿ, пóтуком «потоком». 

3) Збереження давнього і: набрáл’і, йìст’і. 

4) Перехід наголошеного е в и: вúл’о. 

5) Початкове йе-: йеднóму. 

Отже, вокалізм семифонемний. 

Характеристика консонантизму: 

1) Оглушення дзвінких приголосних: лóтка, хл’ іп. 

2) Твердий [т] у слові гет. 

3) Відсутність протетичних приголосних приголосних: уін «він», 

ýÿц’і «вівці». 

4) Усічення ĭ у прикметниках ч. р. одн.: б’ìдн’і «бідні». 

Морфологічні особливості 

1) Флексія -ум, що відповідає літературній -ім: тундравум. 

2) У дієсловах минулого часу флексія -і: набрáл’і, заган’áл’і. 

3) Прикметник твердої групи має закінчення м’якої: б’ìдн’і «бідні». 

Словотвірні особливості 

У деяких трискладових словах наголошений перший склад: пóтуком, 

у цýндравум. 

Синтаксичні особливості 

пугнáÿ ýÿц’і «погнав овець», гу йеднóму пóтукови «до одного потока». 

Лексичні особливості 

Для говірки характерні такі лексичні діалектизми: вúл’о «багато», 

лем «тільки», гу «до», у цýндравум шáт’у. 
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а йá w поп’ìw і пэрэночувáw з молодóйу // прихóд’у / мáти і розкáзуйе / 

шчо отáк і отáк моw л’уди йут’ // йа не спугáwс’а / сид’ý соб’ì і так 

спокóйно ì отв’ічáw – брехн’á // йакбú вонá булá б блéдна / оw з молокóм / 

і дýмаw не піддáмс’ л’ýд’ам / хай чо не балáкайут’ / а вонá бýде мойá // 

такúм путó’м нчáлис’ і тепер ми женáт’і // жевéм рáзом і до ц’óго 

ічаслúво //] 

Завдання 56. Поясніть особливості синтаксичних конструкцій 

південно-східних говорів: 

Пасу корів; погнали овець; пасу корови; занедужала у мене жінка; 

занедужала моя жінка; болить у мене рука; сталась мені біда велика; 

журитися за сином; тужити по чоловіку; пішла в ліс по гриби; пішла 

по воду; ішли баби за ягодами; біжи за водою; поїхати в ліс; поїхати 

до лісу; пішла на поле; пішла в поле; через год; через неділю; батько 

приїде за тиждень; батько приїде через тиждень; мати за рік дочки 

не пізнала; коло городу; біля городу; після обіду; після дощу; по обіді; 

побіг дорогою; побіг по дорозі; буду його дітям мати; буду їм сестрою; 

його начальником поставили; його за начальника поставили; його на 

начальника поставили; його блискавка вбила; його блискавкою вбило; 

його блискавкою убито; хлопчина, що пасе гуси; хлопчина, що пасе гусей; 

хлопчина, котрий пасе гусей; вона просить, щоб батько їм хату дав. 

Завдання 57. Поясніть синтаксичні особливості карпатських говорів 

південно-західного діалекту: 

О нім не знала; Жаль мі є; Не є окуляри, та не годен єм, не виджу 

читати; А она му повідала, же не йе никого; Ци сут’ у т’а гро’ши? Я не 

знау иншак за тебе казати; Я гадаю о сусіді; Уд чого є молоко; Кождый 

пяниця худобный є; Може там єст корчма; Жив о холоді, о голоді; 

Поплынув без воду; Пішов бы я до вас, коби я сьмів, кобы-сте мі дали, 

штобы хтів; Побігла ід ньому; Росходит сі о тоє, ци купити халупу; 

любив би ня милий, про люди не може; Іван ся признат о гроші. 

Завдання 58. Поясніть синтаксичні особливості північних українських 

говорів: 

Погнав гусі, ган’у гусей; пасу корови, коні; пашла па воду, за дохтарам; 

окала гари, хати, ліесу; спіна баліт хату мету’чи;не мала баба клопату, 

дак купила парас’а; питаєц’ц’а про гроши; занедужала у мене жинка. 

 

План підготовки до контрольної роботи № 2 

1. Особливості північних говорів української мови. 

1.1. Фонетичні ознаки. 

1.2. Лексичні ознаки. 

1.3. Морфологічні ознаки. 

1.4. Синтаксичні ознаки. 
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У давніх говорів старшої формації нерідко зберігаються архаїчні 

мовні явища, які давно вже втрачені іншими говорами й не стали 

надбанням нової української літературної мови. Щоправда різні старожитні 

говори далеко не однаковою мірою зберігають архаїчні явища на різних 

мовних рівнях. Так, у фонетиці найархаїчнішими є поліські говори та 

карпатські говірки південно-західних говорів, у граматиці найбільше 

архаїчних явищ спостерігаємо в південно-західних говорах, а в лексиці – 

в поліських і південно-західних говорах, причому з останніх найбільше 

лексичних архаїзмів знаходимо в карпатських говорах. 

Виникнення нових говорів відбувається внаслідок діалектотворчих 

процесів на новозаселених територіях порівняно в пізні часи, коли вже 

сформувалася мова певного народу. Такі говори належать до діалектів 

нової формації та за своїм складом є неоднорідними. 

До новостворених українських говорів належить переважна більшість 

південно-східних, зокрема слобожанські й степові, а також переселенські 

говірки на території Росії в Ростовській області, у Краснодарському 

та Ставропольському краях, на Поволжі, в Сибіру, на Далекому Сході. 

До новостворених належать і деякі з південно-західних говорів, зокрема 

західнокарпатський, чи лемківський, говір, формування якого відбувалося 

протягом XVI ст. на базі переселенських говірок з Перемиської землі, 

гуцульські говірки на Закарпатті, принесені сюди українськими 

переселенцями з північних схилів Карпат протягом XVI-XIX ст. 

Новостворені говори за своїм складом, як уже відзначалося, бувають 

різні. Серед них є говори, що виникли внаслідок переселення людності 

на нові землі з однієї більш-менш цілісної з діалектологічного погляду 

території. Носії цих говорів, опинившись у нових умовах, зберігають 

свою давню діалектну основу, на яку й нашаровуються з часом виниклі 

з різних причин нові діалектні риси, що зрештою приводить до 

витворення відмінного від свого попередника діалектного типу. 

Такі новостворені говори можуть бути названі однотипними, чи 

односистемними, за своїм походженням, оскільки їх генетична основа 

однодіалектна. До говорів цього різновиду можуть бути віднесені 

лемківські (західнокарпатські) говірки тощо. 

Інший різновид новостворених говорів новішої формації становлять 

різнотипні, різносистемні в своїй генетичній основі, або мішані, говори, 

які характеризуються наявністю в їх системі різнодіалектних елементів. 

Ці говори звичайно виникали внаслідок змішування населення, що 

прийшло на нові землі з місцевостей, більшою чи меншою мірою 

діалектно різнотипних, через що вони характеризуються значною кількістю 

паралелізмів різнодіалектного походження. Залежно від того, як далеко 

зайшов діалектотворчий процес у цих говорах, серед них можна розрізняти, 
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з одного боку, говори з різнодіалектними вкрапленнями в мовну 

систему новоствореного говору, а з іншого – говори з мозаїчними 

говірками, що мають різнодіалектне походження. Зрозуміло, що говори 

останнього різновиду належать до найновішої формації та їх виникнення 

звичайно відбувалося внаслідок переселення окремими громадами, 

які й осідали разом на нових місцях. Ці говори широко представлені 

степовими говірками півдня України. 

Окремий різновид новостворених говорів становлять переселенські 

говірки або й цілі говіркові масиви, що оточені говорами інших мов. 

Ці говірки, перебуваючи в ізоляції від основного мовного масиву 

свого народу, здебільшого загальмовуються в своєму розвитку й 

зберігають давніші свої риси, одночасно однак підпадаючи внаслідок 

безпосередніх міжмовних контактів під більший чи менший вплив тієї 

мови, що їх оточує. Такими є українські говірки у Сербії, Словаччині, 

Чехії, Румунії, Польщі, Канаді та інших країнах, а також переселенські 

українські говірки на Дону, Кубані, Ставрополлі, Поволжі, в Сибіру, 

Казахстані, Киргизії, на Далекому Сході тощо. 

 

Завдання 

1. Законспектуйте статтю: Матвіяс І. Г. Засади української діалектології // 

Мовознавство. – 2001. – № 1. – С. 3–9. За укладеним конспектом 

підготуйте усну відповідь з теми: «Предмет і завдання української 

діалектології». 

2. Законспектуйте статтю: Назарова Т. В. Українські говірки на Далекому 

Сході // Мовознавство. – 1967. – № 2. – С. 43–52. Підготуйте усний 

виступ за матеріалами статті. 

3. Законспектуйте статтю: Тищенко К. Поки живі українські діалекти – 

живе Україна // Дивослово. – 2002. – № 6. – С. 13–16. Розкажіть про 

хронологію розвитку української мови та її говорів. 
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окремих сполучників, що нерідко спричинюється розвитком у говорах 

полісемії окремих сполучників, зокрема сполучника де та деяких інших. 

Підрядні додаткові речення в південно-східних і поліських говорах, 

як і в літературній мові, найчастіше поєднуються з головними за 

допомогою сполучників шчо (шо), шчоб (шоб), шчоби; напр., у 

полтавських говірках: вона просиш’, шчоб ба’т’ко хату ім дар. 

В означальних підрядних реченнях у південно-західних і в ряді 

південно-східних говорів може вживатися й полісемантичний сполучник 

де; пор. у подільських говірках: Це та кон’а’ка, де Мат’ві’й jі’здит 

та ін.; у нижньонаддністрянських західностепових говірках: Приходе 

той, де ма’jе нака’зуват’ краску; Той, де ло’ве, ло’вит’ далі та ін.; у 

південнобессарабських: вони сви’че будут’ нести’с’а jак т’і ку’р’і. 

Відмінності між говорами спостерігаються і в підрядних реченнях 

мети, якщо в південно-східних, а також у значній частині поліських 

говорів речення цього типу звичайно поєднуються з головним за 

допомогою сполучника шчоб (шоб) і зрідка аби (пор. у полтавських 

говорах: Зе’мл’у тре’ба обробл’а’ти, шчоб роди’ла р’а’сно; Треба й 

годува’ти, шоб дава’ла молоко’ тощо). 

Між українськими говорами є також відмінності в організації 

інших типів підрядних речень, зокрема підрядних причини. Так у 

середньозакарпатських говірках ці речення можуть з’єднуватися з 

головним сполучниками зато (зауто), зато (зауто) бо, зач’им, зашч’о 

(зашто), тад’ та ін.; напр.: Мішо дсста’у дво’йку, зато бо неи зна’у 

нич; Ja jix биу, заш’ч’о не сід’іли дома. 

Отже, в українській діалектній мові на рівні синтаксису треба 

розрізняти три основні діалектні системи: південно-західну, південно-

східну й поліську, в кожній з яких, у свою чергу, виділяються й окремі 

підсистеми. Із цих основних систем найближчою до синтаксичної 

системи української літературної мови є, безсумнівно, південно-східна 

діалектна система, якій також властиві певні своєрідні діалектні ознаки. 

 

Завдання 

Завдання 55. Відтворіть графічний запис затранскрибованого тексту. 

З’ясуйте, до якого наріччя української мови він належить. Знайдіть 

синтаксичні особливості. 

[а засвáтана ж д’ìwка ус’ігдá гарна / тут за хл’ібину та 

пэрэхвáтуват’ п’ішли / ну вона воздержáлас’ // прийіхали pозгл’адини / 

понарáвилос’ йім у нас // та й вонá бат’кáм сподóбалас’ // пров’ìw йа 

йіх / а сам додóму с’ / бáчу / мáти плáче / кáже // йак би мен’ì такá 

попáлас’ // п’ішów йа w субóту поп’ìw йеднáти / побáчили / так за мнóйу 

чут’ погóн’і не послáли // почýли / шчо вонá н’іби припáдками бол’ійе / 
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Спостерігаються між говорами й відмінності в оформленні модальних 

типів речень, які проявляються в певних особливостях різних діалектів 

в інтонуванні питальних, окличних та розповідних речень, а також 

у вживанні в говорах по-різному оформлених питальних часток і 

неоднаковому оформленні еквівалентів стверджувальних і заперечних 

речень. 

Відмінності між українськими говорами спостерігаються також в 

організації речень, ускладнених однорідними членами речення, які 

проявляються у вживанні в говорах різних сурядних сполучників. 

Виразне протиставлення помітне між поліським говором і рештою 

українських говорів у вживанні єднальних сполучників при однорідних 

членах речення. Так якщо в південно-східних і в південно-західних 

говорах при однорідних членах, поєднаних єднальним зв’язком, звичайно 

виступають сполучники та, та й, то в поліських говорах у таких 

випадках звичайно маємо сполучники да, да й, дий, дей: вернýлас дей 

зноў л’аглá. 

Складносурядне речення. В організації окремих різновидів 

складносурядних речень спостерігаються між українськими говорами 

відмінності, які проявляються, щоправда, найчастіше лише в уживанні 

в говорах різних сполучників чи в перевазі в одних говорах одних 

сполучників, а в інших говорах – інших сполучників. Так у карпатських 

говорах для вираження протиставних відношень широко вживаються 

діалектні сполучники ай, айбо, айно, що виникли внаслідок лексикалізації 

давніх простих сполучників; пор. у середньозакарпатських: Оты ja’блыка 

не розда’вайте, ай дайте свини’; Спа’ла бы, сиґін’а’тко, айбо ни го’нна; 

Пушли’ два моторы, айно на’ші шчос’ нич ни руша’jym тощо. 

Відчутні відмінності між окремими діалектними групами української 

мови спостерігаються в організації складносурядних речень з проти-

ставними відношеннями. Так, якщо в літературній мові й південно-

західних говорах у реченнях цього типу дуже часто виступає 

протиставний сполучник але, то в південно-східних, зокрема в 

лівобережних, відповідно до нього часто маємо сполучники ну (но), а 

також а, та (у поліських також да, дак). 

Складнопідрядні речення. Відмінності тією чи іншою мірою 

трапляються в різних говорах в усіх типах складнопідрядних речень, 

проте найвиразніші протиставлення між українськими говорами 

спостерігаємо в організації підрядних додаткових, означальних та деяких 

обставинних речень, зокрема умовних, часових, мети, способу дії. 

Діалектні особливості в організації складнопідрядних речень найчастіше 

зводяться до вживання в говорах різних діалектних сполучників, 

сполучних слів і співвідносних часток, а також до своєрідного використання 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема: Вивчення української мови у просторовій проекції 

 

План 

1. Атлас української мови – фундаментальне дослідження українсь-

ких діалектологів. 

2. Дослідження говорів. Джерела вивчення говорів. 

3. Методи збирання діалектного матеріалу. Анкетний метод. 

4. Експедиційний метод. 

5. Описовий метод. 

6. Метод лінгвістичного картографування. 

 

Питання для самоконтролю 

1. З історії української діалектології: М. Максимович. 

2. Біографія та науковий доробок Я. Головацького. 

3. Життєпис і діалектологічна діяльність С. Бевзенка. 

4. Й. Дзендзелівський як один із видатних українських діалектологів. 

 

Література 

1. Атлас української мови. – Т. 1–3. – К. : Наук. думка, 1984–1988. 

2. Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К. : 

Вища школа, 1980. – С. 198–242. 

3. Дзендзелівський Й. О. Програма для збирання матеріалів до лексичного 

атласу української мови / Й. О. Дзендзелівський. – К. : Наук. думка, 

1987. – 298 с. 

4. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови / Ф. Т. Жилко. – 

К. : Рад. шк., 1955. 

5. Жилко Ф. Т. Структура ареальних систем мови / Ф. Т. Жилко // 

Проблеми сучасної ареології. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 89–94. 

6. Матвіяс І. Г. Українська літературна мова і територіальні діалекти в 

їх взаємодії на різних історичних етапах / І. Г. Матвіяс // Українська 

літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. – К. : 

Наук. думка, 1977. – С. 5–31. 

 

З історії української діалектології 

Історія розвитку українського мовознавства, зокрема української 

діалектології, безпосередньо пов’язана з питанням класифікації говорів 

української мови. 

Можна визначити три періоди розвитку української діалектології, 

від яких безпосередньо залежать і спроби класифікації говорів української 

мови: 
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1) підготовчий період, коли вивчення говорів української мови ще 

не було науково систематизовано, і говори вивчали тільки на основі 

окремих спостережень (80-ті рр. XVIII ст. – 60-ті рр. ХІХ ст.); 

2) вивчення говорів описовим шляхом із деяким застосуванням 

порівняльно-історичного методу. Цей період починається з праць 

О. Потебні, К. Михальчука й сягає так званих радянських часів; 

3) вивчення говорів української мови не тільки описовим шляхом, 

із застосуванням порівняльно-історичного методу, але й на основі 

даних лінгвістичної географії. 

Уперше питання класифікації говорів української мови порушує 

О. Шафонський у 80-ті рр. XVIII ст. у праці «Черниговского намесничества 

топографическое описание», що була видана значно пізніше в Києві 

(1851). При підході до аналізу мовних рис тоді в основу брали особливості 

етнографічні й навіть антропологічні, це й позначилося на класифікації 

О. Шафонського, який розглядав говори української мови в межах тільки 

України, що входила до складу царської Росії, тобто самого Лівобережжя 

і Києва. Усі говори Лівобережної України він поділяє на 3 зони (або 

частини): 1) північно-західну («выговор» між Десною, Дніпром, Сожем, 

на думку Шафонського, такий як у Білорусії); 2) середню (між Десною і 

Сулою – це «найчастіша» українська мова); 3) південно-східну (це говори 

степові, «грубі» своєю вимовою). Основою для поділу в О. Шафонського 

була вимова давнього звука [о] в історично нових закритих складах, 

тобто риса, яку пізніше частина вчених розглядала як визначальну 

для поділу говорів укр. мови: конь, вол, воз, кунь, вул, вуз, кінь, віл, віз. 

О. Шафонський в основному правильно визначав південно-східну 

діалектну групу. 

Зовсім іншу схему класифікації говорів української мови висунув 

М. Максимович, який у статті «Критико-историческое исследование 

о руссом языке» (1838) українську мову (за його термінологією, 

південноруську мову) поділяв на 2 наріччя: 1) малоросійське (або 

українське), 2) червоноруське (або галицьке). Пізніше в «Истории 

древнерусской словесности» (1840) у східному наріччі (малоросійському) 

М. Максимович визначає такі групи говорів («різності»): києво-

переяславську, сіверську, слобожанську й волинсько-подільську. Так 

уперше було визначено полтавсько-київську групу говорів як основний 

тип української мови. 
Я. Головацький прийняв схему М. Максимовича, дещо змінивши її: 

1) українське наріччя, найбільш поширене й найдосконаліше з усіх інших, 
яке має говори північні та південні; 2) галицьке (або наддністрянське); 
3) гірське (або карпато-руське). Услід за М. Максимовичем, до українського 
наріччя Я. Головацький відносив і волинсько-подільські говори, вважаючи 
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Серед діалектних структур словосполучень, у яких прийменникові 

конструкції одних говорів протиставляються прийменниковим конструкціям 

інших говорів, можна розрізнити кілька різновидів: 

1) прийменникові конструкції, що утворені за допомогою того ж 

самого прийменника, але в різних говорах при ньому виступає ім’я в 

різних відмінкових формах (пор. у середньозакарпатських говірках: о 

десять годин і півд.-сх. та літ. о десятій годині; у наддністрянських помежи 

люди говорити і півд.-сх. та літ. поміж людьми чи поміж людей тощо); 

2) рівнозначні прийменникові конструкції, в яких ім’я виступає у 

тій самій відмінковій формі, а прийменники при ньому в різних говорах 

різні (пор. середньозакарпат. іду на грыбы, пушой на університет та 

півд.-сх. та ін. іду по гриби, пішоу у університет тощо); 

3) рівнозначні прийменникові конструкції, в яких у різних говорах 

виступають як різні прийменники, так і різні відмінкові форми імені 

(пор.: півд.-сх. іду по гриби і західноподільськ. іду за грибами). 

Певні відмінності між говорами спостерігаються і в конструкціях з 

род. відм. з прийменником до із значенням обставини місця, поряд з якими 

майже в усіх говорах виступають синонімічні конструкції знах. відм. 

з прийменником в (у). 

У північній частині лівобережнополіських говірок поширені конструкції 

род. відм. з прийменником л’а, л’е (коло, біля) із значенням місця. 

Ряд відмінностей між українськими говорами маємо в організації 

словосполучень, до складу яких входить іменник чи займенник у 

давальному відмінку. 

Конструкції з дав. відм. у сучасній українській літературній мові 

та в більшості говорів звичайно безприйменникові. Проте в карпатських 

говорах і в деяких сусідніх говірках інших говорів південно-західних 

говорів досить широко вживаються конструкції з прийменником к та 

його варіантами ід, ид, ґ, ку, ко та ін., напр., у середньозакарпатських 

говірках: пришоу д огньовú, побігла ід ньомý, кáже д собì тощо. 

Окремі протиставлення між говорами виникають у структурі 

словосполучень завдяки специфічним діалектним прийменникам. Так, 

наприклад, у наддністрянських і надсянських говірках досить часто 

вживані конструкції знах. відм. з прийменниками без, брез, през, що 

відповідають літературному через, а в південноволинських – проз, що 

відповідає літературним через та коло, повз; пор. у надсянських 

говірках: поплы’нуу без (через) воду, іді през л’іс, jed’те брез поле та 

ін.; у наддністрянських: без (через) ліс, без дóугий час, без рік тощо. 

Діалектні відмінності в структурі простого речення в українській 

діалектній мові нечисленні. 
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східнослов’янської або праслов’янської епохи, які втрачені вже іншими 

говорами й літературною українською мовою. 

Значна частина діалектних явищ у синтаксисі є новотворами, що 

виникли на діалектному ґрунті внаслідок особливостей розвитку окремих 

говорів. Серед них чимало таких, що спричинені діалектними 

особливостями в морфології та лексиці, але основна маса їх – це суто 

синтаксичні явища, що стосуються організації як словосполучень, так 

і речень. Окремий тип діалектних відмінностей становлять явища, що 

виникли внаслідок тривалих міжмовних контактів, зокрема між 

суміжними говорами сусідніх мов, які спостерігаються звичайно в 

окраїнних говорах пограничних зон. 

Говорячи про типи синтаксичних явищ української діалектної мови, 

необхідно враховувати також роль діалектного явища в мовній системі 

говору, оскільки у функціональному аспекті вони виявляються різними. 

Одні діалектні явища зустрічаються тільки в говірках і говорах одного 

діалектного типу, завдяки чому за їх наявністю легко можна визначити 

загальний діалектний тип цих говірок і говорів (пор. підрядні часові 

речення з сполучником зали, заким чи підрядні умовні з сполучником 

коб, коби, кобис’ у південно-західних говорах, конструкції з єднальними 

й протиставними сполучниками док, дик у поліських говорах тощо), 

інші вживаються в говорах різного діалектного типу, в зв’язку з чим 

не можуть претендувати на роль розрізнювальних ознак, що визначають 

загальний діалектний тип (пор. архаїчні конструкції узгодження присудка 

з підметом збірного значення, що зустрічаються в різних діалектних 

групах, напр., у полтавських говірках: д’ітвора граjуц’:а; у нижньо-

наддністрянських: народ посхддилис’ дивйц’:а). 

Відмінності між українськими говорами на синтаксичному рівні 

насамперед і найбільшою мірою стосуються словосполучень, переважно 

лише тих, що організовані за способом керування. 

Відмінності в структурі словосполучень в українській діалектній 

мові можуть бути зведені до таких основних типів: 

1) структури, в яких безприйменниковій конструкції одних говорів 

відповідає безприйменникова конструкція в інших говорах, а також і 

в літературній мові: мені болит голова (півд.-зах.) і мене болить голова; 

2) структури, в яких безприйменниковій конструкції одних говорів 

відповідає прийменникова конструкція інших говорів чи літературної 

мови або навпаки: мені болит голова (півд.-зах.) й у мене болить голова 

(півд.-сх.); 

3) структури, в яких прийменниковій конструкції одних говорів 

відповідає прийменникова конструкція як в інших говорах, так і в 

літературній мові: о десять годин (півд.-зах.) і о десятій годині (півд.-сх.). 
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їх «різністю» першого. Цю хибну думку пізніше повторив і К. Михальчук. 
У своїй граматиці української мови («Граматика русского языка») 
Я. Головацький намагається визначити риси української літературної 
мови («руської» мови – від «русини») головним чином за особливостями 
галицьких говорів. Автор наводить чимало зіставлень особливостей різних 
діалектних груп (наріч) української мови, визначаючи 3 наріччя української 
мови: 1) галицьке (наддністрянське), 2) гірське; 3) волинсько-українське. 
Класифікація Я. Головацького ґрунтується на фонетичних і морфологічних 
рисах, причому іноді надто другорядних. Так, він не зважає навіть на 
рефлекси давніх о, е в історично нових закритих складах тощо. 

І. Срезневський (ХІХ ст.) пристав до поділу на 2 наріччя 
української мови – східне й західне. У своїй праці «Мысли об истории 
русского языка» він рішуче обстоював самостійність української мови, 
відзначивши, що на межі між українською та білоруською мовами 
існують особливі змішані говори. Свій поділ української мови на 2 наріччя 
І. Срезневський обґрунтував характеристикою кількох фонетичних і 
морфологічних рис. 

У кінці 60-х рр. ХІХ ст. розгортає свою інтенсивну, але короткочасну 
діяльність Південно-західний відділ Російського географічного 
товариства у Києві, що організовував збирання діалектних матеріалів 
української мови в межах тодішньої царської Росії. Тоді ж таки 
розпочинаються й окремі спроби описати українські говори. 

О. Потебня (1835–1891) заклав наукові підвалини української 
діалектології. Він зробив спробу науково узагальнити весь матеріал, 
що був зібраний на той час, про говори української мови (фольклорно-
етнографічні записи, різні писемні пам’ятки, художні твори, граматики, 
словники та спеціальні описи говорів української мови). О. Потебня 
не тільки описував ті чи інші говори, але й намагався висвітлити їхні 
риси (особливо фонетичні) в історичному аспекті, що й було основою 
української діалектології. Він визначає такі говори української мови: 
1) український (пізніше – південно-східне наріччя) – Лівобережжя, 
південна частина Київської губернії, частина Катеринославської та 
Херсонської губерній; 2) подільські – в Кам’янець-Подільській губернії, 
частково – Волинській та в Галичині; 3) галицький – у басейні Дністра; 
4) карпато-руський, або гірський, – по обидва боки Карпат; 5) волинський; 
6) північні говори: а) сосницький – на північному Лівобережжі; б) заблу-
дівський – на південь від лінії Білосток-Волковиськ, має білоруські риси. 

Говорам української мови О. Потебня присвятив працю «Заметки 
о малорусском наречии» (1870). Класифікацію говорів української мови 
вчений намагався обґрунтувати, визначаючи найбільш характерні їхні 
риси; особливу увагу звернув на рефлекси давніх о, е в історично 
нових закритих складах. 
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К. Михальчук (1840–1914) здійснив найбільш повний опис говорів 

української мови на початок ХХ ст. Використавши весь попередній 

матеріал і додавши новий, він видає працю «Наречия, поднаречия и 

говоры Южной России в связи с наречиями Галичины». До неї науковець 

додав діалектологічну карту української мови, опрацював розгорнуту 

класифікацію українських говорів, відповідно до панівної тоді в науці 

теорії родовідного дерева розвитку мов, виділивши наріччя, піднаріччя 

і різноріччя. Основою для класифікації К. Михальчук вважав такі критерії: 

1) лінгвістичний, 2) етнічний, 3) географічний. Для населення України 

тоді встановлювали три етнографічні (етнічні) типи, відповідно до яких 

К. Михальчук визначає три наріччя української мови: 1) українське 

(за пізнішою термінологією – південно-східне; 2) поліське (пізніше – 

північне); 3) червоноруське, або русинське (південно-західне). Перше наріччя 

розвинулося серед українського етнографічного типу, що відповідає 

давньополянському, поліське – давньодревлянському, червоноруське – 

давньохорватському. Кожному з цих трьох типів відповідає й певна 

територія: 1) підвищена рівнина; 2) країна лісів; 3) країна гористих 

улоговин, балок і гір. К. Михальчук визначає тільки фонетичні й 

морфологічні ознаки наріч, піднаріч і різноріч. Пізніше він відмовився від 

своєї класифікації, ставши прихильником класифікації О. Соболевського, 

який визначав дві групи діалектів: 1) північну; 2) південну (кінець ХІХ ст.), 

«Очерк русской диалектологии малорусского наречия». 

П. Житецький в основному погоджувався з класифікацією 

К. Михальчука і визнавав в українській мові такі говори: 1) північний, 

2) галицький, 3) український. Окремі говори він поділяв на різноріччя. 

До погляду К. Михальчука приєднався О. Огоновський. Його класифікація 

становить: 1) червоноруське (рутенське або русинське); 2) південно-

малоруське (південно-східне); 3) північномалоруське (південно-західне) 

наріччя. Дослідник вважав білоруську мову наріччям української. 

Після закриття царським урядом у 1876 році Південно-західного 

відділу Російського географічного товариства у Києві на довгий час 

припиняється вивчення українських говорів, за винятком окремих 

етнографічних записів. Унаслідок заходів Російської Академії наук, 

скерованих на те, щоб організувати записування говорів трьох 

східнослов’янських мов, на початку ХХ ст. пожвавився розвиток 

української діалектології. 

О. Шахматов (рос. учений) виділяв три групи східнослов’янських 

племен і їхніх діалектів: 1) північно-руську, 2) середньоруську, 3) південно-

руську («Курс истории русского языка», «Украинский народ в его прошлом 

и настоящем»). 
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чіткий, третій – північноукраїнський, чи поліський, у кожному з яких 

виділяються ще й підтипи. 

Усне мовлення (як літературне, так і діалектне) за своєю природою 

діалогічне, що найбільшою мірою відповідає потребам усного спілкування, 

однак у ньому представлені й певні різновиди монологічної форми 

мовлення. 

Усі форми усного розмовного мовлення як літературного, так і 

діалектного характеризуються своєрідністю синтаксичної будови порівняно 

з синтаксисом писемної літературної мови, що випливає зі специфіки 

організації усного мовлення, ускладнення його додатковими факторами, 

зовнішніми експресивними й виражальними засобами, конкретними 

обставинами мовлення (інтонація, паузи, міміка, жести тощо). 

У діалектній мові переважають прості синтаксичні структури, хоч 

і складні структури в ній представлені досить широко. Щоправда, в 

організації складних структур переважає сурядний спосіб поєднання 

складових частин над підрядними. Чиста підрядність зустрічається 

порівняно рідко й зазвичай поєднується із сурядними конструкціями. 

Для діалектної мови властива більша, порівняно з писемно-

літературною, поширеність безсполучникової сполуки речень, чому 

сприяє широке використання ритмомелодичних засобів – інтонації, пауз 

тощо. З інших особливостей діалектного синтаксису можна ще відзначити: 

а) поширеність різного типу інверсованих структур із порушенням 

звичайного для української мови, зокрема писемної, словопорядку, а 

також граматично «неправильних» конструкцій, анаколуфів тощо; 

б) широке використання неповних, еліптичних, приєднувально-

видільних речень, еквівалентів речень, незакінчених і перерваних речень 

тощо, зокрема в діалогічній формі мовлення; 

в) широке введення в речення різного роду модальних часток, вставних 

слів тощо, що нерідко зумовлюється вимушеними паузами, різними 

ситуативними факторами мовлення; 

г) порівняно рідке використання пасивних зворотів і натомість широке 

вживання активних; 

д) більшу поширеність безособових речень з присудками, вираженими 

безособовими дієсловами, при порівняно вузькому вживанні присудкових 

слів на -но, -то; 

є) обмежене вживання конструкцій з дієприслівниковими й 

дієприкметниковими зворотами тощо. 

Серед синтаксичних діалектних відмінностей, виходячи з генетичного 

принципу, розрізняють явища-архаїзми та явища-новотвори. 

Наявність діалектних синтаксичних архаїзмів пояснюється збереженням 

у говорах давніх синтаксичних конструкцій, що сягають ще спільно-
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема: Діалектний синтаксис української мови 

 

План 

1. Діалектні відмінності в словосполученні. 

2. Діалектні відмінності в структурі простого речення. 

3. Діалектні відмінності в структурі складного речення. 

4. Контрольна робота № 2. 
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Український діалектний синтаксис 

Українська діалектна мова в синтаксисі має чимало відмінностей 

від літературної мови, зокрема від її писемної форми, що випливає із 

самої природи діалектної мови як суто усної форми мовлення. 

У синтаксичній організації усного мовлення надзвичайно важливу 

роль відіграє інтонація та ритм мовлення, які поряд з контекстом, 

ситуацією мовлення є дуже істотними засобами організації вислову. І 

хоч ритмомелодика українського мовлення належить до малодосліджених 

ділянок українського мовознавства, саме на підставі мовної мелодії, 

за діалектним ритмомелодичним підґрунтям можна майже безпомилково 

визначити територіально діалектну належність мовця, якщо він навіть 

загалом бездоганно розмовляє літературною мовою. Попередні дані 

дають підстави виділити в українській діалектній мові два основні типи 

фразової ритмомелодики: східноукраїнський, чи південно-східний, і 

західноукраїнський, чи південно-західний, а також, можливо, менш 
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А. Кримський (1871–1942) поділяв українські говори на дві групи 

(гілки) – західну (зах.-малоруську) і східну (сх.-малоруську), які він 

пізніше називав наріччям. В основу своєї класифікації вчений поклав 

переважно морфологічні, фонетичні та лексичні риси. У кожному з наріч 

виділяв архаїчні говори, що мають давні фонетичні риси (в північній 

частині кожного з наріч). 

Думки К. Михальчука прийняв М. Сумцов, який виділив: 1) слобо-

жансько-степову групу, тобто сучасну півд.-сх; 2) галицько-подільську 

(півд.-зах.) і 3) поліську. Найважливішою він вважав слобожансько-

степову, яка має у складі «київсько-полтавську» говірку, що лягла в 

основу нової української літературної мови. 

Аж до середини 30-х рр. офіційною була класифікація О. Собо-

левського. Тільки в другій половині 30-х рр. вона була замінена 

класифікацією, що походила від спроби К. Михальчука поділити говори 

української мови на три діалектні групи-наріччя: північне, південно-

західне і південно-східне. Ця класифікація актуальна і в наш час. 

Важливе значення в українській діалектології мають праці 

Л. Булаховського з історії української мови: «Історичний коментарій 

до української літературної мови», «Питання походження української 

мови». Автор застосовує порівняльно-історичний метод. 

Вивчення говорів української мови в межах Австро-Угорщини, 

Румунії, Чехословаччини і Польщі проводили І. Верхратський, 

І. Свєнціцький, І. Панькевич та ін. 

 

Джерела вивчення говорів. Основним джерелом вивчення місцевих 

говорів є сучасна, зафіксована певним чином, жива усна розмовна мова 

в усій її діалектній розмаїтості. Найточніші фіксації усної розмовної 

мови здійснюються за допомогою спеціальних звукозаписувальних апаратів 

(наприклад, магнітофонів). Такі записи в усій повноті відбивають навіть 

найменші нюанси живого мовлення. Перевага їх також у тому, що вони 

зберігаються дуже довго й у процесі дослідження можуть бути відтворені 

безліч разів. Проте й ці записи при оформленні діалектологічного 

дослідження все-таки доводиться переносити на папір, зображувати 

їх за допомогою певної системи графічних знаків, так званої фонетичної 

транскрипції. 

Величезний матеріал з української діалектології зібрано в численних 

діалектологічних дослідженнях української мови. До багатьох із цих праць 

додаються зразки зв’язної мови різних жанрів, словники місцевих слів, 

дослідження яких може значно поповнювати ті відомості про місцеві 

говори, що подаються в самих працях. 
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Надійним джерелом для різних діалектологічних досліджень є 

діалектологічні атласи, у великій нагоді можуть стати діалектологові 

також різноманітні етнографічні та фольклорні матеріали. Подекуди 

вони є єдиними свідченнями про українську діалектну мову певних 

місцевостей свого часу. 

Крім того, під час дослідження окремих мовних рівнів (лексики, 

фразеології, а частково граматики і навіть фонетики) етнографічні та 

фольклорні матеріали можуть бути досить надійними джерелами, 

особливо якщо вони коригуватимуться також власне діалектологічними 

даними. Останнє найбільшою мірою стосується зразків усної народної 

творчості, зокрема пісень, які в багатьох випадках переносяться з однієї 

місцевості в іншу з дотриманням діалектних особливостей, що можуть 

бути й не властивими тій місцевості, де ця пісня заново побутує. 

Графічні системи, якими користувалися для записування діалектних, 

етнографічних, фольклорних матеріалів, різняться між собою. Якщо 

етнографи й фольклористи в своїх записах часто користувалися звичайним 

письмом, то діалектологи використовували різні системи фонетичного 

письма, так званої фонетичної транскрипції. 

Фонетична транскрипція. Фонетична транскрипція служить засобом 

для якнайточнішого відбиття на письмі звукових особливостей живої 

мови. Вона є системою графічних знаків, побудованою за суто фонетичним 

принципом, згідно з яким кожен знак (літера) може бути використаний 

для позначення лише одного звука, а кожен звук завжди мусить 

позначатися тим самим графічним знаком; причому для позначення різних 

позиційних варіантів звуків у фонетичній транскрипції використовують 

також окремі знаки. 

У діалектологічних записах української мови та діалектологічних 

дослідженнях відбиваються різні системи фонетичної транскрипції. 

Переважна більшість систем фонетичної транскрипції, використовуваних 

в українській діалектологічній літературі, побудована на базі українського 

національного алфавіту, але в ряді праць, зокрема присвячених південно-

західним діалектам, використовуються й транскрипції, побудовані на 

базі латинського алфавіту, в тому числі й так звана міжнародна фонетична 

транскрипція. 

Методи збирання діалектного матеріалу. Під час збирання матеріалу 

для діалектологічних досліджень в основному користуються двома 

методами: анкетним і експедиційним. 

Анкетний метод. Спеціально опрацьовані діалектологічні програми 

або анкети на певні теми розсилаються на місця кореспондентам 

(найчастіше вчителям, студентам-заочникам), які й заповнюють їх згідно 

з інструкцією, що обов’язково додається до програми чи анкети. Цей 
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Сьвятий Николай у гартї 

За вориням показала ся фіґурка вся в чорному одїню, а на головї 

шапка з чорно-жовтою мотузкою на долїшнїх краях і з кругленьким 

ґудзиком на переді. За фіґуркою йдуть вда люди. Один несе спору вязку 

мужицького плахтя та одїня, другий голіруч. 

– Дома Курило Сївчук? 

Тиша… 

– Курило Сївчук дома? – грімкіше крикнула фіґурка. 

– Чому-би не дома, проше ласки божої тай панцкої – відозвав ся з 

низенької, майже безвіконної хати хрипливий, придушений голос. 

Слїдом за тим скрипнули чорні, закурені двері і випустили на двір 

чоловіка середнього росту. Він не потребував представляти ся. На 

його стан заложили ся віки нужди і випятнували на ньому грубими 

буквами: мужик. 

– Я дома, проше ласки божої тай – повтаряв Курило Сївчук, 

схиляючися в низ. 

– Чому не відзиваєш ся, як тебе кличуть? – сердито спитала 

фіґурка. 

– Та єк-же ні? Я дома, проше ласки… 

– Будемо тебе забирати за податок. 

– Що-ж діяти, проше ясного пана тай здикуторя. 

– Худобу маєш? 

– Маржинки дасть Біг, проше пана! Вже давно не кушіли-сми 

скороми. 

– Що ж маєш рукомого? 

– Хороми?! Ей де! Хоромів нема, проше пана, штири голі стінї тай 

по всьому. Бідно си дїє, пишний та годний та чємний панчіку!.. 

 

2) Знайдіть у поданих парах спільнокореневих слів діалектний варіант, 

визначте його тип: вар – вариво; гонтя – гонт, гонта; горгонка – 

горгонка, «різновид гарбуза»; гордота – гордість; горівка – горілка; 

горідчик – город; горяний – горловий; горнець – горщик; гостина – 

гостя; гостювати ся – гостити. 
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у Білоурýс’ійі // ми й пис’мó до н’óго написáли / а вонó виернýлос’ з 

нáписом / що адрисáт вúбуw // то йак вúбуw / то н’ічóго за йóго й ни 

чýти // і кудú він вúбуw // а на Сашкá / то й над’ìйі нимá н’ійáкойі // 

той пропáw мáбут’ / чи w Гиермáн’ійу йіх погнáли // чи дé вонú д’ìлис’ // 

казáла камн’анéц’ка жìнка / що й йійì син буw wмéс’ц’і с Сашкóм / шо 

вонú дéс’атиро т’ікáли і йіх спійн’áли і побúли під Кіровогрáдом // хтó 

його знáйе // отáк л′ýди кáжут // а ми ше чикáйимо // мóже ше дес’ й 

окáжеиц’а // оцé т’ìки Йівáн і Н’ікіхфóр пúс’ма шл’ýт // та й то Йівáн 

wже дрýгий раз т’ажилó рáн’аний // він капітáн ант’іл’éрійі // вже 

с’óмий мìс’ац’ лижúт w гóспітал’і // ос’ дивúс’ і атистáта прислáw 

на пйатсóт рубл’ìw // а Н’ікіхвóр / то бо йогó знáйе / йак там він 

дéржиц’а до цéго wрéмн’а // приписáw у пис’мì / що wже w його і 

половúни здорówл’а нимá // оцé бач такé мойé с’імéйство // шчот 

виликий // а де вонú / ті мойì синú //] 

Завдання 47. Схарактеризуйте особливості відмінювання особових 

займенників першої-другої особи та зворотного займенника себе в 

різних українських говорах. 

Завдання 48. Прокоментуйте подані нижче діалектні форми особових і 

зворотного займенників: 

Мен’і, мин’і, меин’і, мін’і; ми, ти, си, мноw, тобоw, собоw; мном, 

тобо’м, собо’м; к йіму, на йому, на йуой. 

Завдання 49. Визначте діалектні особливості присвійних займенників: 

Мо’го, мо’його, свого, свойо’го; мій, мі, тві, сві; мо’му, тво’му, 

сво’му; све’йі, ме’йі, тве’йі. 

Завдання 50. Дослідіть особливості відмінювання й фонетичного 

оформлення числівника один у різних говорах української мови. 

Завдання 51. Розкажіть про відмінності між українськими говорами 

у відмінюванні та фонетичному оформленні числівника чотири. 

Завдання 52. Схарактеризуйте особливості діалектного відмінювання 

числівників п’ять-десять. 

Завдання 53. Схарактеризуйте особливості діалектного відмінювання 

числівників одинадцять-двадцять, тридцять. 

Завдання 54. Розкажіть про акцентологічні особливості числівників 

у різних говорах української мови. 

 

Приклад завдання контрольної роботи 

1) Проаналізуйте поданий текст. Виявіть усі діалектні риси. Визначте, 

до якого говору він належить. Випишіть усі свої спостереження, 

розподіливши їх тематично: «Фонетичні особливості», «Лексичні 

особливості», «Морфологічні особливості», «Синтаксичні особливості». 
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метод використовують тоді, коли протягом порівняно короткого часу 

необхідно зібрати діалектний матеріал на певну тему з великої території, 

що не під силу одній людині чи групі наукових працівників. 

Експедиційний метод. Для збирання діалектного матеріалу за певною 

програмою у визначені заздалегідь населені пункти надсилається експедиція 

зі спеціально підготовлених людей, які на місці за порівняно короткий 

час можуть зібрати значні матеріали високої якості. Цей метод значно 

ефективніший від анкетного, бо забезпечує найбільш можливу точність 

діалектних даних. Тому ним найчастіше користуються при збиранні 

матеріалів для особливо важливих наукових праць, наприклад для 

діалектологічних атласів, монографічних досліджень тощо. 

Методи діалектологічних досліджень. Основними методами 

дослідження діалектного матеріалу є описовий, або монографічний, і 

метод лінгвістичного картографування, або лінгвістичної географії. 

Найпоширеніші в українській діалектологічній літературі дослідження 

виконані описовим методом. Вони спричинені необхідністю вивчення 

закономірностей живої народної мови, виявлення діалектних явищ 

української мови на всьому терені її поширення. Монографічне 

діалектологічне дослідження може здійснюватися в двох планах: 

синхронному (суто описовому) і діахронному (порівняльно-історичному). 

Синхронний аспект дослідження діалектів полягає в описі сучасного 

(чи взагалі монохронного, одночасного) стану мовної системи місцевого 

говору або окремих діалектних явищ безвідносно до їхнього історичного 

розвитку. Діахронний же аспект передбачає не тільки опис сучасного 

стану системи місцевого говору чи окремих діалектних явищ, а й 

дослідження історії мовної системи місцевого говору, її окремих ділянок, 

окремих діалектних явищ. Тому в діахронному діалектологічному 

дослідженні завжди наявні широкі зіставлення й порівняння як з наці-

ональною літературною мовою й іншими місцевими говорами, так і з 

даними історії досліджуваної мови та споріднених мов. Особливо 

важливим у дослідженнях цього типу є залучення даних пам’яток 

історії мови, що були написані на території, охоплюваній монографічним 

дослідженням. 

У наявних працях з української діалектології синхронний і діахронний 

аспекти дослідження звичайно взаємопов’язані між собою. 

В українській діалектологічній літературі представлені також, хоч 

і меншою мірою, праці, в яких використовують методи лінгвістичного 

картографування, або лінгвістичної географії. 

Метод лінгвістичного картографування був застосований у діалектології 

для визначення територіального поширення місцевих говорів, встановлення 
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їх класифікації, вивчення взаємовідносин місцевих говорів як місцевих 

різновидів національної мови. 

Суть методу лінгвістичної географії зводиться до того, що на окрему 

географічну карту-бланківку на підставі діалектологічних матеріалів, 

зібраних за спеціальною програмою, наноситься певним способом 

діалектне явище, внаслідок чого постає повна картина поширення тієї 

чи іншої мовної риси на певній території. Якщо лінією з’єднати між 

собою ті населені пункти, які знаходяться на межі різного відбиття того 

ж самого мовного явища в говорах, то вийде розмежувальна лінія 

(ізоглоса), яка чітко вкаже на межі поширення того чи іншого мовного 

явища. Якщо ж узяти до уваги дані не однієї, а багатьох таких карт, то 

перед нами виразно виступить межа поміж двома сусідніми говорами, 

бо хоч ізоглоси окремих діалектних явищ звичайно не збігаються, але 

на стику різних говорів скупчуються цілі пасма таких ізоглос, які й 

відмежовують один говір від іншого. 

Зібрання лінгвістичних карт, на яких відбито поширення діалектних 

мовних явищ, називають лінгвістичним, чи діалектологічним, атласом. 

У діалектологічних атласах представлено звичайно два основні види 

лінгвістичних карт: карти окремих явищ і зведені карти, чи карти ізоглос, 

які складаються на підставі карт окремих явищ. Саме зведені карти дають 

можливість з упевненістю говорити про взаємовідносини говорів 

відповідного більшого діалектного угруповання чи національної мови, 

стають надійною основою при створенні наукової класифікації місцевих 

говорів, справді наукової загальної діалектологічної карти певної мови. 

Лінгвістичні атласи бувають різних видів. Серед них найпоширеніші 

національні та регіональні (обласні) атласи. 

 

Методика збирання й записування діалектного матеріалу 

Експедиційний метод передбачає безпосереднє спілкування дослідників 

з носіями діалекту й фіксацію мовленнєвих особливостей за допомогою 

звукозаписувальної техніки. 

Вимоги до організації роботи експлораторів: 

1. Інтерв’юер повинен чітко виконувати план діалектологічної роботи, 

дотримуючись інструкційних приписів. 

2. У спілкуванні з носіями говору повинен демонструвати добро-

зичливість і відкритість. 

3. Фіксуючи відповіді респондентів, слід занотовувати таке: 

  якщо в обстежуваній говірці відсутня назва (відповідь) у зв’язку з 

відсутністю реалії чи поняття, про яке йдеться в певному питанні, то 

про це так і треба написати відповідно до номера цього питання; 
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2. Бат’кови, ді’дови, шкл’аро’ви, було’тови, сиело’ви (наддністрянські 

говірки). 

3. Батьку, коню, волу, другу, маляру, косарю (північні говірки). 

Завдання 35. Які архаїчні риси виявляються у формах називного 

відмінка множини іменників чоловічого роду в південно-західних 

говорах? Наведіть приклади. 

Завдання 36. Які відмінності наявні в українських говорах щодо 

вживання форми родового відмінка множини іменників типу люди, гості? 

Завдання 37. Подайте загальну характеристику діалектних відмінностей 

у словотворі іменників. Проілюструйте свою відповідь прикладами. 

Завдання 38. Розкажіть, як розрізняються тверді й м’які основи 

прикметників у різних українських говорах? 

Завдання 39. Які діалектні відмінності спостерігаємо у формах 

називного та знахідного відмінків прикметників: молодий, молода, 

молоде, молоді; синій, синя, синє, сині? 

Завдання 40. Прокоментуйте наведені нижче форми вищого й 

найвищого ступенів порівняння прикметників: ширшиї – широчеїшиї, 

вакшиї – важчеїшиї, надлуччі, маібагатиі, ширії, маіужиї. 

Завдання 41. Які діалектні відмінності можемо спостерігати в 

інфінітивних формах: 

  у суфіксах інфінітивів: сидіти, носити, стригти, пекти; 

  у суфіксах дієслівної основи: купувати, старцювати, бігнути? 

Завдання 42. Які діалектні відмінності спостерігаємо у зворотних 

формах дієслів: сміятися, битися? 

Завдання 43. Які відмінності між українськими говорами спостерігаємо 

в дієслівних формах: 

  першої особи однини теперішнього часу: ходжу, ношу, вожу, кочу; 

  третьої особи однини теперішнього часу: гримає, ходить, пише? 

Завдання 44. Прокоментуйте наведені нижче форми майбутнього 

часу дієслів у говорах української мови: буду знав, будете співали, меко 

ходити, му робити, нести меш. 

Завдання 45. Прокоментуйте наведені нижче форми минулого часу 

дієслів у говорах української мови: була зробила, ходив-йек, робив-ик, 

ходив-йес, робилисько, булисьте, робилак була, писав-йек був. 

Завдання 46. Проаназізуйте поданий текст. Зясуйте, до якого з 

говорів української мови він належить. Випишіть фонетичні, лексичні 

й граматичні діалектні особливості. 

[оце бач такé с’імéйство / Гамбрóс’ дес’ w Гúен’ійі // Гирасúма оце′ 

прийшлó / що пропáw без звéс’ц’ійа // про ше с сáмого начáла войни 

прийшлó / шо погúб // йій у мìс’ац’ і грóші получúw за йóго // а це wже як 

зноw нáші прийшлú / прихóдит пис’мó / що живúй і здорóвий і нахóдиц’а 
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вживаються: оцей, оця, оце, оці, отой, ота, оте (ото), оті, тойго, mojo 

та ін., а в жіночому і середньому роді – нестягнені форми, щоправда, 

рідше вживані: цяjа, цejе, цiji, таjа, meje, miji; у східнокарпатських і 

покутсько-буковинських: цес, цеся (а також: сеисє, цє), цесe (а також: це), 

ці, mom, moma, тотo, тоті тощо; у наддністрянських: сей, ся (са, сє),се, 

сі, а нерідко, зокрема в південно-західній частині їх, також редупліковані: 

cecя, cucя, сіся, сеса (жін. p.), сесi, сесі, той, та, те (то), ті, тамтoй, 

тамта, тамтo тощо; а також – тот, тота, тото, тоті. До того ж у 

ряді наддністрянських говірок, зокрема в північній частині їх, трапляються 

й нестягнені форми жіночого і середнього роду: cяja, ceje, moja, moje. 

У карпатських говорах переважно виступають редупліковаиі форми: 

сес’, cecя, сесjo, сесі, тот, тота, тото, тоті, а також вказівний займенник 

третього ступеня, що вказує на найвіддаленіший предмет (антoт, 

гинтoт, антотoт, гинтотoт). Цей займенник особливо поширений 

у середньозакарпатських говірках. 

Вказівний займенник той (та, те) може послаблювати своє значення 

вказівності й, набираючи деяких функцій означеного артикля, пере-

творюватися на займенник-артикль. Такий займенник-артикль перебуває 

звичайно в препозиції та виступає майже в усіх українських говорах. 

У полтавських говірках: Спалимо давай ту книжку, жінко. Нічoго уже 

міні той Васил’ неи зробе тощо; у слобожанських: Де там ті воўки та 

ін.; у подільських: Гони сюди те теил’я; І шо с тими качками робити 

тощо; у наддністрянських: Той хлоп веде ту корову і дивит’сі тощо; у 

покутсько-буковинських: Узєла дідова дон’ка ту горстку конопєл’ 

тощо; у середньозакарпатських: Прийшли ми ід туй ріці тощо; у 

волинсько-поліських: Пumаje того Трохіма, уже не пішлі ў той Брест 

тощо; у правобережнополіських: Подержаў вуон туjy сорочку у руках тощо. 

 

Завдання 

Завдання 33. Які діалектні відмінності спостерігаємо в таких 

відмінкових формах: 

  давального й місцевого відмінків однини іменників першої відміни 

м’якої групи: земля, рілля, пшениця; 

  орудного відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни: 

батько, кінь, брат, товариш? 

Завдання 34. Проаналізуйте особливості функціонування давального 

відмінка однини іменників чоловічого й середнього роду другої відміни 

в говорах української мови: 

1. Синові, батькові, хлопцеві, гаєві, лісові; дубу, лісу, гаю (середньо-

наддніпрянські говірки). 
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  слід нотувати різні відомості про вживання тієї чи іншої назви-

відповіді, зокрема те, що цю назву знають і вживають представники 

старшого покоління, що назва вже виходить чи майже вийшла з ужитку 

і її ще пам’ятають найстаріші мешканці села, що назва усвідомлюється 

як літературна й поширилася в говірці з якогось певного часу, що серед 

одержаних двох чи трьох синонімічних назв для позначення якогось 

поняття одна з них є традиційною, а інша – пізнішим інодіалектним 

чи іншомовним запозиченням або запозиченням з літературної мови, 

що назва нова тощо; 

  при назвах-відповідях, які самі по собі однозначно не вказують 

на граматичний рід (типу путь, жолудь) чи на якусь іншу граматичну 

ознаку, треба подавати відомості й про відповідну його граматичну 

характеристику; 

  намагатися фіксувати докладні відомості про стилістично марковані 

назви-відповіді (згрубіле, зневажливе, лайливе, сороміцьке слово); 

  усі відповіді на запитання треба фіксувати чітко, виразно й 

розбірливо, не вдаючись до будь-яких скорочень. 

4. Записи мають бути паспортизованими, при цьому треба вказувати 

прізвище, ім’я, по батькові інформатора (повністю), рік народження, 

освіту, рід занять, національність. 

5. Усі записи слід подавати на основі однієї системи фонетичної 

транскрипції, у якій, крім звичайних букв української абетки,  

використовуються ще такі знаки: 

[і
е
] – звук проміжний між і та е, але ближчий до і [читáйіемо]; 

[і
и
]

 – звук проміжний між і та и, але ближчий до і [í иншиĭ]; 

[и
е
]

 – звук проміжний між и та е, але ближчий до и [сиенóк]; 

[е
и
]

 – звук проміжний між е та и, але ближчий до е [вéсеило]; 

[е
і
]

 – звук проміжний між е та і, але ближчий до е [мал’уйеіш]; 

[о
у
]

 – звук проміжний між о та у, але ближчий до о [поудрýга]; 

[у
о
] – звук проміжний між у та о, але ближчий до у [зуозýл’а]; 

[ў] – нескладотворчий у [писáў]; 

[ĭ] – нескладотворчий і [сúн’іĭ]. 

Напівм’якість приголосних позначається напівапострофом (‘) праворуч, 

угорі букви: [б’], [м’], [ж’]; м’якість – знаком апострофа (’): [л’], [н’], [с’]. 

Довга вимова приголосних позначається двокрапкою: [нас’íн’:а]. 

Місце наголосу позначається скісною рискою, яка ставиться над 

знаком наголошеного голосного: [óзеиро]. 

Нероздільна вимова двох слів передається дужкою, що сполучає 

останню літеру попереднього слова і першу наступного (виہж знáĭте). 

Довга пауза в кінці фрази передається знаком //, а коротка пауза в 

середині фрази – знаком /. 
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Знаки питання й оклику вживаються так само, як у звичайному 

записі тексту. 

Власні назви слід писати з великої літери: [Ворошилоўгрáд]. 

При записі матеріалу слід максимально відтворити особливості 

місцевого мовлення (у вимові голосних чи приголосних звуків; у вживанні 

форм відмінюваних частин мови, у використанні слів). 

Вимоги до інформаторів. Респондентами мають бути обов’язково 

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 гарним слухом, без 

мовних вад. Для забезпечення повноти, правильності відповідей на всі 

питання доцільно інтерв’ювати декількох оповідачів, сільських фахівців. 

Оповідач має бути знавцем народної традиційної матеріальної та духовної 

культури своєї місцевості. 

Зібрані матеріали повинні відбивати динаміку змін лексико-семантичних 

систем на сучасному етапі розвитку говірки. Тому необхідно добирати 

інформаторів з різних вікових груп і різної статі (як зі старшого 

покоління, так і з молодшого). 

 

Зразки запису тексту 

[неич’íста сúла напáлас’а на жéншч’іену // йакшч’ó неи роскáжеиш 

кáзоки на ц’íлу н’іч’/ ми теибé униеч’тóжеим // вонá дýмала / дýмала і 

поч’алá про сорóч’ку роскáзувати // снач’áла спáшут’ пáĭку / поволóч’ут’ / 

пос’íйут’ // хто рукáми с’íйе / а хто с’івáлкойу //اлýч’е с’івáлкойу / а тод’í 

ждут’ / пóки вонó вúросте // виебиерáйут’ плóскін’ / шч’об неи потоптáт’ 

пр’áдиева //] 

 

(Записала Глуховецька Катерина Дмитрівна, 1988 р. н., від Рижко 

Варвари Пилипівни, 1914 р. н., пенсіонерки неписьменної. Село Білолуцьк 

Новопсковського району Луганської області). 

 

Завдання 

1. Підготуйте усний виступ за питаннями: 

а) витоки українського етносу; 

б) найдавніші риси української мови; 

в) мовна ситуація в Київській Русі; 

г) спільні витоки трьох східнослов’янських мов. 

2. На карті світу покажіть зони поширення української мови. 

3. На контурній карті України накресліть ізоглоси, що розмежовують 

наріччя української мови, а також усі говори кожного з трьох наріч. 

Використовуйте прийняті в україністиці картографічні знаки.  
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відмінку однини не такою вже й рідкою в правобережних південно-

східних говірках є форма на нjу (глянуў на нjу), яка, до речі, зрідка 

засвідчується й у лівобережних говірках, зокрема полтавських. У 

поліських говорах також спостерігаються відмінності у формах цього 

займенника, які зводяться, щоправда, переважно до фонетичного 

оформлення його: до jeji, jeje, jejie, jajie (род.), jeй (дав.), jejy, з jejy (op.), 

на jуой, jуй (місц.) тощо. Чимало особливостей мають південно-західні 

говори. Так, у родовому відмінку однини тут виступають форми jiji, 

jeji, нeji, у давальному відмінку – jiji (подільські говірки), ji (галицько-

буковинські і карпатські), jуй, iуй, jiй, д нjуй, ід ні (карпатські), д неjі, 

д ні (середньо-закарпатські), jeji, jiji (наддністрянські), у знахідному 

відмінку – jiji, jeji, ji, jy, на нjу, в opудному відмінку – неу, ниу, нjоў, 

зрідка нjом (карпатські і покутсько-буковинські), nejy, jejy (волинсько-

подільські), у місцевому відмінку – на нjуй, нjуй, ней, ні (карпатські), 

на ні (галицько-буковинські і подільсько-волинські) тощо. 

Щодо форм множини, то, крім відзначених (форми називного відмінка), 

вкажемо ще на форми орудного відмінка із закінченням двоїни (нúма, 

н’ìма), що трапляються в західній частині середньозакарпатських і в 

західнокарпатських говірках. 

Форма називного відмінка займенника хто поширена в усіх південно-

східних і переважній більшості поліських та південно-західних говораів. 

Лише в деяких правобережнополіських і в окремих середньозакарпатських 

і західно-карпатських говірках функціонує форма кто, а в центральних 

середньозакарпатських говірках – метатезована форма тко та паралельний 

її варіант ко; у північнопідкарпатських, західних і північних середньо-

закарпатських говірках вживається загальноукраїнська форма хто, а 

на пограниччі говірок з тко і хто – контамінована форма хко. 

Форма називного-знахідного відмінка займенника що в українських 

говорах представлена у варіантах: шчо, шо, шчо, шjо, чjо, што. 

У південно-східних говорах: на кому, на чому (при паралельних 

рідко вживаних: у кім, у чім), у той час як у південно-західних і 

поліських говорах виступають різні фонетичні варіанти давніх форм: 

на кім, у чім, на ком, на чом, на куом, на чуом тощо. 

Південно-східні говори: цей, ця, це, ці, той, та, те, ті, хоч за 

різними говорами відомі й варіанти: оцей, оця, оце, оці, отой, ота, 

оте, оті, сей, ся, се, сі, цяjа, cяja, цеjе, ceje, цiji, moja, meje, miji тощо. 

У поліських говорах ці займенники виступають зазвичай у членній 

нестягненій формі: сей, cяja, ceje (coje), cuje, cuji, той, maja, moje, meje, 

muje, muji та ін. Особливо різноманітні форми мають ці займенники в 

південно-західних говорах. Так, подільсько-волинські говори найчастіше 

мають форми: цей, ця, це, ці, той, та, те (то), поряд з якими паралельно 
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виступають, зокрема в галицько-буковинських і карпатських, а частково і 

в подільсько-волинських, переважно в західній частині їх, рефлекси 

давніх форм: ми, мі, ти, ті, си, сі. 

У знахідному відмінку в південно-східних і поліських говорах 

виступають форми, що збігаються з родовим відмінком: мене, меине, 

тебе, теибе, себе, себє та ін. У південно-західних говорах поряд з 

цими формами широко вживаються ще й давні форми мня, ня, нє, мя, 

мі, тя, тє, ті, ся, сє, сі тощо. 

Орудний відмінок однини: в південно-східних і поліських говорах 

зазвичай виступають форми мноjу, moбоjy, собоjy, в південно-західних – 

мноў, тобоў, собоў, а зрідка (в крайніх західних) – мном, тобом, собом, 

хоч у волинсько-подільських говорах звичайними є, як і в південно-

східних говорах, форми мноjу, тобоjу, собоjу. 

У родовому та знахідному відмінках однини чоловічого та середнього 

роду в південно-східних говорах звичайними є форми jого, до нjого, у 

давальному та місцевому відмінку однини – jому, на нjoму, а в 

орудному відмінку однини – ним, хоч у багатьох південно-східних 

говорах вживаються й паралельні форми без приставного [н] навіть у 

прийменникових конструкціях, наприклад, у середньочеркаських говірках: 

у joго, на joму, на jім; у полтавських: до joго, з joгo, на joгo та ін. 

Переважно без приставного [н] вживаються форми цього займенника 

і в поліських говорах: до jóго, до joгó, з jім, на jóму, на joмý та ін. У 

південно-західних говорах поширені форми як із приставним [н], так і 

без нього, причому в частині з них, зокрема в галицько-буковинських 

говорах, нерідко немає переходу [е] > [о] після [j] та м’яких приголосних. 

Наприклад, у східнокарпатських: jего, від него, jему, jiмy, до нему, 

неим, ним тощо; у наддністрянських: jого, jугo, йго, йгу, jeгo, jіго, jому, 

jуму, jему, jіму, йму, ним, нім, jім, на нім, на jім тощо; у карпатських 

говорах: joгo, у ного (рідше: у него, до него), ід нjому, ку нему, ним, 

нім тощо. Для південно-західних говорів, крім подільсько-волинських 

говорів, властиві також усічені форми родового та давального відмінків 

однини: го (род. i знах.), му (дав.). 

У середньочеркаських говірках займенник вона може відмінюватися 

так: у нeji – ў jeji, на ній – на jій, нejу – jejy; у полтавських: з нejy – з 

jejy (остання – зрідка) та ін.; у західній (правобережній) частині південно-

східних говорів трапляється перенесення форм родового відмінка на 

давальний відмінок однини: jiji (daў jiji гроші тощо), а в ряді степових 

говірок, зокрема в західностепових, а частково нижньонаддністрянських, 

ця форма поширилася і на місцевий відмінок однини (на jiji ожеиниўся), 

хоч у місцевому відмінку однини в цих говірках зустрічається й 

форма на ні (на ні ожеиниўся, на ні гарне пал’то тощо); у знахідному 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 
Тема: Фонетичні особливості діалектної мови 

 
План 

1. Особливості діалектних фонем. 
2. Фонетична транскрипція. 
3. Українська діалектна текстографія. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Наголошений вокалізм української мови. 
2. Ненаголошений вокалізм української мови. 
3. Характеристика консонантизму українських говорів. 
4. Звукові зміни в українських говорах: афереза, протетичні приголосні, 

спрощення в групах приголосних, нові групи приголосних, епентеза, 
метатеза, гіперизм. 
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2. Бевзенко С. П. Українська діалектологія: Фонетика / С. П. Бевзенко. – 
Одеса, 1974. – 51 с. 

3. Фонетика, морфологія, словотвір / [за ред. П. Гриценко; Н. Хобзей]. – 
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4. Залеський А. М. Вокалізм південно-західних говорів української 
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5. Залеський А. М. Діалектна основа фонологічної системи сучасної 
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6. Лисенко С. П. Фонетичні особливості деяких говірок правобережної 
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Вип. V. – К., 1962. 

7. Мартинова Г. І. Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і 
фонетика : [монографія] / Г. І. Мартинова. – Черкаси : Тясмин, 
2003. – 367 с. 

8. Назарова Т. В. Некоторые особенности вокализма украинских 
правобережнополесских говоров / Т. В. Назарова // Полесье. – М. : 
Наука, 1968. – С. 67–100. 

 
Український діалектний вокалізм 

Склад вокалізму української діалектної мови як у кількісному, так 
і в якісному складі в різних говорах відчутно різний, проте всю 
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різноманітність вокалізму цієї мови можна звести до трьох основних 
діалектних систем: 1) південно-східної; 2) південно-західної; 3) поліської. 

Своєю системою вокалізму найближчими до української літературної 

мови є південно-східні говори, основний масив яких – говори Середньої 

Наддніпрянщини. Їм властивий шестифонемний як наголошений, так 

і ненаголошений вокалізм такого складу: |і| – |и| – |е| – |а| – |о| – |у|. 

При цьому треба мати на увазі, що хоч звукові поля фонем |и|, |е| в 

ненаголошеній позиції у багатьох випадках повністю збігаються, це 

все-таки дві різні фонеми; також можливий частковий збіг в окремих 

випадках звукових полів ненаголошених фонем |о| з |у|. 

Фонема |і|. Південно-східні говори характеризуються великою 

поширеністю фонеми |і|, в яких вона є замінником етимологічних [о], [е] 

в новозакритих складах, чим вони різко протиставляються поліським 

говорам, де ця фонема виявлена порівняно слабко, являючи собою в 

ряді говірок лише продовження давнього [і]. Величезний ареал охоплює 

також фонема |і|, яка є наслідком подовження давніх етимологічних [о], 

[е], що опинилися в історично закритих чи в так званих новозакритих 

складах. У відкритих складах етимологічні [о], [е] зберігаються; пор.: 

віл < волъ, стіл < столь, піч < печь, але: вола, стола, печі та ін. Це 

явище називається історичним чергуванням [о], [е] з [і], що є однією з 

найхарактерніших ознак фонетики української мови, якою вона 

виразно відрізняється як від інших східнослов’янських (російської та 

білоруської), так і загалом від усіх інших слов’янських мов. 

Фонема |и|. Фонема |и| в основному своєму вияві в українській 

літературній мові й у більшості українських говорів реалізується в 

звукові [и] переднього ряду високого піднесення з дещо обниженою 

артикуляцією в напрямку до середнього ряду. У ненаголошеній позиції 

фонема |и| в південно-східних і південно-західних говорах, а також у 

волинсько-поліських говірках поліських говорів реалізується звичайно 

в звуках [ие], [еи], [е]; напр.: сиедáт’, сеидáт’, седáт. 

Фонема |е|. У наголошеній позиції фонема |е| в більшості українських 

говорів виступає як звук переднього ряду середнього піднесення [е], 

не набираючи відтінку іншого звука. У ненаголошеній позиції фонема 

|е| у переважній більшості українських говорів, зокрема в південно-

східних, південно-західних і волинсько-поліських та підляських говірках 

поліських говорів, зближується з фонемою [и] і звучить як звуки [еи], [ие], 

[и]: сиело, сиело тощо. Щоправда, ступінь наближення ненаголошеного 

[е] до [и] залежить від його позиції у слові відносно наголошеного 

звука, а також від якості звука в наступному складі. 

Фонема |а|. У своєму основному вияві фонема |а| виступає як 

нелабіалізований звук заднього ряду низького піднесення [а]. Щоправда, 
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Ряд варіантів у різних говорах мають і складні числівники на 

позначення сотень. Якщо в південно-східних і поліських говорах у 

них здебільшого така ж структура, як і в літературній мові, що 

відрізняється від останньої лише певним фонетичним оформленням 

окремих числівників, то в південно-західних говорах спостерігається 

ряд відмінностей у їх оформленні. Так, у наддністрянських говірках і 

суміжних з ними засвідчуються такі форми: деїста, двáсто, двáсту, 

двìсто, двìсті, двìс’ц’і та ін.; трúсто, трúста, штúристо, штúриста, 

пjéт’сто, пjетсот, ші́стсто, шіс’ц’сóт, с’імсто, с’імсóт, віс’імсто, 

віс’імсóт, дéўjет’сто, девітсóт, дéвіцсот та ін. (можна порівняти також 

у волинсько-поліських говірках: двіста, трúста та ін.); у карпатських 

говорах: двáсто, двìсто, двìста, трúсто, трúста, чотыриста, пjáт’сто, 

пjат’сту, шіс’сто, шіс’сту, шістÿў, шіста, с’мсто, с’імсту, с’імста, 

с’імстÿў, вус’амсто, вýс’імсту (вÿс’амсту, вус’амсто), дêўјат’сто, 

дêўјат’сту, дêўјат’стÿў тощо. 

У говорах поширений особливий тип дробових числівників з пів- 

(поль-) і назви певного числа (у межах одиниць, десятків, сотень). 

Своєрідні архаїчні форми дробових числівників спостерігаємо в південно-

західних, а частково і в поліських говорах. Так, у карпатських говорах 

широко вживані: піў́друга, пýўдруга, (11/2), піўтрет’а, пýўтрит’а, (21/2), 

пìўчетверта (31/2), пìўпјата (41/2) та ін.; у галицько-буковинських, зокрема 

наддністрянських: пìвтора, пìўтрет’і, пìўчварта, пìўпіта, пìўшеиста 

та ін.; у ряді західноволинських: пìўтрет’а, пìўпјата, пìўшеста та ін.; 

у волинсько-поліських говірках: пìўтрет’а, пìўчетверта, пìўшеста тощо. 

Займенники в українській діалектній мові характеризуються 

значною варіативністю форм, яка проявляється, з одного боку, у 

збереженні ряду архаїчних ознак як у творенні, так і у відмінюванні, 

що найчастіше спостерігається в південно-західних говорах, а з іншого – 

в різного типу інноваціях. 

В особових займенниках 1-ї та 2-ї особи і в зворотному займеннику 

найбільше відмінностей між говорами спостерігаємо у формах давального 

й місцевого відмінків і в знахідному та орудному, в той час, як у решті 

відмінків діалектні форми майже повністю збігаються з літературними. 

Так, у давальному і місцевому відмінках у південно-східних говорах 

виступають форми мені, тобі, собі – на мені, на тобі, на собі, в різних 

фонетичних варіантах, зокрема в давальному відмінку: мені, меині, мині, 

міні, тобі, тоубі, туобі, тубі, собі, суобі, субі; у поліських говорах: 

меніе, мніе, мнє, мні, мині, міні, тобіе, тебє, тобі, тебі, собіе, собє, собі, 

себі та ін., де форми з кореневим [е], очевидно, – наслідок аналогії до 

форм родового відмінка. У південно-західних говорах поряд з формами 

меині, миині, миені, міні, тоубі, тубі, тебі, соубі, суобі, субі, себі широко 
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четыре, читирé тощо; порівняно також від інших числівників: дваjé, 

трыjé, тріjé, триjé тощо. 

В окремих варіантах у говорах виступають й інші прості числівники 

на позначення одиниць, наприклад, у галицько-буковинській групі 

говорів: пjет’, ш’іс’т’, ш’іс’к’, дéвіт’, дес’іт; у карпатських, зокрема 

середньозакарпатських: дéўjат’, дéўjет’, дéс’ат’, дéс’ет’, вісем, віс’ам, 

вус’ім, вŷс’ім, вýс’ем, вŷс’ем, вýс’ам, вŷс’ам тощо. 

Ряд відмінностей спостерігаємо й у складних числівниках. Так, у 

назвах чисел другого десятка в різних говорах маємо чимало фонетичних 

варіантів форм, наприклад, у південно-східних: одинáц’ат’, одинáц’іт’, 

одинáц’:am’, одинáдц’ат’, динáд’ц’ат, динáц’ат’ (середньонаддніпрянські і 

лівобережні), одúнац’ат’, одúнац’іт’ (правобережні), дванáц’ат’ 

(дванáц’:ат’, дванáц’іт’), чотúрнац’:ат’ чотúрнац’ат’ (чотúрнац’іт’), 

сімнáц’ат’; у поліських: одинаáц’ат’, одúнацет’, адúінацет’, адúінац’ет’, 

адúін:ацет’, восімнáц:ат’; у південно-західних, зокрема в подільсько-

волинських: одинáцит’, одинáц:ит’, одинáц’іт’, тринáцит’, тринáц:ит’, 

тринáц’іт’, штирнáцит’, штирнáціт’; можна порівняти також: двáцит’, 

двáц:ит’, двúціт’, трúц’іт, трúцит’ та ін. (у деяких волинських говірках: 

удеинáн’ц’іт’, дванáн’ц’іт’ та ін.); у наддністрянських: jідинáйціт’, 

jедєнáйц’іт’, jеденáйц’і, вудинáйціт’, вудинáйці, удинáнц’і, одинáйці, 

уднáйц’і, дванáйціт’, штирнáйц’іц, дивітнáйц’іт’ та інші, а також: двáйціт, 

двáйц’і, трúйц’і та ін.; у карпатських говорах, зокрема середньо-

закарпатських: j’еденáц’:ит’, jедгнáцит’, jеденáц’:ат’, чотиринáц’:ат’, 

шістнáц’:ат’, шішнáц’:ит’, вус’амнáц’:іт’ тощо. 

Ряд відмінностей спостерігаємо й у числівниках п’ятдесят – 

вісімдесят, зокрема в південно-західних говорах, наприклад, у подільсько-

волинських: пjадис’áт, підис’áт, шіздис’áт, сімдес’áт, віс’імдис’áт; 

у галицько-буковинських: підис’éт, підис’éт, пjедис’éт, шіздис’éт, 

с’імдис’éт; у карпатських говорах: пjатдес’áт, пjадес’áт, шіздес’áт, 

шідис’áт, вýс’амдес’ат тощо. 

Для позначення чотирьох десятків скрізь вживається числівник 

сóрок, однак в окремих крайніх західних говірках південно-західних 

говорів маємо давнє утворення, що сягає спільнослов’янського, як у 

західнокарпатських: чотúрдес’ат, четырдес’ат, штирáцет тощо. 

В основній масі українських говорів (південно-східних, поліських, 

подільсько-волинських і східнокарпатських з південно-західними) для 

позначення дев’яти десятків вживається спільносхіднослов’янський 

числівник девjанóсто з окремими фонетичними відмінностями (напр., 

у волинських: дівінóсто, дивинóсто та ін., а в наддністрянських і 

карпатських говорах – дивідис’éт, дивидис’áт, диўjадис’áт, деиўjадеис’áт). 
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у літературній вимові, а також у середньонаддніпрянських говірках і, 

можливо, взагалі в південно-східних говорах у позиції після м’яких 

приголосних і між м’якими приголосними артикуляція [а] може дещо 

пересуватися в напрямку до середнього ряду, хоч і залишається загалом 

задньорядною. Реалізація фонеми |а| в українській мові, як літературній, 

так і діалектній, звичайно не залежить від наголосу. І в наголошеній, і в 

ненаголошеній позиції ця фонема здебільшого реалізується в звукові [а]. 

Фонема |о|. Фонема |о| в наголошеній позиції виступає в усіх 

українських говорах в основному своєму вияві як звук [о], тобто як 

лабіалізований звук заднього ряду середнього піднесення. У ненаголошеній 

позиції виразний звук [о] чуємо нерідко в південно-східних говорах, 

хоч у позиції перед наголошеними [у] та [і] спостерігаємо тут помірне 

«укання», тобто вимова ненаголошеного [о] з відтінком [у] – [оу], [уо]; 

напр.: гоулýбка, зоузýл’а. Також у слобожанських говірках наявні: а) 

гіперичне «окання» як наслідок відштовхування від «укання»: от’ýг 

(утюг), опúр (упир), одовá (удова) та ін., б) гіперичне «окання» як 

відштовхування від «акання» óблост’ (область), отáга (ватага) тощо. 

Фонема |у|. Фонема |у| виступає на всій території поширення 

української мови в основному своєму вияві як лабіалізований звук 

заднього ряду високого піднесення [у] (пор.: муха < моуха, вухо < оухо). 

Щоправда, в певних словах, зокрема дібрóва, зáміж, огірóк, у літературній 

українській мові, як і в південно-східних і в багатьох південно-західних 

говорах, спостерігається заміна [у] на [і]. 

Серед особливостей вокалізму південно-східного говору найбільш 

яскравим явищем є гіперизми. Гіперизми – це явища звичайно 

непослідовного, несистемного заміщення звуків чи форм з метою уникнення 

ненормативних, діалектних і відтворення правильних, літературних форм, 

які, проте, виявляються «правильними» лише в уяві мовців, а насправді 

є помилковими, відступленнями від норми. 

Фонетичні прикмети вокалізму південно-західного наріччя: 

1) У частині карпатських говорів давні [о], [е] зазнали інших змін – 

на [у], [ÿ], [и] (конь > кун’, кин’, принеслъ > принÿс); 

2) У галицько-буковинській групі говорів [а] після м’яких приголосних 

і шиплячих змінюється на голосний переднього ряду [е], [и], [і] (час > 

чіс, тел’á > тел’é, шáпка > ши́пка), для інших говорів ця зміна не 

характерна; 

3) Наявність сильного укання – перехід ненаголошеного [о] в [у] 

(гоулýбка, кужýх); 

4) У ненаголошеній позиції – сильне змішування [е] і [и] (жиевé, 

вислó), а в буковинському говорі – виразна зміна артикуляції [и] у 

напрямку до [е] (беикé ‘бики’, жéто ‘жито’); 
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5) У карпатських говорах наявний голосний заднього ряду [ы] (сыны, 

былы); 

6) Депалаталізація (втрата м’якості приголосним) [p’] і пов’язане з 

нею виділення нової йотової артикуляції в наддністрянському говорі 

(зор’а > зорйа, бур’а > бурйа). 

Своєрідну систему вокалізму мають карпатські говори, до яких 

прилягають надсянські говірки. Вона звичайно семифонемна (|і| – |и| – 

|е| – |а| – |о| – |ы| – |у|), а в деяких середньозакарпатських говірках 

навіть восьмифонемна (|і| – |у| – |и| – |є| – |а| – |о| – |ы| – |у|), як у 

наголошеній, так і в ненаголошеній позиції, причому відмінності між 

цими говорами й рештою південно-західних полягають не лише в 

кількісному складі фонем, а й у їхній навантаженості, частотності (останнє 

здебільшого стосується фонем |і|, |и|, |у| та ін.). Карпатські говори 

характеризуються обмеженістю функціонування фонем |и| та |і|, що 

походять із етимологічних |і| та |Ђ|. Фонема |і| в західно-карпатських 

говірках реалізується в звуках [иі] чи [іи] , те ж саме відбувається й у 

частині поліських говірок: диім, диікиі, тиіхо, виісокиі. 

Поліські, північноукраїнські, говори своєю системою вокалізму різко 

відрізняються від усіх інших говорів як кількісним складом фонем, їх 

навантаженістю, частотою вживання, так і протиставленням наголошеного 

й ненаголошеного вокалізму, яке проявляється в різному кількісному 

та якісному складі цих різко протипоставлених вокалізмів: у той час 

як наголошений вокалізм у типових поліських діалектах звичайно 

восьмифонемний (|і| – |и| – |іе| – |е| – |а| – |іо| – |уо| – |у|), а в деяких – 

семифонемний (|і| – |и| – |е| – |а| – |о| – |уо| – |у|), ненаголошений вокалізм – 

переважно лише шестифонемний (|і| – |и| – |е| – |а| – |о| – |у|), що 

пояснюється відсутністю в ненаголошеній позиції специфічних поліських 

фонем-дифтонгів. Крім того, звукові поля ненаголошених фонем |е|, 

|и| в цих говорах звичайно не перехрещуються, а в деяких говірках 

(лівобережнополіських) спостерігається майже повний збіг звукового 

поля ненаголошеної фонеми |о| зі звуковим полем фонеми |а|. Фонема |і| 

виявлена порівняно слабо, являючи собою в ряді говірок лише продовження 

давнього [і]. Порівняно слабо також виявлена в поліських діалектах і 

фонема |и|, де вона виступає нерідко лише як рефлекс давнього [ы], чим 

ще більше підкреслюється протиставлення їх іншим українським говорам. 

Зате в цих говорах дуже широко представлена фонема |e|, в яких вона 

виступає не тільки відповідно до давнього сильного [ь] та етимологічного [е] 

у відкритих складах, а й у ненаголошених закритих, а також відповідно 

до давніх [Ђ] та [e] в ненаголошеній позиції. Також звужене вживання |а| 

в поліських говорах, де вона послідовно виступає лише відповідно до 

етимологічного [а]. Певні розрізнення спостерігаються і в частотності 
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також відокремлюватися від дієслівних форм іншими словами. Наприклад: 

сус’ìдие сìшос, посварúли; мой сі так хут’іло вернýти дудóму тощо. 

Особливістю південно-західних говорів у вживанні зворотних дієслів 

є те, що за наявності в реченні двох дієслів із с’а частка може не 

повторюватися (пор. миú с’і, миú бу ýже пізно тощо), хоч вона може 

опускатись і тоді, коли в реченні є лише одне зворотне дієслово (пор. 

цúт’те, д’іти, не плачте, верну на у˚біт – замість вернуся тощо). Взагалі 

ж дієслово вернутися нерідко виступає без с’а (пор. бо ýже хто верне, 

а хто не верне – замість повернеться тощо). Однією з особливостей 

південно-західних говорів є вживання дієслівних форм 3-ї ос. однини 

з часткою с’а з опущеним особовим особовим закінченням -т (-т’) 

(пор.: с’н’іжóк, с’а біліjе, а стара питще, а бич’óк jі питàjе си тощо). 

 

Діалектні особливості фонетичного оформлення 

й відмінювання числівників 

Між українськими говорами є чимало відмінностей у фонетичному 

оформленні числівників. Найбільшу кількість фонетичних варіантів в 

українських говорах має числівник один. У південно-східних і в 

переважній більшості поліських говорів цей числівник виступає зазвичай 

у формі одúн, однá, однó, (однé), а у волинсько-поліських – одúн, од’óн, 

хоч у поліських «акаючих» говірках початковий ненаголошений [о] 

звичайно переходить в [а] (адúн, аднájа, аднóje та ін.). У південно-

західних говорах числівник один виступає в багатьох варіантах: 

наприклад, у подільсько-волинських говорах – ідéн, jіднá, іднó, jіднé 

(у західній частині волинських: jідáн), хоч у ряді подільських та 

східноволинських говірок зустрічаються також форми одëн (годен), 

один; у східнокарпатських – одéн, один, jедëн, jідéн; у наддністрянських – 

удëн, одëн, jéден, jéдин, úден; у карпатських говорах – jедéн, jеиден, 

одëн (зрідка), у західнокарпатських – једен, јëдна, jéдно тощо. 

Рядом варіантів представлений у говорах числівник чотúри; в 

південно-східних говорах: чотúр’і (рідше – чотúри); у поліських: чотúри 

чатúри, четúриі, штúриі (останні дві форми – у волинсько-поліських); 

у південно-західних, зокрема в подільсько-волинських: штúри, штúрі; 

у західноволинських: штéиреи; у наддністрянських: штйри; у східно-

карпатських: ш’тéиреи, чотúри, чотúереи, чотúреи, в карпатських 

говорах, зокрема в середньозакарпатських: чотыри, четыри, читúри, 

чутúри, четы́риі, ш̉:оты́ріи; у західнокарпатських: штúри, штúрі; у 

північнопідкарпатських: штúри; крім того, в карпатських говорах 

поширені також особово-чоловічі форми на -е, які вживаються при 

іменниках, що означають назви осіб чоловічої статі: чотырѐ, четырѐ, 
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Зворотні форми дієслова в українських діалектах 

У східнослов’янських, як і в усіх інших слов’янських мовах, 

заступники зворотнього займенника *sę виступали в реченні не тільки 

після дієслівних форм (присудкових), але й перед ними. 

В оформленні зворотних дієслів як в українській літературній 

мові, так і в говорах, бере активну участь зворотна частка с’а, що за 

походженням є зворотним займенником, проте тут маємо чимало 

відмінностей між говорами. Щоправда, в південно-східних і поліських 

говорах, а також у значній частині подільсько-волинських говірок 

південно-західних говорів відмінностей між літературною мовою немає. 

У цих говорах зворотна частка с’а давно вже закріпилася в постпозиції 

і лексикалізувалася з дієсловом. Причому у випадках, коли дієслово, з 

яким вона творить зворотну форму, закінчується на голосний, ця частка 

нерідко скорочується в с’ (пор.: бŭтис’, мирúтис’, але бúўс’а, мирúус’а 

тощо: пор. також: бúлас’, мирúлас’, с’мijáлас’, бúлис’, мирилúс’, с’міjáлис’ 

тощо), а при збігу з попереднім -т’ перетворюється на -ц’ (пор.: 

бúт’ц’а, мир úт’ц’а, с’мijáт’ц’а, чи бúц’:а, мирúц’:а, бjéц:а, бjýт’ц’а, 

бjýц’:а тощо); у подільсько-волинських же говорах виникли стягнені 

форми: бjéц:а, бjуц’а, сéрдиц’а, сéрд’ац’а, с’мijéц’а, с’мijýц’а тощо). 

Відчутні відмінності в оформленні зворотних дієслів спостерігаємо 

в південно-західних говорах, зокрема в галицько-буковинських і 

карпатських говорах. Тут, по-перше, частка с’а не злилася, не 

лексикалізувалася з дієсловом і може виступати стосовно нього як у 

препозиції, так і в постпозиції, перебуваючи іноді навіть на певній 

дистанції (найчастіше на одне слово) від дієслова (пор. у карпатських 

говорах: то му с’а не удаjé – то йому не вдається, почýло ми с’а – мені 

почулося, jім с’а дуже хот’іло пúти – їм дуже хотілося пити тощо), 

по-друге, ця частка, ніколи не скорочуючись у -с’, як у інших говорах, 

може в говорах, зокрема в галицько-буковинських, набирати різного 

фонетичного оформлення: с’а, с’е, с’і, са, що є фонетичними варіантами 

форми знахідного відмінка цього ж займенника. Частка си властива 

покутсько-буковинським та східнокарпатським говорам, хоч трапляється 

вона і в південно-східній частині наддністрянських говірок. В основній 

же масі наддністрянських говірок частка с’а виступає у фонетичних 

варіантах с’е (мújус’е – а с’е миьу та ін.), а в північних говірках 

Тернопільщини – с’а, хоч іноді може трапитися форма са). У карпатських 

говорах ця частка виступає звичайно у формі с’а, хоч місцями, зокрема 

в деяких західнокарпатських і в західній частині середньозакарпатських, 

трапляється й са. 

У південно-західних говорах частка-афікс с’ а (варіанти – с’е, с’і, с’и ) 

може знаходитися перед дієслівними (присудковими) формами, може 
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вживання фонем |о| та |у|. Так, у поліських говорах фонема |о| 

представлена частіше, бо тут вона виступає також відповідно до 

етимологічного [о] в новозакритих ненаголошених складах. Значне 

поширення фонема |у| має і в ряді поліських «недифтонгічних» говірок, 

де вона також може заступати етимологічні [о], [е] в новозакритих складах 

під наголосом. 

 

Консонантизм говорів української мови 

Систему консонантизму середньонаддніпрянського говору харак-

теризують такі риси: 

1) у частині полтавських говірок поширений особливий вияв [л] – 

ясенний або альвеолярний [л’], так званий напівпом’якшений 

«полтавський»: бул’á, мол’окó, ходи́л’и; 

2) наявність протетичних приголосних [в], [г], [й] (ворáти, гискáдра, 

Гадéса, йіроплáн), які у північних говірках часто відсутні (узóл, ýхо); 

як гіперичне до протези явище спостерігається втрата початкових 

етимологічних приголосних (орóх ‘горох’); 

3) збереження опозиції м’яких і твердих приголосних [т] – [т’], 

[ц] – [ц’], [p] – [р’], а для частини говірок і [ж] – [ж’], [ш] – [ш’], 

[ч] – [ч’] у позиції перед [а] (лош’а, волóч’ат’); посилення функцій 

навантаження (вживання [р’] на місці [p] (кур’і, р’áма, гр’ад, гончáр’); 

4) ослаблення функціонального навантаження африкат [дз] > [з] 

(звін, зéркало), в окремих говірках зворотний процес (дз’аб ‘зяб’, дзалéний 

‘зелений’); [дж] > [ж] (хóжу, сижý); 

5) зміна звуків [ґ] > [г] (дзи́га, гýдзик); [ф] > [x], [кв], [хв], [п], [в], 

[м] (хвартýх, хвáбрика, хóрма); 

6) різнотиповість розвитку давніх сполук [губний приголосний + j]: 

а) збереження цієї сполуки (свйáто, жáбйачий); б) зрідка – втрата [j] 

з наступним пом’якшенням губного приголосного (жаб’ачий) і без 

пом’якшення (свати́й); в) поява на місці [j] вторинного 

епентетичного приголосного [н’] (полумн’а, мн’акий); 

7) зміна сполуки [вн] на [мн] (рìмний), сполуки [чн] на [шн] 

(помішни́к); 

8) в окремих словах заступлення [т’] на [к’] (к’існи́й, к’ìсто); 

9) відносно рідке вживання протетичних приголосних (вýлиц’а, 

йіржáти, але óстрий, ýса); 

10)  пом’якшена вимова [ч’] (курч’á, ч’ужи́й); 

11)  неоднаковий розвиток сполуки «губний приголосний + j» 

(здорóвл’а, здорóвйа); 
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12)  відсутність в окремих словоформах чергування задньоязикових 

приголосних [г], [к], [x], [з] шиплячими і свистячими приголосними 

(на дорóг’ì, рук’ì); 

13)  перед глухими і в кінці слова дзвінкі приголосні оглушуються 

(т’áшко, міх ‘міг’). 

Система консонантизму карпатської діалектної системи: 

1. У східнокарпатських, західній частині західнокарпатських говорах, 

замість двофонемних сполук [бл’], [пл’], [вл’], [мл’] виступають двофонемні 

сполуки [бj] [пj] [вj] [мj], наприклад: рóбjат, тéрпjат, тóпjат, лощат, 

спjат, рóбjет, чи з опущеним [т] закінченням: рóбjе, л’ýбjе. Між іншим, 

у цих говорах, очевидно, за аналогією до 3-ї ос. множини виникли 

також ці самі двофонемні сполуки на місці [бл’], [пл’], [вл’], [мл’] і в 

першій особі однини: рóбjу, тéрпjу, кущу, стащу, ломjу. 

2. Асимілятивні перетворення груп губних [бн] – [мн], [вн] – [мн], 

що відомі в південно-західних говорах. Наприклад, [бн] – [мн] у 

східнокарпатських говірках: р’ìмний, рімн’áти, дамно’, здáмну, слáмно; 

рідше – [бн] – [мн] у північнокарпатських говірках: дрімний, срімний, 

потрімно; також поширені в західній частині середньозакарпатських та 

в північній частині західнокарпатських говірок асимілятивні перетворення 

груп [дн] – [нн]: холóнный, зáнный, трýнно. 

3. Фонеми [д’], [т’] в східнокарпатських говірках у позиції перед 

[і], [е], а також в абсолютному кінці слова переходять у задньоязикові 

[г’], [к’]: к’ìло – т’іло, к’ìсто – т’ìсто, к’ìтка – т’ітка, г’ім – д’ім, 

г’істáти – д’істати. У східнокарпатських говірках фонема [д] у 

сполуці [дц’], унаслідок регресивної асиміляції переходить у [ц’], а в 

результаті наступного стягнення сама двофонемна сполука [ц’ц’] нерідко 

перетворюється в [ц’]: тринáц’ц’іт’, дванáц’іт’, двáц’іт’. 

4. Ствердіння фонем [с’], [з’] спостерігається в південнокарпатських і 

західнокарпатських говірках, у звукосполуках [с’к], [з’к], що виступають у 

прикметникових суфіксах -ский-, -зкий- та в іменниковому суфіксі 

-иско-, наприклад: пóл’ска, пáн’ска, ниска, слиска, хлописко, кониско, 

дитинúско, пасовúско. 

5. У західнокарпатських і в західній частині середньозакарпатських 

говірок ствердіння шиплячих [ж’], [ш’] спричинило виникнення 

неможливих у давні часи звукосполук [жы], [шы]: жыто, жыла, 

жыти, шыти, грошы. У східнокарпатських говорах відомі м’які фонеми 

[ж’], [ш’]: біж’у, мóж’у, мож’еш, біж’ýт, нóш’у, прош’у. З інших явищ, 

пов’язаних із шиплячими, є перетворення груп [шк], [жк] – [чк], 

[ч’к], що спостерігаються в західній частині карпатських говорів, зокрема 

в західних середньозакарпатських, північнозакарпатських та західнозакар-
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(покутське) (1-ша ос. множини), -сте (2-га ос. множини); (пор.: брауjем, 

брав-ем, брав-ім, брала-м, вид’іла-м, брали-с’мо, брали-смо та ін., 

брали-м (покутське), брили-сте, вид’іли-сте та ін.); у східнокарпатських: 

-ме, -сме (1-ша ос. однини), -іс, -с (2-га ос. однини), -сме (1-ша ос. 

множини), -сте (2-га ос. множини); пор.: н’іс-ме, несла-сме, к’енуỹ-

сме, к’енула-сме, гріỹ-сме, гріла-сме, н’іс’-іс, несла-с, к’едали-сме, ходеле-

сме, ходеле’-сте, казале’-сте та ін.; у карпатських говорах: -ем, -им, 

-ім, -м (1-ша ос. однини); -ес’, ис’, -іс’, -с’ (2-га ос. однини), -с’ме, -сме, 

-с’ми (1-ша ос. множини), -с’те, -сте (2-га ос. множини) (пор.: ходив-

ем, купив-ем, ходйв-им, купив-им, робив-ім, тотом казаỹ ш’ч’о-м знау, 

бша-м, купила-м, бо-м т’а породила та ін.; мус’ів-іс’, робив-ис’, купив-ес’, 

ходила-с’, знала-с, ш’ч’о-с сказау та ін.; робили-с’ме, купили-с’ме, 

мус’іли-сме, ходили-с’ми, ходили-с’ме, мус’іли-сте, знали-сте, што-

с’те хот’іли поникати та ін.); у подільсько-волинських (крім східної 

їхньої частини), а також у ряді волинсько-поліських: -ем, -им, -м, -ес’, 

-с’ -с’мо, -хмо (останні – в підляських говірках), -с’те (брав-ем, брав-им, 

брала-м, робйла-м, ходила-м, ходив-ес’, брав-ес’, ходила-с’, обідали-с’мо, 

jіхали-с’мо, булі-хмо, напекл’і-хмо, брали-с’те, робили-с’те тощо). 

Форми передминулого, чи давноминулого, часу в українській 

діалектній мові такої самої структури, як і в літературній. Вони 

творяться поєднанням відмінюваного дієслова минулого часу з 

допоміжним дієсловом, що виступає також у минулому часі. Відмінності 

між говорами в цих формах зводяться до відмінностей у формах 

минулого часу. 

Форми передминулого, чи давноминулого, часу в діалектній мові, 

як і в літературній, вживаються порівняно рідко, оскільки в мовленні 

не так уже й часто виникають ситуації, що викликають потребу вживання 

цих форм. Однак вони є в українських говорах усіх діалектних типів. 

Наприклад, у південно-східних середньонаддніпрянських говірках: була 

зробила піч, а вона курит’, то ja знову розвал’ала, соничко було 

пригр’іло, та й сховалос’ тощо; у слобожанських: була с’півала, nojixaỹ 

буỹ, були дали тощо; у південно-західних середньозакарпатських: мы 

купили были, мы найшли были, найшли-сме были, вони принесли были 

тощо; у західнокарпатських: ходиỹ-jем быỹ, ходила-jем была, ходива-

jeм быва тощо; у наддністрянських: писаỹ-jем буỹ, писала-м була, 

була-м писала, писала-с’ була тощо; у подільських: хоудиỹ буỹ, зробила 

була, були поусварилис’ тощо; у правобережнополіських: змолоỹ буỹ, 

зробили були, ja була й дала; у волинсько-поліських: булі-хмо напекл’і, 

прибралі-хмо бул’і (підляські говірки), робила-м була, робили-с’ те 

були тощо. 
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У південно-західних говорах і у волинсько-поліських говірках поліських 

говорів, крім звичайних форм, поширені ще специфічні складені, аналітичні 

форми минулого часу, які звуться ще перфектними, або перфективними, 

формами. До речі, остання назва не може вважатися вдалою, бо вона 

не розкриває самої суті форми. Адже аналітична форма така ж перфективна, 

чи перфектна, як і звичайна форма минулого часу, бо обидві вони 

зрештою сягають давньої форми перфекта, а своїм значенням вони 

еквівалентні. Очевидно, для позначення таких форм найбільш вдалою 

буде назва аналітично-особові форми минулого часу. 

За своєю структурою вони становлять поєднання звичайної форми 

минулого часу (за походженням активного дієприкметника минулого часу) 

з особовими енклітиками, що є здеформованими формами колишнього 

допоміжного дієслова быти в теперішньому часі (пор. -jем, -ем, -м < 

єсмь; -jес’, -ес’, -с’ < єси; -с’мо, -с’ме < єсм, єсмо, -с’те < есте). 

Інакше кажучи, аналітично-особові форми минулого часу є здеформованими 

формами колишнього перфекта. 

Особові енклітики вказують на особу, яка діє, виконуючи функцію 

своєрідних особових «закінчень». Вони вживаються звичайно в 

конструкціях речень з опущеним підметом – особовими займенниками 

1-ї, 2-ї особи, хоч іноді займенник може бути й наявним (напр., у 

відомій закарпатській пісні: ja-м собі гадала хлопц’а молодого). Особові 

енклітики, вказуючи на діяча, виступають тільки в 1-й та 2-й особах 

однини і множини; в 3-й особі їх немає, оскільки на діяча тут вказує 

підмет-іменник. 

У говорах, для яких властиві аналітично-особові форми минулого 

часу, особові енклітики виступають у найрізноманітніших варіантах і 

можуть вживатися як у постпозиції, так і в препозиції, прилягаючи 

нерідко навіть до іншого слова. Наприклад, у наддністрянських і 

надсянських говірках відомі такі варіанти особових енклітиків: -jeм, -

ем, -им, -ім, -вим, -вім, -м (1-ша ос. однини чол. p.), -м (1-ша ос. однини 

жін. і сер. p.), -jec’, -jec, -jic, -ее’, -ес, -с (2-га ос. однини чол. р.), -с’, -с 

(2-га ос. однини жін. і сер. р.), -с’мо, -с’моу, -с’му, -с’ми, -смо, -змо (1

-ша ос. множини), -с’те, -с’ти, -сте, -сти (2-га ос. множини); пор.: 

ходиỹ -jем, биу-jeм, ходив-ем, ходив-им, міг-вім, пік-вим, хату-м поставиỹ, 

ногі-м вимиỹ та ін., ходила-м, була-м, уже-м була, де-с’ходиỹ, там-ім 

ходила та ін., ходиỹ -jec’, ходиỹ -jic, ходив-ес’; ходив -ис, курову -с 

пригнаỹ, ходила -с’, ходила -с, пуставила -с, роузбило -с, бо-с прийшла 

та ін., ходили -с’мо, ходили -смо, жиби- с’мо йшли, самі -ему с’а 

пуздавали та ін., ходили-с’те, були- сте, ходили-сти, де-сти були, ỹже 

–сти минули та ін.; у покутсько-буковинських: -jeм, -ем, -ім, -м (1-ша 

ос. однини), -jec, -ее, -іс, -с, -с’ (2-га ос. однини), -с’мо, -смо, -м 
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патських говірках: ч’кола – школа, шкода – шкода, доч’ка – дошка, 

прачка – пряжка. 

6. У карпатських говорах африката [дж], крім дієслівних форм 1-ї особи 

однини теперішнього часу типу ходжу, воджу, виступає, хоч і 

непослідовно, як рефлекс праслов’янських звукосполук [dj] у словах 

типу саджа, меджа, пр’áджа, іìджа, мéджи, помѐджи (між, поміж), 

а також може заступати в окремих словах фонему [ж]: джуравел’, 

джаворонок, джмирити, джигалка, і фонему [ч] як наслідок 

асимілятивного одзвінчення: ходж би. Причому в східнокарпатських, 

західнокарпатських говірках, на відміну від інших говорів, виступає й 

м’яка африката [дж’]: дж’ерело, дж’міл’, дж’еворонка, дж’ігун, 

дж’ур’, садж’éйут, також заступлення фонемами [дз], [дз’] фонем 

[з], [з’]: дзéрно, дз’ір, дз’візда, хадз’еjін, хадз’ейство. У карпатських 

говорах в усіх випадках на місці звука [ч] виступає звук [ч’]: печ’еш, 

печ’у, печ’ут, кл’уч’, ч’омý, ч’оловік, ч’ас, ч’ого. У західній частині 

середньозакарпатських говірок спостерігається заступлення звука [ч] 

звуком [ш]: ш’:ýтка – щітка, ш’:áст’а – щастя, ш’улувік – чоловік, 

ш’о – ч’о, каш’ка – качка, ш’орт – чорт. Майже послідовне ствердіння 

[ц’] спостерігається в східнокарпатських говірках, у зв’язку з чим 

можна говорити про злиття цієї фонеми з фонемою [ц] у кінці слів: 

хлопец, купец, вінец; а також перед голосними [у], [а], [е], [и] та 

приголосними [в], [м]: пéрцу, вýлецу, цвéсте, цвір’кун, цвéрок’. 

7. Найпослідовніше давнє розрізнення [р], [р’] збереглося у 

східнокарпатських говірках: косáр’, л’ікар’, упúр’, цар’, вер’х, гір’кий. 

У карпатських діалектах можна відзначити вживання специфічного 

напіввідкритого заднього носового звука [ŋ], що виступає найчастіше 

в словах запозичених у позиції перед [к], [г], хоч може зустрічатися й 

у питомих слов’янських словах, наприклад: гиртаŋка, плаŋка, годіŋка, 

тоŋкый, співаŋка, аŋгіна. У північнозакарпатських говорах відбувається 

заступлення [л] через [в] ([ў], [в], [w]) в абсолютному кінці слів, а 

також у середині та на початку: орéў, стій, гоўка, с’півава. У 

північнокарпатських говірках звукосполука [нк] може переходити в 

[н’к]: жін’ка, шин’кар, шкл’úн’ката. У східнокарпатських говірках більш-

менш послідовно виступають сполуки [ир], [ил], [ыр], [ыл], [ер], [ел], 

хоч паралельно з цими сполуками, виступають і сполуки [ри], [ли], 

[ры], [лы], [ре], [ле]: кырвавый, гырміти, гылтати, хырбѐт, блыха, 

дрыва, слыза. 

8. Для східнокарпатських говірок характерний перехід [т’] – [к’], 

[д’] – [г’] не лише перед [і], [е] та їхніми фонетичними варіантами, а 

й у кінці слів. 
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9. Метатеза, тобто перестановка звуків, найчастіше приголосних 

чи складів, належить до порівняно рідко вживаних явищ. Вона 

спостерігається в усіх українських говорах, а окремі метатезовані 

форми закріпилися як літературно-нормативні: бондар – боднар – 

боднарь, ведмідь – медвідь, суворий – суровий – суровый. У багатьох 

українських говорах району Карпат широко знане слово колóпн’і, що 

є метатезованою формою від коноплі. 

Консонантизм південно-західного наріччя: а) дзвінкі приголосні 

перед глухими та в кінці слів звичайно втрачають свою дзвінкість 

(вітказати, вашко, солоткий, сторош, зуп та ін.); б) відсутнє подовження 

приголосних в іменниках середнього роду типу зілля в майже усіх 

південно-західних говорах, крім окремих південноволинських говірок 

(зіл’а – з’іл’е тощо); в) відсутність вставного [л] після губних у 

дієслівних формах 1-ї ос. однини та 3-ї ос. множини в частині говірок, 

зокрема в галицько-буковинських (бавjy, л’убjy, ломjy, вони ловjет, 

робjет та ін.), при широкому вживанні в більшості говірок вставних 

[л], [н] після губних в інших категоріях слів; г) поширеність у багатьох 

говірках переходу палатальних приголосних [н’], [д’], [т’] в позиції 

перед наступними приголосними в [j] (сонеjко, д’івоjка, дваjц’іт 

тощо); д) палатальна (дуже м’яка, з домішкою шиплячого елемента) 

вимова [с’], [з’], як [с’’], [з’’] в ряді говірок (с’’віт, з’’вір, ц’’віл’ та 

ін.); й) перехід м’яких [т’], [д’] у [к’], [г’] у галицько-буковинській 

групі говорів, особливо в східнокарпатських і покутсько-буковинських 

говірках, де він вилився в системне явище; ж) наявність звукосполук [ир], 

[ил], [ер], [ел], а в карпатських говорах і [ыр], [ыл] поряд із звичайними 

[ри], [ли] з колишніх [ръ], [лъ], [рь], [ль] у багатьох південно-західних 

говорах (кирвавий, гилтати, кервавий, кырвавий, кырвавйц’а тощо). 

 

Діалектні відмінності в наголошуванні форм слів 

Між українськими говорами спостерігаються відчутні відмінності 

в наголошуванні форм слів. Це зрозуміло із загального характеру 

українського наголосу, який, як і в інших східнослов’янських мовах, є 

нефіксованим, рухомим, у зв’язку з чим на зміну місця наголосу в 

словах та їх формах можуть впливати різноманітні чинники як 

внутрішнього, так і зовнішнього характеру. 

До внутрішніх чинників належить, наприклад, скорочення кількості 

складів у словах, що, в свою чергу, зумовлюється діалектними 

фонетичними редукціями голосних звуків, особливостями словотворення 

тощо. Крім того, в різних говорах можуть діяти своєрідні аналогії, 

невластиві літературній мові та іншим говорам, що також нерідко 

спричинює зміни в наголошуванні слів. 
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Основним ареалом цих форм є покутсько-буковинські й особливо 
східнокарпатські говірки (пор.: у буковинських: меш віт’ега́ти, ме́мо 
віт’ега́ти та ін.; у покутських: ме се́рдити си, ме́мо ви́д’іти та ін.; у 
східнокарпатських: му роби́ти, меш jіс́ти, jак ме́те іти́, ме́мо ви́д’іти, 
ме́те ви́д’іти, мут ви́ді’ти тощо), хоч вони зустрічаються і в суміжних 
із східнокарпатськими середньозакарпатських говірках, зокрема в районі 
м. Хуста (му каза́ти, меш роби́ти, ме ходи́ти тощо), та в деяких інших. 
Особливістю вживання цих аналітичних форм майбутнього часу є те, 
що вони навіть в основному ареалі свого поширення виступають 
звичайно в паралельному вжитку з іншими аналітичними формами, 
зокрема з формами типу буду + інфінітив. 

Минулий час 
Українська мова, як літературна, так і діалектна, для вираження 

минулої дії має дві форми: 1) минулий час; 2) передминулий, чи 
давноминулий, час. 

Вживання тієї чи іншої форми зумовлено потребою виявлення в 
межах одного речення відношення однієї минулої дії до іншої, встановлення 
порядку їх проходження. Якщо одна з минулих дій передує іншій, то 
для вираження першої вживається спеціальна форма передминулого, 
чи давноминулого, часу, а минула дія, що відбулася вже після іншої 
минулої дії, виражається формою минулого часу. 

Між цими формами є відмінності й у їхній структурі. У той час, як 
форми власне минулого часу в літературній мові й більшості українських 
діалектів є простими, то форми передминулого, чи давноминулого, 
часу – складені, аналітичні. 

Сучасні українські форми минулого часу своїм походженням, як 
відомо, сягають давніх форм перфекта з опущеним допоміжним дієсловом. 
Вони є власне дієприкметниками за походженням (пор. давньор. перфектні 
форми: ходилъ есмъ, ходилъ ecи, ходилъ єсть і т. д. та суч. укр. форми 
минулого часу: ходиỹ тощо), у зв’язку з чим у них немає особових 

форм, але наявні форми роду (ходиỹ, ходила, ходило – ходили). 

Такі форми минулого часу, крім літературної мови, властиві більшості 
українських говорів, зокрема південно-східним і поліським, де вони 
виступають у безваріантному вживанні. Щоправда, у волинсько-
поліських говірках вони вживаються поряд із складними аналітично-
особовими формами минулого часу. Поширені ці форми й у південно-
західних говорах, де їх звичайно маємо найчастіше в конструкціях з 
підметом, вираженим особовими займенниками 1-ї та 2-ї особи, хоч 
вони можуть вживатися як варіанти й у решті випадків. Проте в ряді 
подільських говірок, зокрема в говірках східного та південно-східного 
Поділля, як і в східноволинських говірках, ці звичайні форми минулого 
часу виступають безваріантно. 
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бу́демо бра́ти бу́дете йти тощо; у середньозакарпатських: бу́деш 

зна́ти, бу́дете ỹчи́ти, бу́дут ходи́ти тощо; у західнокарпатських: бу́дут 

би́ти, буде́ме гра́ти, бу́деш с’а жени́ти та ін.; у північнопідкарпатських: 

бу́ду роби́ти, бу́де с’а жени́ти, бу́дете ходи́ти тощо). Зрозуміло, що 

на окраїнах цих говорів зустрічаються й форми, властиві сусіднім говорам. 

Так, у західній частині подільських говірок, а також у північній частині 

карпатських, зокрема в північнопідкарпатських і в говорі галицьких 

лемків, трапляються форми, властиві переважно наддністрянським говорам 

типу бу́ду ходи́ỹ, а в східній частині говірок, зокрема в говірках околиць 

м. Хуста – форми, що характерні східнокарпатським говіркам, типу 

му ходити тощо. 

Широкий ареал охоплюють аналітичні форми майбутнього часу 

недоконаного виду, що за своєю структурою сягають давніх форм 

майбутнього другого, які, проте, своїм значенням відрізняються від 

останніх (майбутній другий, як відомо, мав значення доконаного 

виду). За структурою ці форми є поєднанням допоміжного дієслова 

буду, яке виступає в препозиції, з формою дієслова минулого часу 

дієприкметникового походження (кол. невідмінюваний активний 

дієприкметник минулого часу, що входить до складу ряду аналітичних 

форм). Найхарактернішими ці форми є для наддністрянського говору 

та надсянських говірок; пор.: у наддністрянських: бу́ду пиỹ і jiỹ, бу́деш 

с’’і жени́ỹ, бу́димо jіли, бу́дите с»піва́ли, бу́дут загорта́ли та ін.; у 

надсянських: бу́ду відхо́дила, бу́дут крича́ли та ін. У північно-західних 

наддністрянських говірках (говір батюків) основна складова частина 

цієї форми виступає в чоловічому роді для всіх родів, а також у 

формах множини (пор.: вона бу́де роби́ỹ, воно бу́де роби́ỹ, бу́дем жиỹ, 

бу́дем ви́д’іỹ, бу́дут кли́каỹ та ін.). Такі форми майбутнього часу 

зустрічаються й у говірках, суміжних із наддністрянськими та 

надсянськими, зокрема в деяких північнопідкарпатських, західно-

карпатських (говірки галицьких лемків), подільських, у говірках західної 

Волині; трапляються вони в паралельному вжитку і в окремих волинсько-

поліських говірках. 

У ряді південно-західних говорів поширені аналітичні форми 

майбутнього часу недоконаного виду, що сягають давніх аналітичних 

форм з допоміжним дієсловом иму + інфінітив і нагадують літературні 

та південно-східнітичні складні форми. 

Різниця між цими діалектними й літературними формами полягає 

в тому, що колишнє допоміжне -у у фонетично видозміненому вигляді 

(му, меш, ме мемо, мете, мут) у південно-західних говорах виступає 

як у препозиції, так і в постпозиції, не зливаючись з інфінітивом, з 

яким воно творить цю аналітичну форму майбутнього часу. 
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На зміні місця наголосу можуть відбиватися і впливи з боку інших 

говорів та мов, викликані тісними тривалими міждіалектними та 

міжмовними контактами. Так, наприклад, усталення нерухомого 

наголосу, фіксованого на передостанньому складі, у західнокарпатських 

(Лемківщина) говірках сталося, безсумнівно, внаслідок тривалих тісних 

контактів українського населення цієї території з носіями польської мови. 

Найбільше відмінностей у наголосі, порівняно з літературною мовою, 

спостерігається в південно-західних говорах, серед яких, як уже 

відзначалося, є й говори з нерухомим наголосом на передостанньому 

складі (західнокарпатські чи лемківські) і в яких загалом відчувається 

сильна тенденція до перенесення наголосу на кореневу (а часом і на 

префіксальну) морфему. 

Певними особливостями наголошення характеризуються й поліські 

говори, в яких, як видно з попередніх даних, помітна тенденція, з 

одного боку, переносити наголос на флексію, а з іншого – відтягувати 

його на префікс або прийменник. 

У південно-західних говорах знаходимо чимало відмінностей у 

наголошуванні іменників. Так, безсуфіксні двоскладові іменники чол. 

роду з наголосом на початковому складі в Н. в. одн. звичайно зберігають 

цей наголос і у Н. в. мн.: гóлуб – гóлуби, комин – кóмини та ін. 

Двоскладові іменники, утворені від префіксованих дієслівних основ, 

мають здебільшого наголос на префіксі: вìдјізд, прóјізд, вìдриў, рóзриў, 

пóхід, рóзгін, нáрід та ін. 

У ряді багатоскладових іменників чол. і жін. роду префікси також 

відтягують на себе наголос: вìдрізок, вìдтинок, вìдт’інок, вìдмінок, 

прúбуток, нáдвишок, зáробок, рóзгадка, зáгадка, зáмітка, вìдгадка та 

ін., а поряд деякі іменники, що мають у літературній мові наголос на 

префіксі, відтягують наголос на кореневу морфему: випáдок, підлìток, 

праýнук, пријáтел’, недолìток та ін. 

У трискладових іменниках сер. роду на -о у формах Н. в. мн. 

наголос залишається на кореневій морфемі: óзеро – óзера, дéрево – 

дéрева та ін. У багатоскладових іменниках жін. роду наголос часто 

зберігається також на кореневій морфемі: камјáниц’а, робìтниц’а, 

тáблиц’а, учéниц’а та ін. 

Ніколи не наголошується суфікс -ан’а (-ан’е) в іменниках сер. роду: 

оповìдан’а (-е), мóучан’а (-е), перекóнан’а (-е) та ін., а в віддієслівних 

утвореннях із суфіксом -ова наголос падає на [о] дієслівного суфікса: 

малóван’а (-е) та ін. Разом з тим у ряді випадків маємо відтягування 

наголосу на суфікс чи на флексію або й взагалі на кінцевий склад, як, 

наприклад, в іменниках чол. роду з наголошеним суфіксом -ар у 

формах Н. в. мн. (л’ікáр – л’ікарá, пекáр – пекарá та ін.), у чоловічих 
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особових іменах у формах Р. в. одн. (Роман – Ромáна, Бóгдан – 

Богдáна та ін.), у безсуфіксних іменниках чол. роду типу килúм, 

прапóр, острìу та ін. 

Щодо особливостей наголосу іменників у поліських говорах, укажемо 

на деякі, відзначені в правобережнополіських говірках, а саме:  

перенесення наголосу в ряді іменників чол. і жін. роду на префікс: 

óдріз, прáбаба, пóвітка; перенесення наголосу на прийменник: бере зá 

груд’і, уз’ау jiji зá петл’і, зá коси, óб земл’у, нá зору та ін.; перенесення 

наголосу в ряді іменників чол. роду на кінцевий склад: Прокìп, горошóк, 

шчолочóк та ін.; відтягнення наголосу в ряді багатоскладових іменників 

жін. роду в називному відмінку множини на початковий чи перед-

початковий склад: мóгилки, галу´шк’і, тарìлочк’і тощо. 

Із діалектних відмінностей у наголошуванні прикметників відзначаються 

деякі з південно-західних говорів: наголошення першого складу в 

складних прикметникових суфіксах -івс’к-ий, -иун-ий, -еун-ий, -лив-ий: 

бáт’кіус’кий, шеученкìус’кий, jicтúyний, дерéуний, назúǐний, вибаглúвий; 

відтягнення наголосу на префікс: пóчесний, óс’вітний, нáродний, 

прúсадкуватий та ін.; відтягнення наголосу в ряді прикметників на 

кореневу морфему: бру´дний, жáлібний, удóвин, дóччин; у правобережно-

поліських говорах: перенесення наголосу на флексію в ряді відносних 

та присвійних прикметників (дротáний, соколìу, орлìу); відтягнення 

наголосу в ряді якісних прикметників на початковий склад (слáбкі, 

ц’ìли, твéрди). 

Серед особливостей наголосу в числівниках можна відзначити: 

зосередження наголосу на першій складовій частині складних 

числівників 11, 14 у правобережних південно-східних говорах, а 

також у південно-східних подільських говірках (одúнац’:ат’, одúнац’іі, 

чотúрнац’:ат’, чотúрнац’:іт’); зосередження наголосу в південно-

західних говорах на початковому складі в складних числівниках 500-

900 (пjáтcoт, с’ìмсот, дéуjaт’coт, пjáт’cтo, ш’ìс’т’сто, ву´с’амсто 

та ін.), у дробовому числівнику пìǐтора (пор. також: пìудруга), у формах 

орудного відмінка числівників два, три (двóма, трóма) тощо. 

Є відмінності й у наголошуванні займенникових форм. Так, у 

південно-західних говорах широко знане відтягнення наголосу на 

початковий склад у присвійних займенниках жін. та сер. роду (мóја, 

твóја, свóја, мóје, твóје, свóje), а в лівобережнополіських говірках – 

зосередження наголосу на закінченні родового й знахідного відмінків 

однини та й інших відмінків в особових займенниках 1-ї та 2-ї особи, 

а також і в інших займенниках (до менé, у тебé та ін.; пор. також у 

правобережнополіських: до себé, про менé, дл’а тебé; пор. ще в цих 

же говірках: до јогó, на чому´, на тому´, по ц’ому´, с ц’огó, у менé тощо). 
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Майбутній час 
Прості форми майбутнього часу доконаного виду, відрізняючись 

від форм теперішнього часу лише наявністю префіксів, мають у різних 

українських говорах такі ж відмінності, як і форми теперішнього часу. 

Форми майбутнього часу недоконаного виду в українських говорах 

за структурою бувають двох різновидів: складеною, або аналітичною 

(найчастіше типу буду + інфінітив), і складною, або синтетичною 

(типу ходитиму). Проте у вживанні цих форм і в структурі між 

українськими діалектами існують більші чи менші відмінності. Якщо 

в південно-східних говорах, а також у більшості поліських, зокрема 

правобережнополіських і волинсько-поліських говірках, поширені в 

паралельному вжитку як аналітична форма, що твориться поєднанням 

допоміжного дієслова буду та інфінітива, так і синтетична типу 

ходитиму, то в південно-західних говорах і в лівобережнополіських 

говірках поліських говорів виступають лише різні за структурою 

складені, аналітичні форми майбутнього часу недоконаного виду. 

Складна, чи синтетична, форма майбутнього часу виникла, як 

відомо, в результаті лексикалізації, злиття в одне слово складових 

частин широко вживаної у давнину складеної, аналітичної, форми, 

яка утворювалася з інфінітива відмінюваного дієслова і допоміжного 

дієслова иму (інфінітив -юти). Причому витворенню цієї форми передували 

закріплення допоміжного дієслова у постпозиції і фонетична редукція 

в ньому початкового [и] (иму ходити > му ходити > ходитиму му > 

ходитиму). Внаслідок цих процесів саме допоміжне дієслово перетворилося 

на своєрідне особове закінчення (-му, -меш, -ме, -мемо, -мете, -муть). 

Можна припустити, що витворення форм типу ходитиму сталося 

раніше від лексикалізації зворотної частки с’а, оскільки в зворотних 

дієсловах майбутнього часу в тих діалектах, де існують синтетичні 

форми, як і в літературній мові, лексикалізована частка с’а стоїть після 

-му, -меш, -ме (пор.: умивáтимус’, с’мійáтимес’:а тощо). 

У південно-західних говорах, а також у лівобережнополіських 

говірках поліських говорів представлені, як уже відзначалося, різного 

типу складені, аналітичні, форми, які виступають у говорах звичайно 

без паралельного вживання. 

Найпоширенішою із них є форма типу буду + інфінітив, яка виступає 

як єдино можлива форма майбутнього часу недоконаного виду в 

лівобережнополіських говірках поліських говорів (бу́ду хади́т’, бу́деш 

вази́т’, бу́де спат’, бу́дем jіе́хат’, бу́дете йти тощо), а також у ряді 

південно-західних говорів, зокрема в подільсько-волинських і карпатських 

говорах (пор.: у подільських: бу́ду бра́ти, бу́деш jі́хати, бу́де спа́ти, 

бу́демо ходи́ти тощо; у південноволинських: бу́ду те́рти, бу́деш ходи́ти, 
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У формах 2-ї ос. множини якихось відмінностей між українськими 

діалектами не відзначається. Тут укажемо лише на наявність у деяких 

південно-західних говорах, зокрема в карпатських, надсянських і в 

деяких суміжних з ними говірках, стягнених форм дієслів окремого 

різновиду І дієвідміни: шта́те, чита́те, ма́те, зна́те, обзи́рате тощо. 

У 3-й ос. множини дієслова в усіх українських говорах виступають 

із флексійним -т. Це -т’, як і в у формах 3-ї ос. однини, в більшості 

говорів, зокрема в південносхідних і поліських, звичайно зберігає 

свою м’якість, а в південно-західних втрачає, хоч в останніх є говірки 

(південно-західна частина середньозакарпатських та деякі ін.), в яких 

поширені форми з м’яким -т’, як і в поліських (переважно у волинсько-

поліських у басейні рік Горині, Стару, Случу) та в деяких південно-

східних (зокрема, на Черкащині) є говірки з твердим флексійним -т. 

В одних лише покутсько-буковинських і східнокарпатських говорах у 

дієсловах II дієвідміни опускається флексійне -т, а самі форми 3-ї ос. 

множини набирають вигляду: (вони) хо́д’е, но́с’е, во́з’е, го́н’е, jі́д’е, 

мо́уч’ѐ та ін., хо́д’і, но́с’і, во́з’і, си́д’і, jі́д’і та ін., хо́д’и, но́с’и, во́з’и, 

си́д’и, jід́’и та ін., хо́д’а, но́с’а, во́з’а, си΄д’а, хва΄л’а, jі΄д’а та ін. Причому 

характер кінцевого голосного (флексії) цих форм залежить від тих 

фонетичних перетворень, яких зазнав по говорах [а] (що походить з 

юса малого) після м’яких приголосних та [j]. Тут доречно буде також 

нагадати, що в зв’язку з фонетичними змінами, яких зазнало [а] будь-

якого походження після м’яких приголосних та [j] у галицько-

буковинських говорах і [а] в поліських діалектах, особова флексія 3-ї ос. 

множини дієслів II дієвідміни -ат’ (<ать) оформилася в цих говорах 

своєрідно. Так, у галицькобуковинських говорах, зокрема в наддніст-

рянських і надсянських говірках, вона нерідко набрала вигляду -ет, -

іт, -ит (вони хо́д’ет, хо́д’іт, хо́д’ит та ін.), а в поліських, якщо вона 

опинилася в ненаголошеній ет’ (вони хо́дет’, но́сет’, ко́сет’, ку́рет’ 

тощо), а під наголосом – -ат’ (вони спл’ят’, jед’а́т’, сид’а́т’, бежа́т’ тощо). 

З інших діалектних явищ відзначимо поширення внаслідок аналогії 

до дієслів І дієвідміни в дієсловах II дієвідміни особової флексії -ут’ 

замість -ат’, що спостерігається в ряді південно-східних говорів, 

зокрема в слобожанських (хо́д’ут, во́з’ут’, но́с’ут’, ро́бл’ут’, по́л’ут’ 

тощо), середньочеркаських (ко́л’ут’, ко́с’ут’, ме́л’ут’, до́jут’, пójyт’ 

тощо), звичайно в дієсловах з кореневим наголосом, а також в окремих 

південно-західних, наприклад у деяких наддністрянських і південно-

волинських (гово́рут, ва́рут, ку́рут, мо́чут, по́jут тощо). Такі форми 

виступають як у південносхідних, так і в південно-західних говірках 

звичайно як паралельні до інших форм з більшою чи меншою частотою 

вживання. 
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Чимало відмінностей між говорами спостерігається в наголошуванні 

дієслівних форм. Тут також виділяються південно-західні говори своєю 

тенденцією відтягувати наголос на кореневу морфему. Це маємо як у 

формах інфінітива (нéсти, вéзти, вéсти, плéсти, мéсти та ін.), так і в 

особових формах теперішнього часу та в інших часових формах (пор. 

у 1-й ос. однини: хóджу, вóджу, нóшу, прóшу, кáжу, пúшу; у 1-й ос. 

множини: ідéмо, везéмо, ведéмо, плетéмо; у 2-й ос. множини: ідéте, 

везéте, ведѐте, плетѐте тощо; у мин. часі: н’іс – нéсла, нéсло, нéсли, 

віз – вéзла, вéзло, вéзли, віу – вéла, вéло, вéли тощо). 

Таке саме наголошення дієслівних форм властиве і частині південно-

східних говорів, зокрема правобережним степовим, частині черкаських 

говірок та ін., а також волинсько-поліським говіркам поліських говорів. 

Відтягування наголосу на кореневу морфему в південно-західних говорах 

спостерігається і в ряді дієслів із суфіксами -ну -ти, -а, -ти (пор.: 

с’óрбнути, дму´хнути, смúкнути, с’ìпнути, шквáркнути, шпúгати, жúгати, 

чúгати, вéргати, обгл’áдати, вигл’áдати, здéржати, задéржати), у 

той час як в інших говорах у таких випадках наголос зосереджується 

на суфіксі. Разом з тим у ряді дієслів із суфіксами -и-ти, -і-ти наголос 

у південно-західних говорах нерідко відтягується на суфікс (пор. 

морозúти, ралúти, образúти, дудлúти, числúти, ујалúти, обвуглúти, 

креслúти, ранúти, румјанúти, счервивìти, поиржавіти, змиршавìти, 

посивìти, збожеволìти). 

 

Завдання 

Завдання 1. За діалектними явищами вокалізму й консонантизму 

визначіть, до якого говору належить пропонований текст: 

[булó м’ін’і n’iwго′ду / йак йа зостáwc’а без бáт’ка // мáти wз’лá 

соб’ì другóго чолов’ìка // і йак м’ін’і булó жит’ w ц’óго другого 

бáт’ка / так бодай і не казáт’ // пожи′w йа w йóго до дванáдц’ати 

год // в’ін з мéне знушчáwс’а / булó бйé / бйé / кроw ідé ротом і носом / 

а в’ін шче меинé бйе // р’іши′w йа т’ікáт’ з дóму і дес’ найн’áц’ц’а //

п’ішоw у Попил’áсту об’ìрваний / обшáрпаний і таки’й там і ход’у // 

коли′ ос’ іде / одна ж’ìнка і каже / хлóпчику / найми′с’ до нас дити′ну 

гл’ад’іти // найн’аwс’ йа до нéйі / пройшлó мáбут’ з м’ìс’ац / тод’ì 

меинé найшлá мáти //] 

Завдання 2. За діалектними явищами вокалізму й консонантизму 

визначіть, до якого говору належить пропонований текст: 

[йìздила на обласнý нарáду / з Ул’áнуйу пìтпи′сувала змагáн’е / 

потім прийìхали з нарáди і за м’ìс’іц’ пуйìхала у Ки′йіw // бýлис’мо на 

нарáді / потім показували теáтир / булáм три дни / булáм на к’ìн’і //] 
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Завдання 3. За діалектними явищами вокалізму й консонантизму 

визначіть, до якого говору належить пропонований текст: 

[зібрáлис’і хлупи′ w корчм’ì / ну й там пи′ли пи′во// стари′й Б. буw 

чудак і кáжеи злож’імс’а, шчо йа ви′пйу gáл’бу пи′ва і ни бýду піднóсиw 

капал’ýха] 

Завдання 4. За діалектними явищами вокалізму й консонантизму 

визначіть, до якого говору належить пропонований текст: 

[звìдат’ с’а йогó оти′ц’// што будеш, сы′не, прáвити? // йа бýду 

прáвити фи′йсу // добрì / роб’и // зáч’аw роби′ти фи′йсу / бей / але 

сис’ ви′ди′т’ / што то му с’а не wдайé // кáже оти′ц’// сы′не не бýде с 

тóго фи′йса’ // а кед’ не бýде фи′йса / бýде клепáч’// каже оти′ц’// роби′ 

дáле // робит’ // кáже стары′й // не бýде с тóго / сыне / клепач’ //] 

Завдання 5. За діалектними явищами вокалізму й консонантизму 

визначіть, до якого говору належить пропонований текст: 

[прийìхали на танаби′л’ах / перед сим сказáли уси′м / хто бли′ско 

живé / ви′брац’ц’а // w хатах йáки бли′ско стойáли / уси′ вýкна 

повили′тали // а ками′н’н’е йак далеко пооднóсило / аж у сунéшники / 

йаки′ були′ сáжн’уw сóрок пйат’ // тепéра йа дýмайу з симн’ойу йìхат’ 

w Ростów / о! бáчите?// то муой кум wже збирáйиц’ц’а w Ростów з 

уси′м копи′л’л’ем / вуон хáту продайé / а тепéра і йа дýмайу w 

Ростоw з симн’óйу йìхат’ // ти′л’ко зáраз холоднувато йìхат’ // али 

ничого / бул’ши′йе не змéрзнут’ / а дитéй укýтайімо //] 

Завдання 6. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 

Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[тут пóле чúсте булó / і л’удéй мáло / ходúли коробéйн’іки / 

продавáли wс’áчину / потóм почалú казáт’ / що бýдэ стáнц’ійа / 

вогнéна колі’снúц’а будэ б’ìгат’ / а с’в’ìт бýдэ обснóваний зал’і′зним 

повутúн’ам // булá пострóйена стáнц’ійа / і пóйізд почáw йìздит’ // 

тод’ì й картóпл’а пойавúлас’ / та такá булá погáна / малéн’ка з 

бул’бочкáми //] 

Завдання 7. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 

Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[йіднóго рáзу хлóпи пáсли кóн’і на н’ішлийáх // а йідéн буw збитóчник / 

вз’еw суб’ì мазнúк з б’ìлуйу глúнуйу і намáзаw чóрнуму кунá′еві лé′
исину б’ìлуйу гле′инуйу // той хлоп що йігó кін’буw чóрний шукáw за 

свуйìм кунéм // подúвіц’а ззадý так йаgби йігó кін’ / подúвиц’і спеирéду 

чи йіго к’ін’ // і так шукáw за свуйім кунéм аж до рáн’і // аж рáну 

пубáчиw / що йіго кунá′ев’і намазáна ле′исина б’ілуйу глé′инуйу // і 

пóтім ц´ìлий дач’ неи міг забýтис’а тóго / шо ни спаw ц’ìлу н’іч //] 

Завдання 8. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 

Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 
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подільських, від дієслів II дієвідміни з кореневим наголосом паралельно 

вживаються форми 3-ї ос. однини з опущеним флективним -т; пор.: хо́ди, 

но́си, про́си, ро́би, але сиди́т, кричи́т, біжи́т, а також хо́дит, но́сит тощо. 

Своєрідні форми 3-ї ос. однини від дієслів II дієвідміни поширені 

в багатьох південно-східних говорах. Тут унаслідок аналогії до дієслів 

І дієвідміни в дієсловах II дієвідміни з кореневим наголосом виникли 

форми з опущеною особовою флексією, що прирівнялися до дієслівних 

форм І дієвідміни: хо́де, но́се, во́зе, ро́бе, во́де, косе, ла́зе, ма́сте та ін. 

Ці форми найпослідовніше вживаються в українських говорах нової 

формації, переважно в слобожанських та степових, включаючи й 

переселенські говірки. Однак вони поширені в паралельному вживанні 

або лише як варіанти до інших основних форм також у середньо-

наддніпрянських (напр., у полтавських, середньочеркаських) говірках; 

знані вони і в південносхідних подільських, а також у буковинських і 

східнокарпатських (пор.: буковинські: хо́ди, но́си, про́си та ін., 

східнокарпатські, мо́ле, ко́се, хо́де та ін.), однак в останніх ці форми, 

очевидно, того ж характеру, що і в північнонаддністрянських і  

південноволинських говірках. 

Дієслова архаїчної дієвідміни в усіх говорах зберігають флексійне 

-т’, (дас’т’, дас’ц’, jіс’т’, jіс’ц’, jіес’т’ та ін.); лише в деяких південно-

західних говорах, наприклад у східнокарпатських, тут виступає -т (jіст, 

даст), а в деяких середньозакарпатських маємо форми з опущеним -т 

(дас’, jic’). 

У 1-й ос. множини в дієсловах усіх дієвідмін на всій території 

поширення української мови виступає особова флексія -мо. Проте 

коли на неї не падає наголос, вона може скорочуватися в -м. Це буває 

як у південно-східних і поліських говорах, так і в південно-західних; 

пор. у полтавських говірках: ро́бим, несе́м, хо́дим тощо, але й ро́бимо, 

несемо, хо́димо тощо; у лівобережнополіських: ро́бим, зна́jем, несе́м 

тощо, а поряд: ро́бимо, несемо́, хо́димо тощо; у наддністрянських: визе́м, 

ка́жим, мо́чим, хо́дим тощо. 

У карпатських говорах звичайно вживається особова флексія -ме, 

а в західнокарпатському – зрідка -мы: хо́диме, ро́биме, пи́шеме, спи́ме 

та ін., ма́мы, зна́мы, jімы та ін.; пор. також і від архаїчних дієслів: 

jіме́, даме́, пувіме́ тощо. 

У дієсловах окремого різновиду І дієвідміни, для яких у карпатських 

говорах і в надсянських говірках характерні стягнені форми в однині, 

поширені в цих говорах стягнені форми і в 1-й ос. множини: співаме, 

чйтаме, ни́каме, слухаме та ін., ма́мы, зна́мы та ін., чита́мо, слуха́мо, 

пита́мо тощо. 
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деяких південно-західних говірках. Так, К. Дейна відзначає такі форми 

на Тернопільщині в двох говірках (Трубчин, Біловці), розміщених 

поблизу місця впадання р. Збруча в Дністер (йдет, несе́т), а Г. Ф. Шило – 

від окремих дієслів у кількох населених пунктах (Ситне, Суходоли, 

Верба, Овадів) південної Волині (вjа́жет’, ги́нет’, со́хнет’, т’е́гнет). 

Подібні форми К. Дейна, як і інші дослідники, вважає за архаїзми, 

хоч, мабуть, вони все-таки насправді є неологізмами, що виникли за 

аналогією до дієслів II дієвідміни. 

У ряді говірок південно-східних говорів, зокрема в деяких 

слобожанських і окремих степових, унаслідок аналогії до дієслів 

II дієвідміни, підтриманої також впливом російської мови, в дієсловах 

І дієвідміни поширилися форми з особовою флексією -т’: іде́т’, 

несѐт’, гра́jет’, с’піва́jет’ тощо. 

Із діалектних форм дієслів І дієвідміни на окрему увагу заслуговують 

так звані усічені, чи стягнені, безфлексійні форми від дієслів окремого 

різновиду (колишнього ІІІ класу) типу зна, гул’а́, що широко представлені 

в південно-східних говорах. Їх знаходимо в усіх лівобережних 

південносхідних говорах, зокрема в слобожанських, середньонад-

дністрянських (південнокиївських і полтавських), а також степових; 

широко відомі вони і в правобережних південносхідних, зокрема на 

південній Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині тощо; 

напр., у середньочеркаських говірках: гул’а́, гука́, видумл’а́, коха́, пли́ва, 

циба́; у полтавських: зна, слу́ха, ду́ма, гука́, пита́. Особливістю говорів, 

у яких засвідчуються ці форми, є те, що в них усічені, чи стягнені, форми 

вживаються поряд з нестягненими з перевагою то тих, то інших. 

Дієслова II дієвідміни в 3-й ос. однини в українських говорах 

звичайно зберігають флексійне -т’. Відмінності між діалектами в цій 

формі найчастіше проявляються в тому, що в одних із них флексійне -

т’ зберігає свою м’якість, а в інших воно зазнало ствердіння. М’яке 

флексійне -т’ властиве південно-східним говорам і більшості поліських: 

хо́дит’, но́сит’, во́зит’, гово́рит’ та ін. Щоправда, у волинсько-поліських 

говірках острівцями знаходимо й форми на -т, зокрема в говірках 

межиріччя Горині й Стиру та Стоходу й Прип’яті. Тверде флексійне -т 

поширене здебільшого в південно-західних діалектах (хо́дит, но́сит, 

про́сит, во́зит та ін.), хоч, наприклад, у середньозакарпатських говірках 

на захід від р. Боржави маємо й форми з м’яким -т’ (хо́дит’, но́сит’, 

во́зит’ та ін.). Форми з твердими флексійними -т трапляються й на 

території південносхідних діалектів, зокрема в середньочеркаських, 

хоч у більшості з них переважають форми на -т’. 

У частині південно-західних говорів, зокрема на півночі наддніст-

рянських і на півдні південно-волинських говірок, а також у південно-

Українська діалектологія 

51 

[бы′ли w однóго цáр’йа три сыны′ // бы′ла w н’ого w зáгород’і однá 
грýша тай каждуй хыбìла однá груша // но й цар’ жáловаw/ бо грýші 
у н’ого бы′ли золот’і // та пуслáw майстáршого сы′на сокотúт // но 
ун не муг ýсокотити / бо то два птáкы крáли грушкы′ // пушоw 
дрýгый вéч’ір середýшч’ий сын // но и тот не муг ýсокотити // 
трéтый вéчур пушów маймолóтший сын сокотúти //] 

Завдання 9. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[добри буw пáробок у попá / йіейбо добри // такóго wév вóлост’ 
обйіед’ / а ненайдеш і з с’віечкойу // от однóго рáзу задýмаw пуоп свойý 
парáхвейу обйіехат’ / багáто вони задоwжáл’і йому // Петро за христúни / 
Терешко за смертúни / Тарас за віенчан’ійе // а тут шче й нéхристи 
завел’іс // а тийє окайáннийе дýші Гаwрúло і Данúло никол’і не жéртвуйут 
на храм госпóдні / сатанá wсел’áйецца w пáству // дýмайе пóпик свойý 
думку / кóтицца возóк по л’іетн′уой дорóзи / гримúт′ трóйка //] 

Завдання 10. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[булá у сеил’ì д’ ìўч’іна Фрóс’а // це даўнó ўже булó // і такá 
л’ін’т’áĭка / йакý ш·ч’е н’іхтó н’ікóли неибáч’іў // йед’інствен:é про 
шо вонá дýмала / це йак би скор’ìше зáм·іж вúскоч’іти // і н’і мáти / 
н’і бáт’ко неи моглú йійì заставúти ш·ч’ос’ робúти // та одúн рас 
Фрóс’а поч’ýла від д’іўч’áт / ш·ч’о зáміж беирýт’ т’ìл’ки тод’ì / колú 
нач’:éш сорóч’ки соб·ì і рушниекú сватáм // ос’ мáти і уд’іўл’áйец’:а / 
шо це зс Фрóсеийу стáлос’а // хóдиет’ б·ìл’а станкá кругáми і моўч’ìт’ // 
алé пóт’ім Фрóс’а ўже і за станóч’ок наўч’ìлас’а с’ідáти / і мáти у 
ткан’:ì помогáти / і самá ткáти // ч’éреизс гот Фрóс’а ткáла лýч’:е 
ус’ìх ў сеил’ì // п·ішлá про нéйі слáва робот’áшч’ойі д’ìўч’іни // стáли 
жиен’іхú зйіжáц’:а і ч’éреизс ўрéма вúĭшла Фрóс’а зáм·іж // і томý ĭ 
кáжут’ / «мúслиет’ йак Фрóс’ка» на тих д’іўч’áт / йак·ì готóві 
наўч’ìтиес’а і ткáти / т’ìл’ки бп скор’ìше зáм·іж вúĭти //] 

Завдання 11. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[свáйба булá у молодóго // йа булá оуд’ìта у кóхту óц’у в дéв’ат’ 
аршин і у в’ìс’ім п′іл // а на шийі булó намисто і дукач’ів булó т’ìл’ки 
один р’адóк / бо йа рìдна // cвекор в мене буw багáтий / бо у н’огó булó 
п’ат’ дес’атúн // рáн’че йа булá неипогáна / бо прихóде три пáри 
старост’ìв // от знáчит’ інтерисувáлис’ // то йа вже старá та погáна //] 

Завдання 12. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[йа забýw / х’ібá коло бик’ìw нагадáйиш // шо написáла // б’ìл’ши 
нимá н’ічóго сказáти // йа знáйу gл’а м нýжно // йакбú шо харóше 
gл’а л’ітератýри // нимá ін′шого // йа снопú вóз’у / ору / с’éтку т’агáйу 



Монахова Т. В. 

52 

бикáми / складáйу / зирнó вóз’у // бувáйи так / шо йìду на йармарку 
jарами / а w нид’ìл’у w Бáлту йìду / на колгóспний рúнок вúз’у продýкти // 
капýсту / огиркú / помидóри / гарбузи / каунú // з’і мнóйу йìдеи член 
праwл’ìн’а колгóспу// про продýкти / виртáйус’а додóму //] 

Завдання 13. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[найб’ìл’ше пол’ýйут вусеинú на дз’ік’і / пол’ýйут тод’і кулú вúпаде 
пéрші с’н’іг // пунóва / а мисли’wц’і с’л’ід’éт’ / нáг’інка наган’éйе // 
мислúwц’і на л’éн’ійі сид’ет’ і чеикáйут і тод’ì мислúwц’і йіх крóп’іт’ // 
на лúса йе інáкше пол’овáн’е // лис сидúт в л’ìс’і / в нур’ì і йігó тре 
вúкурити і йак вже йігó пітс’лід’éт / де він живé / тод’і йігó вúкур’іт’ // 
на кýри стáвили зилéн’і буткú і мислúвец’ с тéйі бýтки бйе кýри //] 

Завдання 14. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[жиw соб’і д’ід і бáба // бáба мáла свойý дон’кý / а д’ід свойý // 
д’ìдова бýла дýжэ послýшна і робот’áшча / а бáбина л’інúва // однóго 
рáзу пішлú собì дон’кú до л’ìсу збирáти йáгоди // д’ìдова назбирáла 
пówний кошìл’ / бáбина мáла порóжний / бо wна що назбэрáла, то 
зз’ìла’ // йак мáли йти дωдóму / бáбина дон’кá сказáла / шóби сìсти 
вітпочúти / полігáли wни / тий заснýла д’ìдова дон’кá // бáбина 
вìк’игнула ніж / і wстромúла свóйі сэстрì w сéрцэ / а вітáк забрáла w 
нéйі йáгоди і пішлá дωдóму // йійì дóма запитали / де дрýга дон’ка / а 
wна сказáла / шо w л’ìс’і лишúлас’і // бáба пофалúла свóйу дон’кý / шо 
назбэрáла багáто йáгодіw //] 

Завдання 15. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[тад’ì паштú ус’іе хадúли у пасталáх / спаднúци / йýбки ширóки / 
шúлис’ на л’іето із палатнá / а на з’ìму іс свайірýшного сукнá / ткáли 
сáми на вирстáтах // напридé і вúчче, нашúйе і носе // з’імóйу носúли 
свúту і крáсним або зилéним пóйісом пудвйáзувалис’/ свúти ус’ігдá 
булú іс хвóстиками кругóм / на головіе буw йіламóк із вówни / шáпка 
валúлас’ йак вáл’інок // у мушчúн булú свúти чóрні і нúшше кал’ìн / а у 
жéншчин іс біелуго сукна′ // на прáзник ад’івáли плáхтице три такúх 
п’ýлки із разнацв’ìтних нúток / а спéреду буw хвартýх / на галавіе 
завйáзувалас’ хýстка у лáдки //] 

Завдання 16. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[чог ó кул’гáйу?// а пуз’óк на пйатú намýл’аw / йак ходúw на 
охо́ту // с’о булó дн’уw два томý назáд / йак булá понóва // пунóва ни 
знáйіте шчо таке // а то коли вúпаде нови сниг і дóбре видно слидú // 
ранéн’ко чут’ свит ми wстáли / зобрáлис’а / перекусúли і пойìхали w 
лис // погáно булó йìхат’ / бо буw вэлúки сниг і не булá wтéрта дорóга //] 
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те́рпjу, стащу́, ло́мjу та ін. Такі форми поширені в ряді галицько-

буковинських говорів, зокрема в південній частині наддністрянських, 

у надсянських, покутсько-буковинських говірках, у східній частині 

східнокарпатських говірок, а також у ряді правобережнополіських 

говірок, зокрема в західній їх частині. 

У 2-й ос. однини відмінності між українськими говорами стосуються 

лише дієслів окремого різновиду І дієвідміни з інфінітивною основою 

на -а і атематичних дієслів архаїчної дієвідміни. 

У дієсловах архаїчної дієвідміни в більшості говорів, зокрема у 

південно-східних, в основній масі поліських, за винятком крайніх 

північних говірок – лівобережно- та правобережнополіських (де маємо 

форми дас’і́, jec’i) і південно-західної частини волинсько-поліських, 

поширені форми, що збігаються з літературною мовою: даси́, jіси́, 

відповіси́; у подільських говірках, а також у західній частині волинських, 

у південно-західних і в північних наддністрянських говірках побутують 

форми, що виникли за аналогією до дієслів II дієвідміни: даси́ш, 

jіси́ш, повісиш та ін; у покутсько-буковинських, східнокарпатських, 

карпатських говорах, а також у частині наддністрянських і в надсянських 

говірках звичайними формами 2-ї ос. однини цих дієслів є: jіш, даш, 

повіш́, даш’, повіш’ та ін.; у більшості ж наддністрянських говірок – jіс’, 

дас’, повіс’ тощо. Форми типу даш, jіш знаходимо також у південній 

частині степових говорів і в північно-східній частині слобожанських 

говірок, де вони виникли, мабуть, під впливом російських говірок. 

Дієслова окремого різновиду І дієвідміни, становлячи в карпатських 

говорах і в надсянських говірках, по суті, окрему дієвідміну, в 2-й ос. 

однини мають стягнені форми: знаш, ду́маш, слу́хаш, ру́баш, чи́таш 

та ін. Що ж до широко знаних у південно-східних і в більшості 

південно-західних говорах форм типу зна́jіш, пита́jіш, слу́хаjіш тощо, 

то вони виникли, найвірогідніше, внаслідок фонетичного звуження [е] 

в позиції після [j], хоч цьому звуженню могла сприяти також аналогія 

до відповідних дієслівних форм II дієвідміни типу кро́jіш, до́jіш тощо. 

У 3-й ос. однини дієслова І дієвідміни в усіх українських говорах, 

як і в літературній мові, звичайно мають форму з опущеним особовим 

закінченням. Щоправда, в ряді карпатських говорів і в надсянських 

говірках, для яких властиві стягнені форми в 2-й ос. однини від дієслів 

окремого різновиду на -аш, відомі також стягнені форми і в 3-й ос. 

із збереженням особового закінчення: ду́мат, ỹт’і́кат, чи́тат, ру́бат, 

га́дат, слу́хат, з’від́ат, біѓат тощо, хоч поряд у середньозакарпатських 

говірках вживаються й нестягнені форми з опущеним особовим 

закінченням: з’від́аjе, чита́jе та ін. У поодиноких дієсловах І дієвідміни 

зустрічаються форми 3-ї ос. однини з особовою флексією -т(-т’) і в 
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однини дієслів з основою на передньоязикові зубні ці приголосні 

чергуються з відповідними шиплячими (д – дж, т – ч, з – ж, с – ш), 

що є відбиттям давніх східнослов’янських чергувань d, t, z, s у 

звукосполуці з j; пор.: ходжу́, воджу́, сиджу́, кручу́, лечу́, вожу́, 

ла́жу, ношу́, кошу́, машчу́, та ін. (пор. південно-західні з наголосом 

на основі: ходжу, воджу, кручу, вожу, ношу, кошу, машчу та ін.). У 

значній частині цих говорів у чергуванні [д] : [дж] відбувалося 

спрощення [дж] > [ж]. Це, зокрема, сталося в багатьох середньонад-

дніпрянських і лівобережнополіських говірках (пор.: хожу́, сижу́, 

бужу́ та ін., хоч і воджу́, бо є вожу́ від вози́ти, хаж́у, важу́ та ін.), у 

яких нерідко згадані форми вживаються паралельно із старішими 

формами з [дж]. 

У переважній більшості південно-східних говорів, зокрема в південній 

смузі середньонаддніпрянських і слобожанських говірок і в усіх степових, 

а також у деяких південно-західних говорах, зокрема в південно-східній 

смузі подільських говірок і в буковинських та частково в східнокарпатських 

говірках, за аналогією до інших особових форм, зокрема до форми 3-ї ос. 

множини (одного з крайніх членів дієслівної парадигми), відбулося 

вирівнювання форм 1-ї ос. однини, що виявилося в утраті чергування 

[д], [т], [з], [с] з шиплячими; пор.: ход’у́, вод’у́, сид΄у́, буд’у́, крут’у́, 

лет’у́, воз’у́, ла́з’у, нос’у́, мас’т’у, jі́з’д’у та ін.) (пор. також подільські, 

буковинські та правобережні південно-східні з наголосом на основі: 

хо́д’у, во́д’у, бу́д’у, кру́т’у, во́з’у, но́с’у, ко́с’у, ма́с’ц’у та ін.). Ареал цих 

говорів приблизно окреслюється такою лінією зі сходу на захід: 

північніше Харкова, Полтави, Черкас, Вінниці, Чернівців і далі на 

південний захід приблизно по р. Черемош. Крім того, є ще два менші 

ареали, що охоплюють східні райони Сумської області, а також північну 

частину правобережнополіських і північно-східну частину волинсько-

поліських говірок, проте на цих ареалах форми типу ход’у́, нос’у́, хо́д’у, 

но́с’у побутують паралельно з формами типу ходжу́, хожу́, хо́джу, 

хо́жу. Щоправда, й у південно-східних діалектах, розміщених на південь 

від розмежувальної лінії ареалу без чергувань [д] – [дж], [ж], [т] – 

[ч] та ін., зокрема в полтавських, середньочеркаських, виступають 

форми типу вожу́, кручу́, але тільки як варіанти до основних форм 

типу ход’у́, крут’у́ та ін. Таким чином, нові форми 1-ї ос. однини, де 

немає чергувань передньоязикових зубних із шиплячими, найбільшою 

мірою поширені звичайно в діалектах новішої формації. 

З інших діалектних форм 1-ї ос. однини відзначимо ще форми 

дієслів з основою на губні приголосні, в яких замість двофонемних 

сполук [бл’], [вл’], [мл’], очевидно, за аналогією до форм 3-ї ос. множини, 

виникли двофонемні сполуки [бj], [пj], [вj], [мj]; пор.: ро́бjу, л’у́бjу, ку́щу, 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Тема: Українська діалектна лексика 

 

План 

1. Особливості діалектної лексики. 

2. Класифікація діалектної лексики. 

3. Діалектна лексика з погляду її походження. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Типи діалектних протиставлень у лексиці (лексичні, семантичні, 

ідеографічні). 

2. Склад діалектної лексики з погляду її походження. 

3. Архаїчні риси лексики українських говорів. 

4. Особливості традиційної лексики говорів. 

5. Діалектні відмінності у фразеології. 
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Типи діалектних відмінностей у лексиці 

Серед діалектних відмінностей у лексиці, якщо виходити із принципу 

співвідносності, слід розрізняти два типи: 1) протиставні (співвідносні), 

2) непротиставні (неспіввідносні). 
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Непротиставні лексичні діалектні відмінності полягають у наявності 

в певному говорі слів, яких немає в інших говорах, через те, що вони 

не мають відповідних предметів чи понять. Основна маса непротиставних 

лексичних діалектизмів – це переважно термінологічна лексика, пов’язана 

зі спеціальними галузями господарства, зі специфікою економіки й 

побуту певного краю, його географічним положенням, із специфікою 

матеріальної культури тощо. 

Так, наприклад, у говорах Закарпатської області: кукурýдза (киндирúц’а, 

тиндирúц’а, мелáй та ін.) і картóпля (крýмпл’і, р’ìпа, бýл’ба), час 

збирання цих культур позначається спеціальними термінами: лáман’а 

чи ламан’á (час збирання кукурудзи), бран’á (час збирання картоплі). 

Назви одягу в районі Карпат: лéйбик (лáйбик), кептáр, пéтек та ін.; та 

назви специфічних місцевих страв: кулéша, дз’áма, суканúц’а тощо. 

Простиставні лексичні діалектні відмінності полягають у тому, що 

для позначення того самого предмета чи поняття в різних говорах 

вживаються різні слова або слова, утворені від того самого кореня, 

але з різними словотвірними афіксами, чи слова з такими особливостями 

їх фонетичного оформлення, які не випливають із фонетичних 

закономірностей цих говорів тощо. 

Серед протиставних діалектних відмінностей, залежно від їхнього 

характеру, виділяють кілька різновидів: 1) власне лексичні, або словникові; 

2) лексико-семантичні; 3) лексико-словотвірні; 4) лексико-фонетичні. 

Слова власне лексичного різновиду становлять помітний шар діалектної 

лексики на всій території України. Вони виявляються в тому, що в 

різних говорах для позначення тієї ж самої речі, предмета, поняття тощо 

вживають зовсім різні слова, утворені за наявними в мові моделями 

від інших коренів. 

Так, наприклад, для такої сільськогосподарської культури, як картопля, 

в різних українських говорах знаходимо порівняно велику кількість 

назв: картóпл’а, картóфл’а, картóхл’а, картóпа, картóшка, картóфел’, 

картóхі тощо (південно-східні, частково південно-західні та поліські 

говори) – бýл’ба, бýл’а, бýл’ва (поліські, частково південно-західні 

говори) – барабóл’а (південно-західні говірки, зокрема подільські, 

частково наддністрянські та буковинські) – рìпа (деякі південно-західні, 

зокрема покутські і частково північнобуковинські та східнозакарпатські 

говірки) – крýмпл’і (західна частина карпатських говорів), біб (деякі 

наддністрянські та інші говірки) – кумпітéра (деякі південні 

середньозакарпатські говірки) тощо. Різні діалектні назви для рослини 

дереза: повìй – бісинá – чортоплýд – дерúплід – дарморìс – л’ìція та ін.; 

назви для дзеркала: дзúркало, зúркало – гл’адúло тощо. 
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Однак, крім цих дієвідмін, в українських говорах у межах І дієвідміни 

виділяється досить численна за своїм складом група колишнього III класу 

з інфінітивною основою на [а] й основою теперішнього часу на [j] 

після [а] (зна́ти – зна́jут’, л’та́ти – л’ітájут’ та ін.), які мають у ряді 

діалектів своєрідне дієвідмінювання, у зв’язку з чим їх можна було б 

виділити в окрему дієвідміну. Цю групу дієслів називають окремим 

різновидом І дієвідміни. 

У дієсловах І дієвідміни в 1-й ос. однини між українськими 

говорами спостерігається порівняно небагато відмінностей. Так, у 

дієсловах окремого різновиду з інфінітивною основою на -а в ряді 

карпатських говорів, зокрема в західнокарпатських, частково – в 

північнопідкарпатських і в північно-західній частині середньозакарпатських, 

виступає, очевидно, під впливом атематичних дієслів ім, дам особова 

флексія -м: знам, мам, дýмам, рубáм, с’півáм, слýхам та ін. У значній 

частині середньозакарпатських говірок, а частково також і в 

північнопідкарпатських, у цих формах зберігається особова флексія -

у, перед якою, проте, або опускається [j], або ж частіше заступається 

через [в]: да́у, знáу, мáу, д’áкуу тощо; да́ву, зна́ву, маву, купу́ву, ды́хаву, 

чита́ву та ін. Таке ж [j] і вставляння [в] властиві для цих говірок і в 

формах 3-ї ос. множини (пор.: зна́ут, знаву́т, знаву́т’; читаут, чита́вут, 

чита́вут’; ма́вут, ма́вут, ма́вут’ тощо). 

У дієсловах 1-ї ос. однини та 3-ї ос. множини від інфінітива на 

задньоязикові приголосні [г], [к] у ряді поліських говірок на пограниччі з 

білоруськими немає перехідної палаталізації цих приголосних: запрагу́, 

запрегу́, пеку́, берегу́, могу́, магу́ тощо. Подібні форми трапляються і в 

деяких наддністрянських, зокрема в говірках батюків (пеку́, могу́, пеку́т, 

могу́т) та середньозакарпатських, зокрема в затисянських говірках на 

Виноградівщині (пеку́, пеку́т та ін.), хоч у цих говірках вони 

виступають звичайно тільки в паралельному вжитку. 

Цікаву форму 1-ї ос. однини від дієслова лити маємо в подільських 

і галицько-буковинських говорах, де вона виступає у вигляді: л’щу і 

л’:а́jу чи л’а́jу. 

Значно поширеніші відмінності між українськими діалектами у формах 

1-ї ос. однини дієслів ІІ дієвідміни, зокрема з основою на передньоязикові 

приголосні -д, -т, -з, -с та губні -б, -п, -в, -м. Щоправда, ці відмінності 

зводяться переважно або майже винятково до фонетичних видозмін 

форм, однак вони, обмежуючи сферу своєї дії лише певними формами, 

носять граматикалізований характер. Так, у переважній більшості 

українських говорів старшої формації, зокрема в південно-західних і 

поліських, а також у північній смузі середньонаддніпрянських говірок 

південно-східних діалектів, як і в літературній мові, у формах 1-ї ос. 
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західних говорів поширена флексія родового відмінка однини -eji: 

дóбреjі, гóрдеji. 

У давальному відмінку однини прикметники чоловічого й середнього 

роду в усіх українських говорах мають форми із флексією -ому, яка 

в південно-західних говорах з сильним уканням може набирати 

фонетичного вигляду -уму. Ця флексія переважає в південно-східних 

говорах і в місцевому відмінку однини, куди вона була перенесена з 

давального відмінка однини, хоч паралельно, проте, відчутно рідше, в 

них виступає й флексія -ім (пор.: на дóброму – на дóбрім, на молодóму – 

на молодìм). У південно-західних і поліських говорах у місцевому 

відмінку однини прикметники чоловічого й середнього роду звичайно 

закінчуються на -ім ( < омь, -емь): на добрім, на молодім, на лìтн’ім, 

на сúн’ім. У західнокарпатських же говірках нерідко маємо й флексію 

-ым, -им (добрым, великим). 

У родовому-місцевому відмінках множини поширені флексії -их, -

іх, хоч у південно-західних говорах переважає флексія -их (на добрих, 

на синих), яка в карпатських говорах може набирати фонетичного 

вигляду -ых (добрых, молодых). 

У давальному відмінку множини виступають флексії -им, -ім (до’брим, 

сúн’ім), а в південно-західних – -им (добрим, синим), у карпатських – 

-ым, -им (фáйным, сúн’им). 

 

Морфологічні особливості дієслова в говорах української мови: 

особливості вираження часових форм 

Теперішній час 

В українській діалектній мові в системі дієвідмінювання є чимало 

особливостей, що проявляються не тільки в наявності у різних говорах 

окремих форм, викликаних як фонетичними причинами, так і різними 

аналогіями, але й у самій системі дієвідмін. 

В українській літературній мові, як і в більшості говорів, усі дієслова 

за типами дієвідмінювання поділяються на дві дієвідміни. Першу 

дієвідміну склали дієслова колишніх І–ІІІ класів (за основою теперішнього 

часу), які в закінченнях 2-ї та 3-ї особи однини та 1-ї та 2-ї особи 

множини мають голосний -е- (-je-), а в 3-й особі множини -у- (-jy-). До 

другої дієвідміни ввійшли дієслова, які в закінченнях 2-ї та 3-ї особи 

однини та 1-ї та 2-ї особи множини мають голосний -и-, -і- (-jі-), а в 3-

й особі множини – голосний -a- (-ja-). Крім того, виділяється ще й так 

звана архаїчна дієвідміна, що склалася з колишніх атематичних 

дієслів V класу і представлена дієсловами дати, їсти, бути та дієсловами з 

основою -вісти. 
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Найчастіше появу таких утворень можна, очевидно, пояснювати 

тим, що в свідомості носіїв певного говору протягом ряду поколінь 

закріплювалися з різних причин інші асоціації з тими чи іншими 

предметами, речами тощо, інші ознаки їх, ніж у носіїв інших говорів 

тієї ж мови. 

Немало існує діалектних слів, які виникли внаслідок перенесення 

в силу якоїсь асоціації назви одного предмета на інший. Такими є, 

наприклад, південно-західні діалектні назви картоплі (ріка, біб), загальна 

назва для грибів – губи, що відома в багатьох південно-західних, а 

також поліських говорах. 

Певна частина діалектних слів власне лексичного різновиду виникла 

внаслідок збереження в окремих говорах давньої лексеми, в той час 

як і в інших говорах з’явився новотвір, що став і літературною нормою; 

пор.: південно-західне району Карпат л’ìтос’ – поліське л’ìетос’ – 

торік, південно-західне вýйко, стрúйко, вýйна, стрúйна – дядько, 

тітка. Частина ж діалектних слів цього різновиду з’явилася внаслідок 

запозичення окремих лексем із суміжних говорів інших мов, сфера 

поширення яких обмежилася лише деякими говірками. Такими є, 

наприклад, численні мадяризми в середньозакарпатських говірках типу 

лóйтра (драбина), танґерúц’я, кендерúц’я (кукурудза); полонізми в 

багатьох південно-західних говірках типу кобìта (жінка, дружина), 

уцтúвий (чесний); германізми в тих же говірках типу áнцуґ (костюм), 

шýстер (швець), тáшка (сумка). 

Серед протиставних діалектних відмінностей у лексиці спеціальної 

уваги заслуговують лексико-семантичні діалектизми – слова, що звучать 

однаково, але мають зовсім відмінні значення. Іноді до них відносять 

усі слова-омоніми: середньозакарпатське кóпил (незаконнонароджений, 

байстрюк), що є румунським запозиченням (copil) у зіставленні з 

літературним українським копил (складова частина саней), чи пáніка – 

пані, господиня, пор. з літературним українським пáніка – жах, що за 

походженням є грецизмом. 

Лексико-семантичні діалектизми – це слова однієї етимології, які 

хоч і звучать однаково, але в різних говорах тієї ж мови виступають з 

різними значеннями; пор.: південно-західне гостúнець – великий 

битий шлях і літературне та південно-східне гостúнець – подарунок. 

Виникнення й розвиток різних значень того ж самого слова в різних 

говорах якоїсь мови зумовлюється відносною ізольованістю певного 

говору від інших говорів цієї ж мови в процесі її історичного розвитку. 

Лексико-семантичні діалектизми могли розвинутися в місцевих 

говорах по-різному: 1) шляхом збереження давнього значення слова 

при звуженні чи розширенні його в літературній мові; пор.: винó – 
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виноград, винó (середньозакарп.) при літ. винó – напій; 2) шляхом 

розширення значення слова та перенесення назви з одного суміжного 

чи подібного предмета на інший, як наприклад: кáша – каша, крупа 

(середньозакарп.) при літ. кáша; 3) шляхом утрати давнішого значення 

слова й перенесення його на інший предмет, як наприклад: обìд – 

сніданок (середньозакарп.) при літературній обìд; 4) шляхом запозичення 

слова із близькоспоріднених мов за наявності такого ж слова, але з 

іншим значенням у літературній мові та в інших діалектах; пор.: 

новúнка – газета (середньозакарпат.) при літературній новúнка, запозичено 

з чеської мови. 

Найчисленнішими в лексичній системі діалектної мови є слова 

лексико-словотвірного різновиду. Характерною ознакою їх є те, що 

при спільній з відповідними словами інших говорів кореневій морфемі 

діалектне слово відрізняється словотвірними афіксами або порядком 

компонентів слів. 

Діалектні слова цього різновиду в українських словах можуть 

розрізнятися: 1) суфіксами (пор. у карпатських говорах: ворожúл’а – 

ворожка, у поліських: горóдне – городина, овочі; татýхно – тато; у 

подільських: пóловин’ – полум’я; лéжма – лежачи); 2) префіксами 

(пор.: у подільських говірках: нáрушно – зручно; у поліських: сýпорка – 

підпірка, запрáва – приправа); 3) відсутністю чи наявністю афікса 

(наприклад, у подільських: зáморока – морока, пізнáти – впізнати); 

4) одним із афіксів чи афіксами при суфіксально-префіксальному 

словотворенні (пор.: у поліських говірках: нáгинками – нагинці; у 

подільських: наустójачки – стоячи); 5) порядком елементів композитів 

(пор.: у карпатських говорах: морúмух; у волинських: морúмуха, 

марéмуха – мухомор-гриб). 

Окремий варіант лексичних відмінностей становлять слова лексико-

фонетичного типу, які розрізняються особливостями звукового складу, 

спричиненими несистемними, нерегулярними фонетичними явищами. 

Творення діалектних слів лексико-фонетичного типу спричинюється 

різними спорадичними замінами звуків (наприклад, у правобережно-

поліських говорах: замін – жасмин; у середньозакарпатських: прóлуб – 

проруб), метатези (наприклад, правобережнополіських: рапýз – пазур, 

хпáти – пхати), явищами гіперизму (наприклад, у слобожанських: 

от’ýг – праска, у подільських: оловá – голова), аферези (зáдно – за одно). 

Деякі вчені серед протиставних відмінностей у лексиці виділяють 

ще лексико-акцентологічні, що полягають у різному наголошуванні 

того ж слова в різних діалектах. 
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належать майже всі південно-східні, поліські та частина південно-

західних говорів; 2) говори, в яких відбулося послідовне вирівнювання 

відмінювання прикметників м’якої групи за зразком твердої групи, 

внаслідок чого всі прикметники відмінюються за твердою групою, що 

характерне для більшості південно-західних говорів; 3) говори з 

непослідовним розрізненням твердої і м’якої груп, до яких належить 

частина поліських, зокрема волинсько-поліські говірки, і південно-

східних говорів, зокрема слобожанські і східнополтавські, в яких певна 

частина прикметників твердої групи почала відмінюватися за м’якою 

групою. 

В основній масі південно-західних говорів, як у твердій, так і в 

м’якій групах прикметників чоловічого роду, в називному-знахідному 

відмінках однини виступає флексія -ий (у карпатських говорах часто -ый). 

У деяких південно-західних говорах, зокрема у східнокарпатських і 

західноволинських, для яких властива обмежена артикуляція звука [и], 

флексія -ий може реалізуватися як -ей, -еий: білеей, добреий, малеий тощо. 

Прикметники середнього роду в основній масі українських говорів, 

зокрема в південно-східних і в більшості південно-західних, у називному-

знахідному відмінках однини мають членні стягнені форми з флексією 

-є: добре, нове, тепле, широке, син’є, домашн’е, л’ітн’е. Із південно-

західних говорів лише в карпатських говорах, зокрема в середньо-

закарпатських, прикметники середнього роду в називному-знахідному 

відмінках однини виступають у членній нестягненій формі з флексією 

-oje: доброjе, н’імоjе, файноjе. В основній масі поліських говорів 

поширені членні нестягнені форми прикметників середнього роду на -eje, 

хоч поряд зустрічаються й форми на -oje, напр.: глухе’jе (і глухоjе), 

бага’теje, блискучеj’е. 

Прикметники жіночого роду в називному відмінку однини в південно-

східних і південно-західних говорах, включаючи й карпатські говори, 

мають звичайно членні стягнені форми з флексією -а: добра, нова, син’а, 

жúтн’а. Поліські ж діалекти мають членні нестягнені форми на -aja; 

напр.: молодája, сл’іnája, старája. Членні нестягнені форми з флексією 

-уjу виступають у поліських говорах у знахідному відмінку однини 

(молодýjy, весéлуjy, сúн’уіу), в той час як у південно-східних і південно-

західних говорах звичайно маємо стягнені форми із флексією -у (молоду, 

в исéлу, сúн’у, лìтн’у, лìтну). 

У прикметниках жіночого роду в українських говорах спостерігаємо 

значну варіативність флексій родового відмінка однини. У переважній 

більшості говорів поширена флексія -oji як у твердій, так і м’якій 

групі. У волинсько-поліських і підляських говірках поліських говорів, 

а також у західній частині південно-волинських говірок південно-
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1. При збереженні протиставлення твердого й м’якого різновидів 

відмінювання іменників виразний вплив твердого різновиду на м’який і 

мішаний (дав. відм. – з’áт’ові, товáришові, ор. в. ковал’óм, пáл’ц’ом). 

2. У частині говірок спостерігається розподіл уживання паралельних 

закінчень род. відм. одн. іменників І відміни: під наголосом -и (гори́, 

нори́), не під наголосом -і (хáт’і, хмáр’і). 

3. Зрідка у говірках зберігаються давні закінчення род. відм. одн. 

іменників III відміни -и (рáдости, сóли). 

4. В ор. відм. одн. іменники І відміни можуть мати паралельні 

закінчення -ойу, -ейу. Помітний вплив закінчень іменників ч. р. на 

іменники ж. і с. р. у род. відм. одн. (хат’ìў, ноч’ìў, озéр’іў, тел’ат’іў). 

5. Паралельні закінчення широко відомі в іменниках колишніх t

-основ: у род. відм. -ати, -ат’і, -а (тел’áти, тел’áт’і, тел’а), дав. 

відм. -у, -ату, -атов’і, ор. відм. -ам, -ом, -атом. 

6. Паралельні закінчення властиві ор. відм. множинних іменників 

(сáн’ми – сáнами, гóн’ми – гóнами). 

7. Відсутність у формах непрямих відмінків особових займенників 

приставного «н» (кóло йéйі, на йóму). 

8. Певні залишки форм давального, орудного відмінка двоїни збереглися 

у вигляді флексій -има, -ома, -ема, -ма орудного відмінка множини 

ряду іменників у багатьох українських говорах, зокрема найчастіше в 

південно-західних: зубома, язикома, дверима, грошима, плечима, тілома, 

дверема, полома. 

У південно-західних і частково поліських і південно-східних говорах, 

на відміну від літературної мови, ще зберігаються форми двоїни. Вони 

вживаються при числівниках два, дві, обидва, обидві, три, чотири у 

називному та знахідних відмінках жін. роду. Наприклад: двì руцì, три 

нозì, чотири жìнц’і, три березì, двì душú, три молодúці тощо. Зберігається 

в деяких південно-західних говорах і форма орудного відмінка двоїни. 

Наприклад: бровúма, косúма та ін. Так само досить помітна в південно-

західних і поліських говорах форма двоїни в іменниках середнього 

роду -о-, -jo- та -es- основ. Наприклад: двì в’ікнì, двì плечú тощо. 

 

Відмінювання прикметників 

У відмінюванні прикметників спостерігається чимало відмінностей 

між українськими говорами. Вони виявляються як у розрізненні твердої 

та м’якої груп прикметників, так і в оформленні окремих відмінкових 

форм, насамперед форм називного-знахідного відмінків однини й 

множини. Залежно від того, якою мірою розрізняються прикметники 

твердої і м’якої груп, серед українських говорів виділяють три типи: 

1) говори з послідовним розрізненням твердої і м’якої груп, до яких 
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Склад діалектної лексики з погляду її походження 

Діалектна лексика українських говорів за своїм походженням 

може бути двох основних типів: у ній виділяють, по-перше, архаїчні 

елементи, а по-друге – інновації. Діалектні слова-архаїзми є 

спільнослов’янськими (праслов’янськими) чи спільносхіднослов’янськими 

(прасхіднослов’янськими) словами, що збереглися в українських говорах 

до наших днів, не ставши при цьому надбанням словникового складу 

нової української літературної мови. 

На діалектні слова цього типу особливо багаті південно-західні, а 

також поліські діалекти. (Напр.: вуй, уй, вуйко, уйко – дядько, материн 

брат; стрий, стрийко – дядько, батьків брат; вепр, випир’ – кабан, дикий 

кабан (пор. д.-рус. вепрь, болг. вепър, польськ. wiepsz та ін.); з поліських 

діалектів: ратáй, орáтый – орач (пор. д.-рус. ратай, білор. ратай, 

рос. діал. ораты(а)й,ст. польськ. rata\ та ін.); чѐл’ад’ – молодь (пор. 

д.-рус.челядь, польськ. czeledz’, болг. челяд та ін.; пор. також півд.-зах. 

укр. чѐл’ад’, чйл’ад’, чѐл’ід’, чел’адник та ін.); поліськ. укр. л’іетос’, 

л’іетас – торік тощо). 

Серед діалектних слів-архаїзмів важко виділити власне давньоруські, 

спільносхіднослов’янські елементи. 

Найбільший шар діалектної лексики українських говорів становлять 

діалектні слова-інновації, що виникли свого часу на ґрунті окремих 

говорів і через своє вузьколокальне поширення виявилися поза словником 

нової української літературної мови. Діалектні слова-інновації суто 

місцевого, власне діалектного, творення властиві українській діалектній 

мові на всій території її поширення. 

Значний шар діалектної лексики, зокрема лексики окраїнних 

українських говорів, становлять слова, запозичені з інших мов, що не 

стали надбанням словникового складу літературної української мови, 

очевидно, через вузьколокальну обмеженість свого вживання. Діалектні 

слова-запозичення також можна віднести до типу інновацій, що 

виникли на діалектному ґрунті, обмеживши сферу свого побутування 

окремою говіркою чи певними говорами. 

Діалектні слова-запозичення та джерела їхнього походження в 

різних українських говорах виявляються далеко не однаковими, вони 

фонетично й граматично оформлені згідно із закономірностями 

відповідних українських діалектів. (Так у галицьких, волинських і 

подільських говірках південно-західних говорів переважно діалектні 

слова-запозичення – полонізми і германізми; в карпатських – мадяризми, 

германізми, словакізми, полонізми, румунізми, тюркізми; в буковинських 

і гуцульських – румунізми, тюркізми, германізми; полонізми: варта 

(польськ. warga) – губа (в подільських говірках: варт – борода, підборіддя; 
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варґатий – товстошиїй, з гладким підборіддям); кобìта (польськ. 

kobieta) – дружина, жінка). 

Зрозуміло, що сфера побутування різних слів-запозичень не однакова. 

Так, якщо деякі з відзначених слів-запозичень мають досить широке 

поширення в південно-західних говорах (пор.: тюркізми чìчка, легін’; 

мадяризми ґáзда, мáрга; германізм фáйний; румунізм дармóй тощо), то 

вживаність словакізмів обмежується переважно західно-карпатськими 

говірками, а основна маса мадяризмів трапляється лише в південно-

карпатських говірках. 

 

Діалектні відмінності у фразеології 

В українській діалектній мові наявні всі типи фразеологічних 

одиниць, що властиві літературній мові. Більше того, в основній своїй 

масі фразеологізми діалектної мови повністю збігаються з фразеологізмами 

літературної мови або відрізняються від останніх якимось із компонентів 

(пор.: літ. бракує клéпки і буковинське бракуje дóґи, що пояснюється 

функціонуванням у буковинських говірках відповідно до літ. лексеми 

клепка румунізму дóґа тощо). 

Діалектні відмінності у фразеології української мови безсумнівні. 

Адже фразеологізми творяться на основі словникового складу, який 

відрізняється в різних українських говорах. У живому мовленні  

постійно виникають стійкі словосполучення, і процес фразеологотворення 

доцільно досліджувати якраз на матеріалі діалектної мови як винятково 

усної форми мовлення, бо саме в ній найкраще простежується 

виникнення фразеологізмів. До того ж діалектна мова, що існує в 

різноманітності варіювання своєї структури й легше піддається впливові 

як із боку літературної мови, так й інших говорів тієї ж самої мови та 

суміжних говорів інших мов, дає можливість наочніше простежити 

виникнення таких цікавих і важливих із погляду дослідження 

фразеологізмів явищ, як фразеологічна синонімія. 

Серед фразеологізмів української діалектної мови виділяється 

незначна за обсягом група фразеологізмів церковно-релігійного походження, 

наявністю якої відрізняється частина південно-західних говорів (пор. 

у мовленні найстаршого покоління: Jéзус Марijа – лишенько, Боже 

мій, слава Йсу – добридень, слава Богу тощо). 

Структура фразеологізмів в окремих говорах часто буває відмінною, 

а за своїм походженням вони не так уже й рідко виступають як різні. 

Так, своєрідними за своєю структурою є, наприклад, закарпатські 

фразеологізми типу мájy (мáву, мáу), д’áку (бажаю, хочу), не мáйу 

(мáву, мáу) д’áки, не мájу (мáву, мáу) т’áмки (не пам’ятаю) та ін., 

буковинські, галицькі та взагалі південно-західні дáти пýду (налякати, 
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Парадигматика іменника в українських говорах 

Відмінювання іменників в українських говорах визначилося внаслідок 

перебудови давніх іменних основ за родами, а також взаємодіянням 

твердих і м’яких різновидів (у межах типів відмін). Взаємодії твердих 

і м’яких основ у межах певних типів відмінювання ґрунтувалися на 

фонемних розрізненнях. У частині південно-західних говорів, у зв’язку 

з посиленою диспалаталізацією приголосних, м’які основи іменників 

занепадають. Ствердіння шиплячих і р спричинило виникнення так 

званої мішаної групи – проміжної між іменниками з твердими і м’якими 

основами. У частині говорів іменники з основами на шиплячі зберігають 

закінчення м’яких основ. У південно-західних говорах особливо сильно 

діяла індукція відмінкових закінчень твердих основ на закінчення 

іменників з основами на шиплячі, а також /р/ та /j/. Ці закінчення 

поширилися і в південно-східних говорах (зокрема, в мозаїчних 

вкрапленнях говіркових елементів південно-західних говорів). 

Особливості відмінювання іменників жіночого роду з флексією -а: 

розрізнення у твердому варіанті флексій -і (у південно-східних і 

південно-західних говорах) та -іе, -е (у поліських) у дав.-місц. одн.; 

розрізнення у м’якому варіанті флексій -і (у південно-східних говорах/, 

-іе (у поліських), -и (у південно-західних) у цих же відмінкових формах; 

розрізнення поміж діалектами форм ор. відм. одн. -ойу, -ейу (південно-

східні та поліські говори), -оў,-еў (більшість південно-західних), -ом, 

-ем (окремі південно-західні) тощо. 

Особливості відмінювання іменників II відміни: форми дав.-місц. 

відм.одн. на -ові, -еві (рідше -у) у південно-східних, -ови, -еви (зрідка 

-у) у південно-західних, -у (в окремих говірках -ови, -еви) у поліських 

говорах тощо. 

Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни: флексія -и в род. 

відм. одн. у багатьох говорах від ряду іменників (соли, любови, крови, 

смерти тощо), діалектні розрізнення у формах ор. відм. одн. тощо. 

Особливості відмінювання іменників ІV відміни в говорах української 

мови. Різне оформлення по говорах род. відм. мн. іменників типу люди, 

гості та ін. Збереження архаїчних форм відмінювання іменників у 

більшості південно-західних говорів: а) наз. відм. мн. на -ове (синове, 

братове, кумове та ін.), зрідка збереження старовинних чергувань 

задньоязикових (птаси, воуци та ін.); б) дав. відм. мн. на -ом, -ім 

(сином, д’іт’ом, л’уд’ім та ін.); в) місц. відм. мн. на -ох, -іх (на волох, 

по л’уд’ох, на груд’іх тощо) та спорадичні форми такого типу в окремих 

лівобережних південно-східних говорах (у груд’іх, на кон’іх та ін.); г) 

зрідка ор. відм. мн. на -и, -ы (даўними часи, медже бойкы) тощо. 
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У північнолемківських говорах для творення назв осіб чоловічого 

роду за характером їх діяльності та родом професії найчастіше вживається 

суфікс -ар (ар’): веретинáр, вéретeнник < веретено, ґонтáр’ ‘ґóнтaр’ < 

ґонт, дрітар’ ‘мандрівний ремісник, який лагодив посуд за допомогою 

дроту або виготовляв вироби з нього’ < дріт, колесар ‘колiсник’ < 

колесо та ін. Така продуктивність пояснюється архаїчністю лемківського 

говору й підтримується сусідством інших західноукраїнських говорів, 

а також польської та словацької мов, у яких цей суфікс дуже поширений. 

Активними є також суфікси -ник, -ец, -ач: бортник ‘бджоляґр’ < 

борт’ ‘вулик у дереві’, різник ‘той, хто забиває худобу на м’ясо’ < різати, 

косец ‘косaр’ < косити, стрылец ‘мислиґвець’ < стрыл’ати ‘стріляґти’, 

вйазач ‘в’язaльник’ < вйазати. Суфікс -ан є особливо продуктивним у 

лексемах на позначення осіб за їх територіальним походженням. До 

менш поширених суфіксів у межах назв осіб чоловічого роду відносимо -

тел’, -ух, -ун, -ас, -ц’(а), -аш(-ош): гўастител’ ‘влaсник’ < гўаст 

‘влада’, мішчух ‘мешканець міста’ < місто, трепун ‘базiка’ < трепати 

‘базікати’, дурнас ‘дyрень’ < дурный ‘дурниґй’, выдумц’а ‘вигaдник’ 

< выдумати ‘виґдумати’, заступц’а ‘застyпник’ < заступати, присташ 

‘приймaк’ < пристати ‘приєднатися’, фуйарош ‘людина, що виготовляє 

сопілки’ < фуйара ‘сопiлка’ та ін. 

Назви осіб жіночої статі в основному мотивуються назвами осіб 

чоловічої статі. Лише поодинокі деривати – назви осіб жіночої статі – 

перебувають поза згаданим словотвірним відношенням: завитка ‘дівчина, 

що має позашлюбну дитину’, копыўка < копил ‘позашлюбна дитина’ 

від румунського слова «copil» – дитина. У назвах жіночого роду 

переважають утворення з суфіксами -к(а) й похідними від нього (жыванка 

‘пустyнка’ < жыван ‘пустyн’, кревн’ачка ‘рoдичка’ < кревн’ак ‘рoдич’. 

Деякі з іменників у звуковому оформленні зазнали впливу сусідніх 

польської та словацької мов: беднар ‘бoндар’, пор. слц. bednar; бубніста 

‘бубняґр’, пол. bebnista; годин’ар, годзин’ар ‘годинникaр’, слц. hodinar, 

hodiny, hodinky ‘годинник’, godzina ‘година’; гарчар ‘гончaр’, пол. 

garcarz; гус’ар ‘пастух гусей’, слц. husiar. 

Словотвір українських говорів вивчали багато дослідників. Слово-

творення закарпатських верхньонадборжавських говірок досліджував 

В. В. Німчук, інших говірок Закарпаття – В. І. Добош, буковинських – 

К. М. Лук’янюк, частково говірок басейну верхнього Дністра і верхньої 

Прип’яті – Г. Ф. Шило, лемківських – С. Є. Панцьо та Г. В. Шумицька, 

степових Нижнього Подністров’я – Й. О. Дзендзелівський, слобожанських – 

З. С. Сікорська та ін. 
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нагнати страху), брáтис’а(-и) на штýки (жартувати) та ін., буковинські 

гнýти (плести) бандúґи (байдúґи), гнýти хараманá (базікати, говорити 

дурниці) та ін., правобережнополіське з тим же значенням харманй 

плести та ін., волинсько-поліське тропу добúтис’ (додуматися), 

середньонаддніпрянське баглаjі напали, баглаjі бити (лінощі напали, 

залінуватися) та ін. 

Фразеологізми, звичайно, виникають на ґрунті питомого лексичного 

матеріалу, але вони можуть завдяки незамкнутості як фразеологічної, 

так і лексичної системи запозичуватися з інших джерел, часто не 

однакових для різних говорів. Усе це створює сприятливий ґрунт для 

розвитку фразеологічної синонімії, що, в свою чергу, відкриває широкий 

простір для контамінації фразеологізмів. Пор. синонімічний ряд 

фразеологізмів із значенням «байдикувати»: бáйдики (бáйди, байдакú) 

бити – бáйдики стріл’áти – бáйдики гонúти – баглаjì бúти – бóмки 

(блóмки) збивáти – бóмки бúти – бóмки стріл’áти – хáньки мjáтu та ін., 

з яких літературною формою є бáйдики (бáйди), баглаї’ бити і хáньки 

м’яти, а діалектними всі інші, зокрема південно-західний фразеологізм 

з опорним словом-полонізмом бóмки; пор. також фразеологізм із 

значенням «базікати, говорити дурниці»: теревéні прáвити – теревéні 

точúти – теревéні розвóдити – точúти л’áси – jазикóм плестú – 

jазикóм молóти – jазúк чесáти – розпустúти ханькú – байдúґи (бандúґи) 

плéсти (півд.-зах.) – байдúґи гнýти (півд.-зах.) – гнýти хараманá 

(півд.-зах.) – харманú плестú (правобережнополіське) тощо. 

До фразеології у широкому розумінні належать також прислів’я, 

приказки й подібні вирази, які, хоч і не становлять власне фразеології, 

проте, будучи усталеними структурами, не можуть залишатися поза 

увагою, бо в різних українських говорах вони відчутно розрізняються 

(пор. закарпатські: у л’іс (хашчу) дрыва не воз’ат; шкода (чкода) у болото 

воду л’ати та ін. і шкода у криниц’у (керниц’у) воду носити, даремно 

у море воду лити тощо, засвідчені в інших українських говорах). 

 

Взаємодія говорів і літературної мови 

Поняття нової української літературної мови надзвичайно широке. 

Нова українська літературна мова XVIII ст. відрізняється від літературної 

мови кінця XX ст. За два століття свого існування вона зазнала 

помітних змін не тільки щодо сфер застосування і, отже, розширення 

та збагачення функціональних стилів, але й щодо її внутрішньої 

фонетичної та граматичної організації. Істотним фактором еволюції 

нової української літературної мови на різних етапах була її взаємодія 

з народними говорами. 
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Найважливіша особливість нової української літературної мови 

полягає в її максимальному зближенні з народними говорами. Нова 

українська літературна мова розвинулась на основі південно-східного 

наріччя й активно увібрала в себе та уніфікувала в єдину систему 

елементи двох інших наріч. 

Хоч південно-східне наріччя загалом є найближчим до літературної 

мови, проте говорити про тотожність літературної мови ні на фонетичному, 

ні на граматичному, ні на лексичному рівнях не можна. 

Класики української літератури І. Котляревський, Г. Квітка-

Основ’яненко, Т. Шевченко та ін. на основі східноукраїнських говорів 

створили новий тип літературної мови. 

Мова творів І. Котляревського (також Л. Боровиковського, Є. Гребінки) в 

основі своїй – тогочасна розмовна мова Полтави і Полтавщини. 

Творчість Г. Квітки-Основ’яненка ґрунтується на слобожанській 

діалектній мові. У мові творів Т. Шевченка відображено діалектну 

стихію південної Київщини. Говірки південної Київщини, Полтавщини 

і Слобожанщини в кінці XVIII і на початку XIX ст. були настільки 

близькі, що, перетворені під пером класиків літератури на мистецькі 

зразки, сприймаються представниками інших наріч (південно-західного 

і північного) як єдиний діалектний тип. 

Лексичний склад нової української літературної мови в основі 

своїй за походженням діалектний. Приплив діалектної лексики до 

нової української літературної мови для різних періодів трактується 

неоднаково. На сучасному етапі проблема взаємодії діалектної лексики 

з лексикою української літературної мови пов’язується передусім з 

питанням про культуру мови, про вдосконалення її будови в галузі 

лексики. Питання про збагачення літературної мови діалектною лексикою, 

про стосунок цього процесу до проблеми культури мови є актуальним 

тільки для періоду, коли нова українська літературна мова пройшла 

складний шлях нормування, коли з’явилися нормативні словники та 

стали діяти суворі правила щодо вживання слів у різних функціональних 

стилях мови. Отже, про діалектну лексику як джерело збагачення нової 

української літературної мови й про пов’язані з цим питання культури 

мови можна говорити тільки щодо періоду останніх десятиліть. Для 

всіх інших етапів розвитку нової української літературної мови наукову 

проблему становить питання про шляхи входження діалектної лексики 

до літературної мови, про місце говіркових слів порівняно з недіалектною 

лексикою в складі літературної мови. 

Через велику популярність творів І. Котляревського й Т. Шевченка 

переважна більшість ужитих ними слів увійшла до пізнішої літературної 

мови. З використаних І. Котляревським слів не закріпилася в літературній 
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Характеристика діалектних відмінностей у словотворі 

Більшість варіантів афіксів відбиває типове варіювання фонетичної 

системи у вокалізмі та консонантизмі. Так [а] переходить в [е] у 

західних і північних говірках поліського говору в позиції після м’яких 

і шиплячих приголосних (переважно під наголосом). Ця особливість 

спричинила появу варіантів таких суфіксів: 

-ай → -’ей: молочáй – молоч’éй; 

-айк-(а) → -ейк-(а): обичáйка – обичéйка ‘дерев’яний обід сита’; 

-ак → -’ек: волин′áк – волин′éк ‘житель Волині’, шул′áк – шул′йк 

‘шуліка’; 

-’анк-(а) → -’енк-(а): прос′áнка – прос′е’нка ‘солома проса’; 

-ар → -’ер: горшчáр – горшч’éр ‘гончар’; 

-’атк-(о) → -‘етк-(о): порос’áтко – порос’éтко, йагн’áтко – йегн’éтко; 

-ин′:-(а) → -ин′:-(е): картоплúн′:а – картоплúн′:е, бурачúн′:а – бурачúн′:е; 

-н′-(а) → -н′-(е): тичн′á – тичн′é ‘група собак під час парування’; 

-ч-(а) → -ч’-(е): дитинчá – дитинч’é; 

-чак || -ч’ак → -чек || -ч’ек: парубчáк – парубч’éк, грабч’áк – 

грабчéк ‘молодий граб’; 

У деяких говірках відбуваються наступні зміни [е], що постав на 

місці [а], зокрема звуження до [и], [і], що розширює варіативні ряди 

афіксів: 

-ат-(а) → -’ет-(а) || -ит-(а): сан′áбта – сан′éта, дверчáта – дверчúта; 

-ачк-(о) → -ечк-(о) || -’ечк-(о) || -’ічк-(о): вес′íл′:ачко – веселечко. 

На східнослов’янській мовній території за допомогою похідного 

суфікса - с(ь)к-о (-isk-o) утворюються назви місця в західноукраїнському 

наріччі, західній частині північноукраїнського наріччя й у західно-

білоруських говірках. При порівнянні утворень із суфіксами -ис’к-о 

та -ишч-е в семантиці утворень на -иськ-о виразніший елемент 

негативної оцінки, фамільярної зневажливості. 

У буковинських говірках південно-західного говору за допомогою 

суфікса -ул- (дід-ул-е, брат-ул-е, зміj-ул-е) утворюється форма вокативу 

для іменників чоловічого роду живих істот, причому цей суфікс також 

може виступати як артикль конкретності. Українській мові такий тип 

словотвору не притаманний. До українського слова приєднується 

румунський суфікс із особовою флексією -е. Такий тип словотвору є 

специфічним для румунської мови: frumos-ul-e (красеню), băiat-ul-e 

(хлопче), ţap-ul-e (козле). Частина відносних прикметників на позначення 

належності до певної території в цих говірках твориться за допомогою 

суфікса -еск- для чоловічого роду (україн-еск, румун-еск, що мають в 

літературній українській мові відповідники «український», «румунський»). 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 
Тема: Морфологія української діалектної мови. 

 
План 

1. Діалектні особливості словотворчих і словозмінних моделей і структур. 
2. Повнозначні частини мови в говорах. 
3. Функціонування службових частин мови в говорах. 
4. Контрольна робота № 1. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Парадигматика іменника. 
2. Парадигматика прикметника (тверді та м’які основи прикметників; 

повні, стягнені й нестягнені форми; ступені порівняння прикметників). 
3. Морфологічні особливості числівників. 
4. Морфологічні особливості займенників. 
5. Морфологічні особливості дієслова в говорах української мови: 

 інфінітивний суфікс; 
 зворотні форми дієслова; 
 особливості вираження часових форм; 
 особові форми теперішнього часу; 
 особливості вираження форм способу дієслова. 
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мові незначна їх кількість: бýїй (безголовий, невгамовний, нестримний), 

вегéря (вид танцю), верзýн (шкіряний постіл), галанúі (вузькі штани), 

гардовáти (гуляти), гарìль (крихта, порошина), гладýш (глечик), дей 

(вигук – гай-гай), дзіндзівéр (молодець, завзятець), збірнúця (товпа, 

збіговисько), звіздá (зірка), кабатúрка (табакерка), коломìтний 

(каламутний), ласощохлúст (ласун), мозчúти (ламати, калічити), невмоготý 

(невміч), придзигльóванка (вертихвістка), пудохвéт (тяжка на підйом 

людина), рдúтися (гарячитися – про тварин), роздоброхотáтися 

(розгулятися, розщедритися), скóмшитись (скуйовдитися), спередúти 

(випередити), спотиньгá (нишком), сýнка (торба), тр́їстя (трясовина, 

драговина), тя́жко (сильно, дуже), тя́гу дати (втекти), фурцювáти 

(танцювати, скакати), халáзія (прочухан), хльóра (прочухан), цвéнтюх 

(базікало), цьóхля (балакуха, пліткарка), шатéрник (кочівник), швéндювати 

(плентатись, волочитись), шпýвати (інтенсивно діяти), юрлúвий (швидкий, 

меткий), ягнú (рід страви), ярмìс (спосіб) тощо. Переважна більшість 

наведених слів становить собою середньонаддніпрянські полтавські 

діалектизми. 

Не прижилися в сучасній українській літературній мові вживані 

Г. Квіткою-Основ’яненком слова, що переважно є слобожанськими 

діалектизмами: бáтіночко (батечко), безперевóдно (завжди, постійно), 

біжáти (їхати), бóлість (хвороба), будзìй (бідняк), бурéй (буревій), 

вдвìр’я (подвір’я), вдрáти (вчинити щось таке, що дивує), вегéря 

(вид танцю), великóнний (здоровенний), випóштувати (пригостити), 

вúскромадити (вискребти, вичистити), віддружúти (віддячити), 

вìйе (дишло), вóвсі, óвсі (цілком), врáзький (бісів, чортів), втéряти 

(загубити), ганьбувáти (нехтувати), гнівнéнько (досадно, неприємно), 

джинджигул’áстий (кокетливий, вередливий), довг (борг), доцóбкатися 

(доїхати), дрáча (непомірний податок), дробúна (дрібні залишки чого-

небудь), жóден, жóдний (кожен, кожний), загреготìти (загриміти), 

задьóрний (задерикуватий), злúток (надбавка), змаракувáти, змороковáти 

(придумати), зрáдощіти (зрадіти), зрок (строк), зуздрìти (побачити), 

ізтрястú (втратити, позбутися), кабатúрка (табакерка), калавýрити 

(вартувати), карвáтка (кухоль), кладовúти (класти), кнут (батіг), 

ковернúця (килимниця), кулúкати (пити), лебедáха (бідолаха), личмáн 

(пастух овець), лìка (лічба), макортéть, макотéрть (макітра), мал’áвочка 

(пестлива назва малої дитини), маракувá- ти (розмірковувати), навдáку 

(сумнівно), навколìнки (навколішки), найпýще (найбільше), намалì 

(обмаль), напóряд (підряд), непривúнний (невинний), обáче (однак), 

óпущ (гірш), парлáція, парло (покарання різками), передр’áга (сварка), 

перечóрний (дуже чорний), пéський (собачий), півдìда (підстаркуватий), 

підчáс (іноді), пособрáти (вибрати), потрéбит (використати), приязнúвий 
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(прихильний), пробишáка (розбишака), розцвяóхваний (пишно убраний), 

сторжúтися (сторгуватися), трýбниця (труба), тяжúна (домоткане 

полотно), укоштувáтися (витратити свої кошти), ýстя (челюсті), 

ухлìбити (нагодувати), халахýр (волоцюга), хамлó (дрібне віття), хаптýрки 

(зиск, хабар), чýрхнути (швидко побігти), шквúря (сніг з вітром), 

штéпний (гарний), щедýшний (слабкий) і деякі інші. 

До середньонаддніпрянських діалектизмів, що не закріпилися в 

літературній мові, можна віднести вжиті Т. Г. Шевченком слова: 

віскрúвий (шмаркатий), гáйстер (лелека), затóго (скоро, незабаром), 

кéте (дайте, подайте), кошулéнька (сорочечка), кýга (рогіз), мотóрити 

(діяти, робити), на тотéж (раптом, несподівано), ненáтля (жадібність), 

оболóнка (шибка), перетúка (широка межа, поросла кущами й деревами), 

печинá (грудкуватий коричневий ґрунт), півчвáрта (три з половиною), 

сýто (рясно, густо), талú (верболіз), фáйда (батіг), цизóрик (складаний 

ніж). 

Важливим чинником у засвідченні й нормуванні лексики літературної 

мови в першій половині XIX ст. була поява словників, опублікованих 

як додаток до творів (І. Котляревського, О. Павловського, М. Максимовича) 

і рукописних (А. Метлинського, П. Білецького-Носенка, М. Євстраф’єва). 

Назви словників (наприклад, «Слова української мови, вживані в 

Полтавській губернії» М. Євстаф’єва) є свідченням того, що діалектна 

лексика в першій половині XIX ст. сприймалася як складова частина 

лексичного фонду літературної мови. 

Помітну рису західноукраїнського різновиду нової української 

літературної мови становлять запозичення з інших мов, передусім 

польської, частково з німецької, проте найістотнішою ознакою його є 

відчутність місцевих говіркових елементів. Усі видатні західноукраїнські 

письменники XIX і початку XX ст. більшою або меншою мірою в мові 

своїх творів відображали особливості рідного їм говору: Ю. Федькович, 

М. Черемшина – гуцульського, О. Кобилянська – буковинського, 

І. Франко – бойківського, В. Стефаник, Л. Мартович – покутського. 

Виразне прагнення до уніфікації східного й західного різновидів 

української літературної мови вперше виявляється в творах Ю. Федьковича, 

який стояв на ґрунті живої народної мови; у мові його творів діалектна 

та фольклорна стихії поєднуються з наслідуванням наддніпрянських 

письменників, хоч, щоправда, письменник не повністю пориває й з 

книжною традицією. 

Цілу епоху в розвитку української літературної мови взагалі та її 

західноукраїнської відміни зокрема становить творчість І. Франка, 

який розвинув і збагатив усі жанри української літературної мови. 

Різні етапи творчості видатного діяча відбивають певні особливості 
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1) арніка гірська, ангельське зілля, баранка, скусівник гірський, 

трава бараня, чарник; 

2) звіробій, божа крівця, заяча крівця, кривавник, стокрівця; 

3) ромашка, ромен, романець; 

4) сідач коноплевий, давник, кінська трава, конопельник, коноплі 

водяні, коноплі собачі. 

Завдання 32. Опрацювавши запропоновані статті, знайдіть діалектизми 

у творах українських письменників. 

  Козачук Г. О. Взаємодія літературної і діалектної побутової лексики // 

Мовознавство. – 1985. – № 2. – С. 44–47. 

  Матвіяс І. Г. Взаємодія діалектної лексики з лексикою української 

літературної мови // Мовознавство. – 1985. – № 2. – С. 37–43. 

  Матвіяс І. Г. Діалектна основа мови в поезії Тараса Шевченка // 

Мовознавство. – 2002. – № 2. – С. 11–16. 

  Матвіяс І. Г. Діалектна основа мови творів Івана Франка // 

Мовознавство. – 2003. – № 1. – С. 11–16. 

Тексти для аналізу на вибір: 

1. Васильченко С. «Талан», «Мужицька арихметика». 

2. Грінченко Б. «Під вербами», «Сам собі пан». 

3. Кобилянська О. «Людина». 

4. Коцюбинський М. «Дорогою ціною», «Тіні забутих предків». 

5. Куліш П. «Орися», «Чорна рада». 

6. Мирний П. «Морозенко». 

7. Стефаник В. «Новина», «Камінний хрест». 

8. Тесленко А. «Школяр». 

9. Федькович Ю. «Нива», «Три, як рідні брати». 

10.  Франко І. «Фарбований лис», «Грицева шкільна наука», «Захар 

Беркут», «Добрий зарабок», «Борислав сміється». 

11.  Шевченко Т. «Катерина», поезії. 
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Завдання 26. Знайдіть у пропонованому тексті лексичні діалектизми. 

Визначте, до якого з наріч української мови належить текст: 

[у серéдини робúли самú пол’áки / і добри грóши заробл’áли / йа 

вам скажý // бáло і йа wден’ заробл’áw злóтуw штúри // а w концú 

селá стойáw трахтúр / то чáсто ми / шо заробл’áли / то половúну 

там остаwл’áли // погáно булó тúл’ко грóши получáт’ / бо роспúсувац’ц’а 

ни муот // пóкул’тих хрэсту′w настáвиш / то wпрúйіш // а w шкóли 

йа ни однóйи зимú не буw // бáт’ко ни пускáли // багáто булó товáру 

пáсти / а пастухé наймáт’ни хотúли // зрештойу йакá то булá шкóла // 

на сэлó буw тúл’ко йідéн вучúтел’ //] 

Завдання 27. Вибрати з українських діалектних словників фразеологічні 

звороти й дібрати до них синонімічні та антонімічні відповідники з 

літературної мови. 

Завдання 28. За «Словником української мови» в одинадцяти 

томах з’ясуйте значення поданих слів: горяк, гострець, гостинець, 

гранда, грайворон, граматовий, грань, гратуляція, гребло, гривий, грижа, 

гризь, грузний, гулий, гура, гурма, гущава. 

Завдання 29. З’ясуйте, які з поданих значень слів є діалектними, а 

які – літературними: гоц – «звуконаслідування гоп», «водоспад»; грабар – 

«землекоп», «гробокопач»; грінка – «підсмажена скибка хліба», 

«невеликий шматок чого-небудь»; громак – «баский кінь», «дошка 

для з’їжджання з гори». 

Завдання 30. Знайдіть у пропонованому тексті лексичні діалектизми. 

Визначте, до якого з наріч української мови належить текст: 

[дуп’ìру ж сватé хóчут’ wз’áти з дружóк йакóгос’ гостúнц’а / то 

вунé wже чатýйут’ / гл’ад’áт’ над моулоудóйу / хóчут’ wпáсти на с’ім 

раднì // тоуд’ì дружк’ì мýс’ат’ скупэ′ти раднó // пóсл’а тóго бáт’ко і 

мáти бэрýт’ wбраскá і бýлку хл’ìба і стойáт’ дл’а столá / а 

напрóт’іw йіх стаwл’áйе дрýжба молодéх і йіх бáт’ко з мáтерейу 

благослоwл’áйе // тоуд’ì вже вс’і с’ідáйут’ на пудвóди / доп’ìру бáт’ко 

бэрé бýлку хл’ìба / мáти бирé жэ′тоу на тар’ìлку // бáт’ко йде вперìд / 

а мáти йде за бáт’ком з жэ′тоум і wсипáйі йіх // йак вунé с пудв’ì ра 

рýшат’ / тоу тоуд’ì цук’éрками / гурìхами / сéмначком моулоудá назáд 

сэбé сúпле / к’éдайе // на доурóз’і і wстричáйут’ пирипóйум // пирэп’ій 

дл’а тóго / шчо мулудэ′й бирé д’ìwчину // йак вунэ′ за пирэп’ìй 

заплáт’ат’ / тоу той пирэп’ìй бэрýт’ сватэ′ / а йак нэ заплáт’ат’ / тоу 

пирэп’ій зистайé на м’ìсц’і //] 

Завдання 31. З’ясуйте, які з назв лікарських рослин є літературними 

назвами, для діалектних знайдіть мотиваційні ознаки номінації: 
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мовної ситуації в Галичині; у мові творів І. Франка відображені й 

москвофільське «язичіє», і бойківський говір, й унормований тип 

літературної мови на народній основі, що утворився внаслідок об’єднання 

з наддніпрянською літературною мовою. 

Творчими побратимами І. Франка були В. Стефаник, М. Черемшина, 

Л. Мартович, О. Кобилянська, О. Маковей. Усі вони зробили помітний 

внесок у розвиток української літературної мови на Західній Україні. 

Найширше застосовували діалектизми В. Стефаник і М. Черемшина. 

Покутський говір у творах В. Стефаника перетворений у досконалий 

засіб художнього виразу. Гуцульський говір для М. Черемшини був 

мистецьким засобом відтворення сільського побуту, типізації героїв. 

У пізніший період творчості питома вага діалектизмів у творах 

В. Стефаника і М. Черемшини зменшується. Засобом індивідуалізації 

образів служить діалектна мова і в творчості Л. Мартовича та О. Маковея. 

У мові творів О. Кобилянської на сільську тематику теж чітко виявляються 

діалектні та фольклорні елементи. 

Чимало діалектних назв проникає в літературну мову внаслідок 

того, що відповідні предмети, характерні для певної місцевості, набувають 

популярності й поширення на всій українській етнічній території 

(трембìта, флóяра, оборìг, вáтра, колúба, кептáр, трóнка тощо). Ряд 

лексичних діалектизмів засвоює літературна мова через популярні народні 

пісні, що народжуються в певних місцевостях (лéгінь, дрúмба, чìчка тощо). 

Треба зауважити, що збагачення літературної мови відбувається 

не тільки шляхом переймання з народних говорів певних слів, але й 

певних значень для наявних у літературній мові слів, що засвідчується 

нормативними словниками. 

Не всі стилі сучасної української літературної мови однаково податливі 

на поповнення діалектною лексикою. Діалектна лексика проникає 

передусім у мову художньої літератури. У цьому жанрі лексичні 

діалектизми проходять атестацію на життєздатність, а потім уже стають 

або не стають надбанням усієї літературної мови. 

Не всяке введення лексичного діалектизму в літературну мову є її 

збагаченням. Літературну мову збагачують тільки зрозумілі, семантично 

прозорі діалектні слова, які фонетичною і граматичною будовою не 

руйнують загального стилю літературної мови, а тільки експресивно 

увиразнюють його. 

На сучасному етапі в літературну мову найчастіше вводяться 

лексичні діалектизми для передачі етнографічних і побутово-професійних 

назв предметів, що виступають предметом зображення в художніх 

творах, переважно при змалюванні минулого. 
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Досить часто лексичні діалектизми вживаються також у мові художньої 

літератури як синоніми до наявних у літературній мові слів. Такі 

діалектні слова не вносять у мову особливого емоційного забарвлення, 

а тільки стають засобом відтворення колориту певної місцевості,  

індивідуалізації мови персонажів тощо, наприклад, когýт (півень), 

коц’ýба (кочерга), стодóла (сарай), гáльба (кухоль), бúнда (стрічка). 

Семантико-стильові синоніми діалектного походження в літературній 

мові виконують ідеографічно-уточнювальну й експресивну функцію; 

до таких можна віднести засвідчені дослідниками слова: зáрінок 

(пологий берег річки, вкритий рінню), гарувáти (тяжко працювати), 

бучкувáти (бити), тюпáшити (іти), холодáн (зимовий одяг), харапýдитись 

(лякатись), балáканка (розмова), бездóльний (безталанний), дóкувати 

(ухилятися від чого-небудь), глúбка (яма), вертунéць (кажан), бáчно 

(обережно) й подібні. 

 

Завдання 

Завдання 17. З’ясуйте, які значення поданих лексем є діалектними, 

а які – літературними, зверніть увагу на наголошування: відкид – 

«схил гори», «віддзеркалення»; відказ – «відмова», «відповідь», «бекар»; 

волосянка – «грубий цупкий одяг, виготовлений з волосу, вовни, який 

носили на голому тілі аскети», «співочий птах»; вугол – «ріг», «кут у 

хаті»; вуйко – «дядько по матері», «літній чоловік», «ведмідь»; голяк – 

«злидар», «дерево без листя», «бритва». 

Завдання 18. З’ясуйте за словниками значення поданих діалектизмів, 

проставте наголоси: віхало, віц, водокрут, возвіз, воріття, воробець, 

вугляр, вудвуд, вузьмина, вулій, вутятко, в’ятір, гагара, гвер, гендя, 

згиблий, гижа, гила, глизявий. 

Завдання 19. Порівняйте значення поданих слів за «Словарем 

української мови» за редакцією Б. Д. Грінченка та «Словником української 

мови» в одинадцяти томах: балда, бабник, баба. Зробіть висновок про 

коливання семантичної амплітуди лексем, розширення чи звуження 

семантики. 

Завдання 20. Випишіть з твору М. Коцюбинського «Тіні забутих 

предків» уривок (обсяг – 100 слів). Знайдіть приклади лексичних 

діалектизмів. З’ясуйте їхнє значення за «Словарем української мови» 

за редакцією Б. Д. Грінченка та «Словником української мови». 

Завдання 21. Випишіть зі «Словника української мови» 10 слів, 

які мають кілька лексичних значень і подані з ремарками літ. чи діал. 

Наприклад: баштан літ. «ділянка поля, на якій вирощують кавуни, 

дині», баштан діал. «рід дитячої гри». 
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Завдання 22. Опрацюйте передмови до трьох діалектних словників. 

Випишіть 20 слів, укажіть, до якого типу діалектизмів вони належать, 

чи вживаються в літературній мові. 

Завдання 23. Запишіть 10 лексичних діалектизмів (або діалектних 

фразеологізмів), які вживаються в мовленні літніх людей вашого 

населеного пункту, подайте їхнє тлумачення та пояснення, якими 

супроводжують цю лексему мовці. 

Завдання 24. Запишіть розповіді старожилів вашого села про 

один із циклів свят (зимових, весняних, літніх, осінніх) або обрядів 

(весілля, поховання тощо). Які фразеологізми, пов’язані з цими святами, 

побутують у вашому селі? Зафіксуйте й проаналізуйте лексичні та 

фразеологічні діалектизми. 

Приклад виконання: 

Свáльба 

Ввéчері, перед дньом свáльби, плитýт вінóк із барвìнку в молодúці 

всі цімбóрки (подружки). А в женихá – всі його цімбóри рóблят «курагóв» і 

тóже плитýт вінóк, шчоб нарядúти курагóв. 

«Курагóв» – берéс’а велúка пáлка, на нújі вìшают пjáт-шìсть ширìнок 

(хусток), а звéрху кладéс’а вінóк. 

Нарáно стáрший дрýжба берé курагóв і рáзом із молодúм і всімá з 

його сторонú – гост’áми, всьов його рóдинов – ідýт до молодúці. З 

нúми йдут і музúки (бýбен, гýслі, флóвта, гармóшка). 

Молодúця з своjìми дрýжками, рóдичами йдут в цéрков вінчáтися. 

Коли ся вінчáют, тогдú на гóлови їм обóм (молодúм) кладýт вìнки, 

котрì ввéчері плелú у дìвки з барвìнку. 

Як повінчáют’с’а, ідýт до молодúці, і вс’ýди з нúми хóдит і 

музúка, по всім горáм. Як ся погост’áть у молодóї, тогдú, пополýдню, 

всімá ідýт до молодóго. Через якúйсь час у сись самúй динь, ідýт за 

прúданим, на кóнях. У дìвки має бути прúданоjе: шіфóн (шафа), пáрни 

(подушка), пóплони (покривало), покрýвці (підодіяльники). 

Кóні з брúчков мáют бýти заквìтчані, з дзвінóчками, і по всьóму 

селý от дìвки до женихá несýт і везýт прúданоje. 

Мáти женихá, коли привезýт много пáрен, поплóну, дуже кевіянá 

(горда), що в нéjі дуже зажúточна нивìстка. Дìвка остиjéс’а жúти в 

хúжі (домі) женихá. 

(Записала Пилипенко Яна; інформатор – Чонка Ганна Іванівна, 

Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Березово). 

Завдання 25. Із одинадцятитомного «Словника української мови» 

виписати діалектні слова. Вказати, до якого типу лексичних діалектизмів 

вони належать, наскільки активно використовуються в літературній 

мові. 


