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Українська діалектологія та її роль у системі викладання 
лінгвістичних дисциплін у вузі 

Предметом української діалектології є жива народна мова – говорити. 
Народні говори – це не тільки основа літературної мови, але й свідок її історії, 
джерело для подальшого її розвитку та збагачення. 

Специфічним у діалектичному дослідженні є вивчення мовних 
особливостей у їх територіальному вивченні (просторова інтерпретація). 

У розмовній мові народу є те, що живе тепер, те, відмирає, і те, що 
народжується. У говірковій мові, крім того, можуть співіснувати елементи 
різних діалектів, а також елементи літературної мови. 

Отже українська діалектологія давно вже стала традиційним курсом на 
філологічних факультетах університетів і педагогічних інститутів. Згідно з 
навчальними планами з спеціальностей “Українська мова і література”, 
“Українська мова і література з додатковою спеціалізацією іноземна мова” 
вивчення цієї дисципліни завершується двотижневою навчальною 
діалектологічною практикою, яка покликана розв’язати сьогодні такі 
взаємопов’язані завдання: 

• навчальні – поглиблення й розширення знань з української 
діалектології; 

• наукові – вироблення навиків науково-дослідної роботи у процесі 
збирання й вивчення українського діалектного мовлення, взаємодії 
діалектів і літературної мови; 

• професійні – формування у студентів навиків виявлення впливу 
діалектного оточення на усне й писемне мовлення школярів та 
ознайомлення їх з особливостями мови в умовах місцевої говірки; 

• виховні – виховання у студентів любові до рідного краю, до мови, 
звичаїв, обрядів свого народу; 

• прагматичні – збір науково-достовірних лексичних матеріалів для 
зведеного “Словника українських говорів”, “Лексичного атласу 
української мови” та обласного “Словника говірок Бузько-
Інгульського ареалу”, над підготовкою до друку якого працює 
сьогодні кафедра української мови. 

Мовний маси сучасної Миколаївщини займає своєрідне місце в загальній 
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системі українських говорів, що зумовлено історією цього досить своєрідного 
регіону України. 

Більша частина Північного Причорномор’я належить до степового говору 
південно-східного наріччя української мови, а північно-західні райони – до 
подільського говору південно-західної діалектної групи. 

Подільський говір, що побутує у Врадіївському, Кривоозерському та 
Первомайському району Миколаївської області, належать до основних, 
давніх діалектів. 

Територія ж решти районів належить до власне степового говору, що за 
своїм походженням і розвитком (з генетичного погляду) є новоствореним. 

Новостворені говори виникли значно пізніше, ніж давні, а походження їх 
зумовлене діалектотворчим процесом у зв’язку з заселенням нових територій. 
Основою для виникнення степового говору стали говірки різних діалектних 
типів і взагалі змішування різнодіалектної людності. 

Як відомо, Північне Причорномор’я являло собою в XIV-XVII ст. так 
звані “дикі степи” і впродовж тривалого часу зазнавало адміністративно-
політичних перепідпорядкувань: ця територія входила до складу Росії, 
Туреччини, Польщі. Коли було підкорене Кримське ханство і вигнані турки з 
Причорномор’я, ці степи, починаючи з кінця XVII ст., заселялися вихідцями 
в першу чергу з Поділля, Волині, Середньої Наддніпрянщини, 
Слобожанщини, Полісся та інших територій України. Тому зрозуміло, чому 
говірки північних районів Миколаївщини близькі до подільських: вони 
заселялися, головним чином, вихідцями з Поділля. 

Найбільш інтенсивне заселення цієї території відбувалося у кінці XVIII – 
початку ХІХ ст. На вільні степи прибували не лише українці, а також 
переселенці з ряду південних російських губерній (Курської, Орловської, 
Воронезької, Рязанської), Білорусі (з Вітебської, Могілевської губ.), а також, 
меншою мірою, представники інших народів. 

На початку ХІХ ст. на території Миколаївщини створювалися іноземні 
землевласницькі колонії (німецькі, болгарські, грецькі, чеські, польські, 
сербські та інші). 

Болгари, чехи, греки, гагаузи, які поселялися суцільним масивом в 
одному-двох селах, зберегли свою мову до цього часу, хоча, зрозуміло, 
широко значну кількість українізмів, особливо лексичних. 

Українські південні степові говірки зазнали особливо значного впливу 
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російської мови, що пояснюється рядом причин. 
Переселенців з російських губерній було значно більше, ніж із Білорусі, 

Болгарії, Греції, Молдови, Польщі та ін. З Росії прибували люди не лише в 
період масового заселення цієї території (кінець XVIII – початок ХІХ ст.), а й 
значно пізніше. Крім того, поселялися вони переважно суцільним масивом (в 
одному чи двох сусідніх селах). Унаслідок цього російська мова зберігалася і 
підтримувалася у вжитку новими переселенцями у причорноморських 
степах. 

Білоруси, серби, чехи, поляки, молдавани, татари, вірмени, греки й 
росіяни, які поселялися змішано з українцями, як правило, асимілювалися 
майже повністю. У говірках багатьох сіл і тепер зберігається і широко 
вживається чимало запозичених слів із молдавської, болгарської мов; є 
запозичення з турецької, татарської, польської; багато також запозичень з 
російської; деякі слова "зайшли" в ці говірки з німецької, італійської, 
грецької, французької та інших мов. 

Після другою світової війни на південь України, у тому числі й на 
Миколаївщину, почали активно переселятися жителі Галичини, Буковини, 
Гуцульщини й Закарпаття. 

У говорах західних областей України в силу певних історичних умов 
збереглося або виникло багато діалектних рис різних мовних рівнів. 
Зрозуміло, що в мові тих людей, які переселялися не територію Північного 
Причорномор’я на постійне проживання, функціонує чимало специфічних 
говіркових слів. Оскільки ці переселенці тепер уже виступають складовою 
частиною населення цього ареалу, то закономірно, що їхні діалектні 
особливості стали складовими рисами степових говірок. 

Нарешті слід мати на увазі й те, що особливості умов життя і 
господарювання у причорноморських степах обумовили появу на території 
степового говору, слів, що виступають назвами специфічно місцевих знарядь 
праці й процесів, рослин, предметів домашнього вжитку, дій і понять, 
наприклад: басина (курсив вважати за наголос. – тех. ред.) – обцементований 
колодязь для зберігання води; душа, вовк, вовчок, дід, павук, півник – 
м’ясиста середина кавуна; начинатель – сорт винограду; низівка – південний 
вітер; однорічка – пагін винограду, що виріс за поточний рік; осінка – тепла 
жіноча кофта, яку носять переважно восени; твінчик – чоловічий піджак; 
морва – шовковиця; моряна – вітер з моря; рагеля – рибацька сітка; отагас – 
чабан; солорос – трава, що росте на солончаках і багато інших. 



137 Матеріали науково-практичної конференції 

Етнічна строкатість, складні історичні умови формування, специфічні 
умови життя і господарювання – все це в першу чергу відбилося на лексиці: 
на її складі, характері мотивації, ареальних протиставленнях. 

Отже, виїжджаючи на діалектологічну практику, студенти вже мають 
певні знання з історії утворення досліджувальних говірок, про їх фонетичні, 
морфологічні, синтаксичні й лексичні особливості. Записуючи лексичний 
матеріал за “Програмою для збирання матеріалів до Лексичного атласу 
української мови”, студент одночасно фіксує всі інші риси досліджуваної 
говірки. 

Фактичний лексичний матеріал, зібраний багаторічними студентськими 
діалектологічними експедиціями під керівництвом викладачів кафедри 
української мови, ліг в основу підготовленого вже до друку “Словника 
говірок Бузько-Інгульського ареалу”. 

Вивчивши рукопис “Словника говірок Бузько-Інгульського ареалу”, 
колишній директор Інституту української мови НАН України проф. 
Тараненко О.О. та завідуючий відділом діалектології проф. Гриценко П.Ю. 
високо оцінили його і відзначили, що це перша у вітчизняній науці й культурі 
такого типу праця, яка надає докладну інформацію про словникове багатство 
української мови Миколаївщини. 

Машинописний варіант “Словника говірок Бузько-Інгульського 
ареалу” (обсягом 1425+5 подвійних сторінок, літератури А-Я) у 1994 році 
передано Інституту української мови НАН України як цілісну наукову 
працю, якою вже користуються лінгвісти України для створення зведеного 
“Словника українських говорів”, “Лексичного атласу української мови” та 
написання власних наукових праць. 

Матеріали діалектологічних досліджень стають досить часто початком 
наукової роботи студентів: вони використовуються як ілюстративний 
матеріал на практичних заняттях з української діалектології, переростають у 
курсові та дипломні роботи, а інколи й кандидатські дисертації. 

Здобуті під час практики – заключного етапу вивчення курсу діалектології 
у вузі – вміння і навики слухати, цілеспрямовано фіксувати й науково 
пояснювати ті чи інші явища діалектного мовлення стануть у нагоді 
майбутнім учителям української мови. Адже говірка завжди має сильний 
вплив на усне й писемне мовлення школярів, тому, щоб навчити дітей 
літературної мови, розвинути їх усне й писемне мовлення, виховувати в них 
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культуру спілкування, учитель повинен знати місцеві діалектні особливості. 
Отже курс української діалектології, крім теоретичних знань, сприяє 

поліпшенню творчої самостійної роботи студентів, виробленню навиків 
наукових досліджень, прищепленню любові до циклу всіх мовознавчих 
дисциплін, якими необхідно грунтовно оволодіти під час навчання у 
педагогічному інституті майбутньому вчителю-словеснику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


