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П ЕРЕД М О В А

ПЕРЕДМОВА
Реалізація концептуальних засад мовної освіти, що були визна
чені Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітт'
й сучасних концепціях навчання державної мови, потребує розробки
нового бачення завдань, змісту й технології навчання мовознавчих дис
циплін у різних закладах освіти.
Можливість комплексного підходу до формування у молоді ду-|
ховного та інтелектуального потенціалу стала здійсненною завдяк
осмисленню проблеми україністики як цілісної системи наукових
знань.
Пропонований навчально-методичний посібник визначає педаго
гічні умови та технологію викладання курсу «Практикум з проведення
діалектологічних досліджень». Особливістю навчальної дисципліни є
те, що вона вивчається після курсу «Українська діалектологія» перед
діалектологічною практикою. Тому довідкові інформативні матеріали
та запропоновані для виконання завдання сприятимуть як формуванн
високої загальномовної ерудиції майбутніх учителів, так і готовност
до роботи в умовах діалектного оточення.
У посібнику репрезентовано нові підходи до лінгвістичної та)
методичної підготовки майбутнього вчителя працювати в загально
освітніх закладах різного типу, до формування його дослідницько'
компетенції, розвитку в молодого дослідника критичного, творчогмислення, особистісних прикмет тощо.
Сучасний рівень розвитку педагогічної науки уможливив забез
печення навчального процесу різноманітними засобами, які сприяти
муть досягненню визначеної мети і розв’язанню поставлених завдань.
Щоб усвідомити нерозривність понять говіркове мовлення, іс
торія мови та етнокультура рідного краю, недостатньо мати лише оди
підручник, та й навряд чи можна створити такий підручник. Діалекти
мовлення - це складне гетерогенне явище, яке можна пізнати тільк
шляхом виявлення й усвідомлення його структурних зв’язків та відн
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ПЄГ0ДМ1Ш Л _______ _____________________________________________
Ні н, і. їм \ ми пропонуємо безпосереднє долучення студента до скарбЦИНІ «МІМИ о мовлення.
ІІииіімонально-ілюстративний метод допоможе викладачеві де| | »*........ "її пити еволюцію діалектологічних пошуків та визначити
РН" іи ' йми сучасної діалектології.
Кпмпеїеіпнісно-орієнтований підхід дозволить змінити предкЬнім при нюнану систему підготовки вчителів-словесників на осоРм>........ мн и.нісну при збереженні її традиційної фундаментальності
§| %
>ніп«*|н її їїі.іюс гі. Умовою функціонування такої системи визначено
Німі 11 іи іни знання підсистем фахової підготовки вчителя-словесника,
| нйуніни дослідна діяльність передбачена як системоутворювальна.
ШЬм ми пишу думку, саме частково-пошуковий і дослідницький меШ ін еприи і ймуть оволодінню студентами навичок сучасної методики
Ш фйннн мі опрацювання діалектного матеріалу. А відтак, при про| | і....... нині гь пропонуємо свідомо надавати перевагу організації осо" і"її и иимодії викладача і студентів як рівноправних партнерів та
■ і ^ ігміім пошуковим прийомам роботи.
<1лиі* іо і пріоритетних форм навчання є інтерактивні види взаєІН'-мі » н ієн і а з комп’ютером. У результаті роботи на комп’ютері
рінимміи мл и самостійність мислення, формується вміння робити узаІ> і*.......... иикористовувати знання з елементами творчості у нових
Шини* , іімостійно знаходити відповіді на запитання. «Спілкування»
і (мічіі ииі-ром дозволить студентам засвоювати як ізольовані мовні
Ц ммнпіі іпшща, так і мовленнєві взірці на рівні речень і текстів діалек
ті*....... ...... .
Тому на заняттях радимо використовувати аудіо- та віЦ!"-ім і <ріп ні і записами зразків говіркового мовлення різної тематики,
ні мі ї ї і, ркалюють живе мовлення усіх діалектних масивів України.
І Ч І мини и допоможуть виявити відхилення, зумовлені діалектним
І " І. ІПІІІ м пі низначити можливі види роботи для їх усунення.
Дн пошукової діяльності спонукає сьогодні мережа Інтернет.
І і нчим можуть, наприклад, подивитися карту говорів української
мини нею окремих діалектів чи ознайомитися з найновішими науковммм |ннпідками з діалектології.
5

4. ДОДАТКИ
Додаток А
ФОНЕТИЧНА ТРАНСКРИПЦІЯ
Для передачі фонетичних особливостей діалектного мові ліеіння
використовується транскрипційний запис, який апробовано в "А і
української мови”6, збірниках діалектних текстів: “Говори україї
мови. Збірник текстів”7, “Говірки Чорнобильської зони. Тексти”" їй
Транскрипція (лат. Ігапзсгірііо - переписування) - це спсційлі
система письма, яку застосовують для точного відтворення звукоі
складу слів і текстів мови. Розрізняють три типи транскрипцііі: <|
тичну, фонематичну і практичну.
Фонетична транскрипція - спосіб передачі на письмі
мови з усіма її звуковими особливостями. Вона ґрунтується па пн
вимогах: кожна літера позначає на письмі лише один і той самиіі м
а кожен звук передається завжди тією самою літерою. Фонетичнії і|
скрипція, крім знаків, що позначають фонеми, використовує ще й
знаки та діакритичні знаки, за допомогою яких виражаються рі чні
анти фонем. У її основу покладено український алфавіт, але без лі ї срЦ
ю, є, ї, які на початку слова, після голосних, апострофа та м ’якого іНйЦ
позначають два звуки; без літери щ, яка позначає сполучення 'Н*у^|
[шч], та ь, що не має звукового значення.
Голосні звуки передаються такими знаками:
[і] - голосний переднього ряду високого підняття, нелабіидІщ
ваний: л’/'с, в'іл, хм'іл
[іе] - звук, проміжний між [і] та [е], але ближчий до [і]: з /иіііГ Ш(
[іи] - звук, проміжний між [і] та [и], але ближчий до [і]: м ' Ґ іі' іі
[и1] - звук, проміжний між [и] та [і], але ближчий до [и]:
6 Атлас української мови: в 3-х т. - Т. 1. - К., 1984; Т. 2. -К., 1988; Т. 3. -К„ 200}<
7 Говори української мови. Збірник текстів / Укл. С.Ф. Довгопол, А.М. Залссі.кМ%
Н.П. Прилипко. - К.: Наукова думка, 1977. - 592 с.
8 Говірки Чорнобильської зони: Тексти / Упор. П.Ю. Гриценко, Н.П Прилипко,
О.А. Малахівська, Л.А. Москаленко, Л.Г. Анісімова, Ю.І. Бідношия, С.П. Грими имі,
Л.В. Дика, М.В. Поістогова, Л.В. Рябець. - К.: Довіра, 1996. - С. 16-19
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[и] - голосний переднього ряду, нелабіалізований, високого обпиженого підняття: ''тихо, 1лихо, зи1ма',
[ие] - звук, проміжний між [и] та [е], але ближчий до [и]: сиеіло;
[еи] - звук, проміжний між [е] та [и], але ближчий до [є]: сеи^ло;
[е] - відкритий голосний переднього ряду, нелабіалізований, під
няття середнє: 'небо;
[еа] - звук, проміжний між [е] та [а]: т^реаба, ж 1м еана',
[е‘] - звук, проміжний між [е] та [і], але ближчий до [е]: 1м айе‘ш\
[а] - голосний заднього ряду низького підняття, нелабіалізоианий: мак',
[а0] - звук заднього ряду низького ряду низького підняття, лабіа
лізований: ]за°утра, каУза°у;
[о] - голосний заднього ряду, середнього підняття, лабіалізонаний: 1голос;
[0 у] - звук, проміжний між [о] та [у], але ближчий до [о]: к^ж ух-,
[у°] - звук, проміжний між [у] та [о], але ближчий до [у]: ку°1жух;
[у] - голосний заднього ряду високого підняття, лабіалізований:
дух.
П риголосні звуки передаються такими знаками:
а) губні - б, п, в, у, м, ф;
б) передньоязикові - д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, н, л, р;
в) задньоязикові - ґ, к, х;
г) фарингальний - г;
ґ) середньоязикові - й, х.
Більшість приголосних звуків позначається відповідними літе
рами українського алфавіту. Літера 3 позначає передньоязиково-зубну
пвінку африкату (Т в ’ін), літера 3 - передньоязиково-ясенну дзвінку
африкату (Зжири^ло).
Зміна [т’] > [к’]: кіло. Зміна [д’] > [ґ’]: ґ ’ід.
Так звані нескладотворчі [у] та [і] позначаються відповідно [у]
Іі)ау), [ї] (гаї).
Ш епелявість свистячих [с], [з], [ц] позначається літерою меншого
розміру відповідного шиплячого звука ( с ^ іно, з^ї'м а , цькуват и).
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