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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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Український діалектний вокалізм 

Склад вокалізму української діалектної мови як у кількісному, так 
і в якісному складі в різних говорах відчутно різний, проте всю 



Монахова Т. В. 

40 

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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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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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] (рíмний), сполуки [чн] на [шн] 
(помішни́к); 

8) в окремих словах заступлення [т’] на [к’] (к’існи́й, к’íсто); 
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’í, рук’í); 

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’íмний, 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’íло – т’іло, к’íсто – т’íсто, к’íтка – 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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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, іíджа, мéджи, помёджи (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, хырбёт, 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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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: вíдјізд, прóјізд, вíдриў, рóзриў, 
пóхід, рóзгін, нáрід та ін. 

У ряді багатоскладових іменників чол. і жін. роду префікси також 
відтягують на себе наголос: вíдрізок, вíдтинок, вíдт’інок, вíдмінок, 
прúбуток, нáдвишок, зáробок, рóзгадка, зáгадка, зáмітка, вíдгадка та 
ін., а поряд деякі іменники, що мають у літературній мові наголос на 
префіксі, відтягують наголос на кореневу морфему: випáдок, підлíток, 
праýнук, пријáтел’, недолíток 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, робíтниц’а, 
тáблиц’а, учéниц’а та ін. 

Ніколи не наголошується суфікс -ан’а (-ан’е) в іменниках сер. роду: 
оповíдан’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, острíу 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: Прокíп, 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, тарíлочк’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, шеученкíус’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, соколíу, орлíу); відтягнення 
наголосу в ряді якісних прикметників на початковий склад (слáбкі, 
ц’íли, 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’íмсот, дéуjaт’coт, пjáт’cтo, ш’íс’т’сто, ву´с’амсто 
та ін.), у дробовому числівнику пíǐтора (пор. також: пíудруга), 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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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, ведёте, плетёте 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’íпнути, 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, счервивíти, поиржавіти, змиршавíти, 
посивíти, збожеволíти). 

 
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’í другóго чолов’íка // 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’íрваний / обшáрпаний і таки’й там і ход’у // 
коли′ ос’ іде / одна ж’íнка і каже / хлóпчику / найми′с’ до нас дити′ну 
гл’ад’іти // найн’аwс’ йа до нéйі / пройшлó мáбут’ з м’íс’ац / тод’í 
меинé найшлá мáти //] 

Завдання 2. За діалектними явищами вокалізму й консонантизму 
визначіть, до якого говору належить пропонований текст: 

[йíздила на обласнý нарáду / з Ул’áнуйу пíтпи′сувала змагáн’е / 
потім прийíхали з нарáди і за м’íс’іц’ пуйíхала у Ки′йіw // бýлис’мо на 
нарáді / потім показували теáтир / булáм три дни / булáм на к’íн’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’í / 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: 

[звíдат’ с’а йогó оти′ц’// што будеш, сы′не, прáвити? // йа бýду 
прáвити фи′йсу // добрí / 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: 

[прийíхали 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 йíхат’ 
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 йíхат’ // ти′л’ко зáраз холоднувато йíхат’ // 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’íгат’ / а с’в’íт бýдэ обснóваний зал’і′зним 
повутúн’ам // булá пострóйена стáнц’ійа / і пóйізд почáw йíздит’ // 
тод’í 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’í мазнúк з б’íлуйу глúнуйу і намáзаw чóрнуму кунá′еві лé′
исину б’íлуйу гле′инуйу // той хлоп що йігó кін’буw чóрний шукáw за 
свуйíм 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´íлий дач’ неи міг забýтис’а тóго / шо ни спаw ц’íлу н’іч //] 

Завдання 8. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 
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[бы′ли w однóго цáр’йа три сыны′ // бы′ла w н’ого w зáгород’і однá 
грýша тай каждуй хыбíла 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’í д’ íўч’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’íше зáм·іж вúскоч’іти // і н’і мáти / 
н’і бáт’ко неи моглú йійí заставúти ш·ч’ос’ робúти // та одúн рас 
Фрóс’а поч’ýла від д’іўч’áт / ш·ч’о зáміж беирýт’ т’íл’ки тод’í / колú 
нач’:éш сорóч’ки соб·í і рушниекú сватáм // ос’ мáти і уд’іўл’áйец’:а / 
шо це зс Фрóсеийу стáлос’а // хóдиет’ б·íл’а станкá кругáми і моўч’íт’ // 
алé пóт’ім Фрóс’а ўже і за станóч’ок наўч’íлас’а с’ідáти / і мáти у 
ткан’:í помогáти / і самá ткáти // ч’éреизс гот Фрóс’а ткáла лýч’:е 
ус’íх ў сеил’í // п·ішлá про нéйі слáва робот’áшч’ойі д’íўч’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·í готóві 
наўч’íтиес’а і ткáти / т’íл’ки бп скор’íше зáм·іж вúĭти //] 

Завдання 11. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[свáйба булá у молодóго // йа булá оуд’íта у кóхту óц’у в дéв’ат’ 
аршин і у в’íс’ім п′іл // а на шийі булó намисто і дукач’ів булó т’íл’ки 
один р’адóк / бо йа рíдна // cвекор в мене буw багáтий / бо у н’огó булó 
п’ат’ дес’атúн // рáн’че йа булá неипогáна / бо прихóде три пáри 
старост’íв // 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’íw нагадáйиш // шо написáла // б’íл’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 
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бикáми / складáйу / зирнó вóз’у // бувáйи так / шо йíду на йармарку 
jарами / а w нид’íл’у w Бáлту йíду / на колгóспний рúнок вúз’у продýкти // 
капýсту / огиркú / помидóри / гарбузи / каунú // з’і мнóйу йíдеи член 
праwл’íн’а колгóспу// про продýкти / виртáйус’а додóму //] 

Завдання 13. З’ясуйте, до якого говору належить поданий текст. 
Виявіть найтиповіші фонетичні риси: 

[найб’íл’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’í мислúwц’і йіх крóп’іт’ // 
на лúса йе інáкше пол’овáн’е // лис сидúт в л’íс’і / в нур’í 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’íдова бýла дýжэ послýшна і робот’áшча / а бáбина л’інúва // однóго 
рáзу пішлú собí дон’кú до л’íсу збирáти йáгоди // д’íдова назбирáла 
пówний кошíл’ / бáбина мáла порóжний / бо wна що назбэрáла, то 
зз’íла’ // йак мáли йти дωдóму / бáбина дон’кá сказáла / шóби сíсти 
вітпочúти / полігáли wни / тий заснýла д’íдова дон’кá // бáбина 
вíк’игнула ніж / і wстромúла свóйі сэстрí w сéрцэ / а вітáк забрáла w 
нéйі йáгоди і пішлá дωдóму // йійí дóма запитали / де дрýга дон’ка / а 
wна сказáла / шо w л’íс’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’í паштú ус’іе хадúли у пасталáх / спаднúци / йýбки ширóки / 
шúлис’ на л’іето із палатнá / а на з’íму 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’íн / а у 
жéншчин іс біелуго сукна′ // на прáзник ад’івáли плáхтице три такúх 
п’ýлки із разнацв’íтних 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 пойíхали w 
лис // погáно булó йíхат’ / бо буw вэлúки сниг і не булá wтéрта дорóга //] 


