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is a complex integrated characteristic of the individual,
which contains a set of knowledge of national and universal culture, skills and abilities to work with the best examples of national and world art, provides the individual
with opportunities for self-realization in creative activities,
creatively relate to the environment, adapt it to his/her
own needs. Unfortunately, despite the proclamation of the
focus of the educational process of higher education on
the formation of basic competencies, in practice, learning
is carried out in the logic of "pre-competence" approach.
There is a contradiction due to the need for the formation
of basic competencies in the learning process in the university and the lack of theoretical and methodological
justification, the developed system of formation of artisticaesthetic competence as one of the most important for a
correctional teacher. The identified contradiction allows to
formulate the problem of research: identification of artistic-aesthetic competence, substantiation of diagnostic
methods of research of formation of competence for the
purpose of timely adjustment of educational process,
increase of efficiency and effectiveness of formation of
competences.
The purpose of the article is an identification, theoretical and methodological substantiation of the model of
artistic-aesthetic competence, substantiation of diagnostic
methods that can be used in the process of identifying of
the level of formation of individual components of the
studied phenomenon.
The methods of analysis of theoretical sources on the
research topic and the experience of pedagogical modeling
are used in the article.

As the results of the research it can be concluded that
artistic-aesthetic competence is a complex integral characteristic, in the structure of which it is possible to distinguish cognitive, affective, regulatory and reflexive components. Accordingly, taking into account the main statements of the system approach, the diagnosis of these
components will reveal both the level of components of the
studied competence and the integrated characteristics as
a whole.
Identifying the structure of artistic-aesthetic competence allows to justify a set of diagnostic methods designed for work with future correctional teachers.
The scientific originality of the results is determined
by the identification and theoretical, methodological justification of the model of artistic-aesthetic competence, by
the development of diagnostic tools that will identify the
level of formation of the studied competence, weaknesses
in the educational process, which, in turn, will eliminate
shortcomings, increase quality and effectiveness of training of future correctional teachers for the successful implementation of professional activities.
Conclusion. The results of the study, the proposed diagnostic techniques can be used in the practice of working
with high school pupils and students, in the diagnosis of
creative abilities of the individual, work on the development of creative abilities, increase self-esteem.
Keywords: competence approach; professional competence of the teacher – defectologist; aesthetic competence; correctional pedagogy; diagnostics.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА БІЛОРУСЬКИЙ ДОСВІД
У статті висвітлено проблему організації
самостійної роботи здобувачів вищої освіти під
час вивчення курсів української та білоруської
діалектології. Відзначено, що самостійна робота є формою організації освітнього процесу, під
час якої здобувач вищої освіти оволодіває визначеним викладачем начальним матеріалом без
безпосередньої участі педагога, але під його
контролем. Самостійна робота передбачає
підготовку до лекцій, практичних і семінарських занять, опрацювання рекомендованої літератури, опрацювання тем і питань, що не розглядаються в лекційній частині курсу, виконання завдань в аудиторії та позааудиторно.
Проаналізовано навчально-методичне забезпечення із дисциплін та виокремлено найпоширеніші види завдань самостійної роботи: репродуктивні, аналітичні, евристичні й дослідницькі.
Запропоновано власний досвід організації самостійної роботи з діалектології.

Ключові слова: методика викладання; самостійна робота; індивідуальне навчальнодослідне завдання; заклад вищої освіти; діалектологія.

Постановка проблеми. Освіта, зокрема
вища, не обмежується кількома роками
студіювання в навчальному закладі. Це не
тільки результат, а й безперервний процес
засвоєння знань, вироблення певних умінь
та навичок. Після завершення закладу вищої освіти випускник повинен уміти самостійно здобувати знання й постійно їх удосконалювати. Тому до важливих компетентностей, яких набувають здобувачі вищої
освіти під час виконання освітньої програми, належать уміння працювати самостійно [1, c. 32–37], що значною мірою формуються у процесі самостійної роботи.
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Як відомо, зміст й обсяг самостійної роботи визначаються робочою програмою
навчальної дисципліни й методичними рекомендаціями щодо її вивчення, розробленими викладачем, а методика організації
такої роботи залежить від особливостей
навчального предмета.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі організації самостійної
роботи здобувачів вищої освіти присвятили
наукові розвідки Б. Єсипов, В. Козаков,
А. Алексюк, П. Підкасистий, А. Аюрзанайн,
О. Діордіященко,
Л. Грицюк,
І. Шимко,
Н. Герман,
Н. Тягунова,
Л. Баранова,
Л. Савченко,
Н. Панкова,
Т. Лизнєва,
Т. Копустич, С. Мяньченя, Л. Лєшченко,
В. Ніколаєва, С. Луговцова та ін. Однак
досі потребує уваги питання організації
самостійної роботи під час вивчення окремих лінгвістичних дисциплін. Аналіз робочих програм і посібників із діалектології
засвідчує, що їхні автори такій формі організації освітнього процесу, безперечно,
приділяють увагу. Водночас теоретикометодичні аспекти організації самостійної
роботи у процесі вивчення діалектології
залишаються поза увагою науковців чи
розглянуті принагідно в контексті інших
дисциплін (наприклад, як у [2]), що зумовлює актуальність дослідження.
Мета статті – висвітлити проблему організації самостійної роботи студентів під
час вивчення діалектології в українських
та білоруських закладах вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття самостійної роботи в
педагогічній літературі має широке потрактування, зумовлене різним розумінням
сутності чи багатоаспектністю цього явища. Її визначають як однин із способів навчальної діяльності, і метод навчання, і
прийом навчання, і умову виховання, і
форму діяльності здобувачів вищої освіти, і
систему організації педагогічних умов без
присутності викладача тощо [3, с. 316].
Дотримуємося думки, що самостійна робота є формою організації освітнього процесу, під час якої здобувач вищої освіти
оволодіває визначеним викладачем начальним матеріалом без безпосередньої участі
педагога, але під його контролем.
Аналіз навчально-методичного забезпечення з української (Я. Путра «Домашні
завдання
з
української
діалектології»
(1986), В. Куриленко, О. Семеног «Методичні рекомендації для практичних занять з
курсу “Українська діалектологія”» (1992),
Г. Гримашевич, В. Мойсієнко, О. Никончук, В. Прус «Українська діалектологія:
практичний курс (методичні рекомендації)»
(2001), Ю. Громик «Діалектологія української мови. Навчально-методичні матеріали

для студентів спеціальності “Українська
мова та література”» (2003), Н. Шеремета
«Українська діалектологія: практичні заняття:
навчальний
посібник»
(2005),
Н. Дейниченко «Матеріали й методичні
вказівки до курсу “Українська діалектологія”» (2006), Т. Євтушина «Українська діалектологія
(за
вимогами
кредитномодульної системи): методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи
спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література
(мова та література англійська)”» (2008),
Т. Монахова «Українська діалектологія: навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів» (2010), Р. Сердега,
А. Сагаровський «Українська діалектологія:
навчальний посібник» (2011), С. Панцьо
«Українська діалектологія: практикум: навчально-методичний
посібник»
(2013),
Л. Прокопчук «Українська діалектологія:
навчальний посібник для студентів галузі
знань 0203 Гуманітарні науки напряму
підготовки 6.020303 Філологія. Українська
мова і література» (2013), Н. Торчинська
«Українська діалектологія: навчальний посібник» (2017), М. Вербовий «Українська
діалектологія: методичні рекомендації для
студентів філологічного факультету» (2018))
та білоруської діалектології (Э. Блінава,
Е. Мяцельская «Беларуская дыялекталогія:
вучэбны дапаможнік» (1991), Э. Блінава,
Е. Мяцельская «Беларуская дыялекталогія:
практыкум» (1991), М. Данилович «Беларуская дыялекталогія: практыкум» (1995),
І. Гапоненка, В. Трайковская «Тэставыя
заданні па беларускай дыялекталогіі»
(2002),
І. Гапоненка,
В. Трайковская
«Беларуская дыялекталогія ў табліцах і
схемах» (ч. 1. 2005, ч. 2. 2008),
І. Гапоненка, В. Трайковская «Беларуская
дыялекталогія:
вучэбна-метадычны
комплекс»
(2008),
Л. Леванцэвіч
«Беларуская
дыялекталогія:
вучэбнаметадычны
комплекс»
(2014),
Ю. Чарнякевич «Беларуская дыялекталогія:
вучэбна-метадычны
комплекс
для
спецыяльнасцей 1-02 03 01 Беларуская
мова і літаратура; 1-02 03 03-04
Беларуская мова і літаратура. Замежная
мова» (2019) засвідчує, що значна частина
авторів
підручників
–
викладачів
навчальної дисципліни – на самостійне
опрацювання відносить окремі теми чи
питання, які неможливо опрацювати в
аудиторії (на лекції, практичному й
семінарському занятті) через обмеження
часу. Пошук нової інформації активізує
пізнавальну діяльність здобувачів вищої
освіти, поглиблює їхні знання з навчальної
дисципліни.
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Виокремимо найпоширеніші види завдань самостійної роботи з діалектології:
1. Репродуктивні:
 заповнити таблиці;
 заповнити контурну карту;
 записати фонетичною транскрипцією
слова.
Цей вид завдань виконується за певним
зразком і головно сприяє активному
сприйняттю та кращому запам’ятовуванню
інформації.
2. Аналітичні:
 опрацювати першоджерело;
 зреферувати чи законспектувати статтю, розділ книги;
 зреферувати мовні особливості говірок
певного говору чи наріччя;
 підготувати доповідь за першоджерелом;
 подати характеристику наукової праці
(словника, атласу, монографії тощо);
 з’ясувати різницю між певними поняттями чи мовними явищами;
 з’ясувати стан дослідження мовних
явищ у певному мовному просторі;
 виписати зі словника діалектизми з їхнім тлумаченням;
 укласти список дослідників говірок
певного регіону;
 проаналізувати слова за зразком;
 пояснити значення виділених слів: соціальних (сленг, жаргон) і територіальних
діалектизмів;
 розподілити
слова
за
лексикосемантичними групами.
Означені завдання формують уміння
пошуку, аналізу, синтезу, узагальнення
інформації.
3. Евристичні й дослідницькі:
 написати повідомлення, реферат на
одну із запропонованих тем;
 підготувати публічний виступ на основі проаналізованого матеріалу;
 підготувати тестові завдання за певною темою;
 укласти лексичний, фразеологічний
словник місцевої говірки;
 записати й схарактеризувати діалектизми з певної місцевості, указати тип і
походження;
 зібрати й проаналізувати назви (антропоніми, топоніми тощо), які зустрічаються у говірці здобувача вищої освіти,
указати мотивацію;
 виконати технічний запис говірки й
затранскрибувати за ним мовлення;
 прокоментувати й схарактеризувати
явища фонетики, граматики (морфології,
словотвору, синтаксису);
 знайти й виписати з тексту (діалектного мовлення чи художнього твору) діалектизми й проаналізувати їх.

Такі завдання формують дослідницькі
уміння здобувачів вищої освіти і орієнтують їх на проведення наукової роботи.
Утім самостійна робота не обмежується
тільки опрацюванням тем і питань, що не
розглядаються в лекційній частині курсу, й
виконанням завдань. Вона також передбачає підготовку до лекцій, практичних і семінарських занять, опрацювання рекомендованої літератури.
Завдання самостійної роботи з діалектології виконують в аудиторії та позааудиторно, при цьому форми організації можуть
бути різними – фронтальна (усі виконують
однакові завдання) чи індивідуальна (завдання можуть диференціюватися за ступенем складності або ж усі отримують завдання з однаковими умовами, але з різним змістом); групові й парні, за нашими
спостереженнями, практикуються зрідка.
Розглянемо наш досвід організації і планування самостійної роботи з діалектології:
А. Загальний обсяг дисципліни «Українська діалектологія» для здобувачів вищої
освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціалізації 014.01 Середня освіта
(Українська мова і література) – 90 год.
(3 кредити). На аудиторні заняття відведено 40 год., на самостійну роботу – 50 год.
Остання передбачає опрацювання й доповнення лекційного матеріалу, підготовку до
практичних занять (вивчення теоретичного
матеріалу, наукової термінології і виконання завдань). Крім того, у межах вивчення
кожної теми пропонуємо виконання окремих завдань, винесених на самостійне виконання.
1. У темі «Вступ» даємо завдання законспектувати правила фонетичної транскрипції, які дозволяють читати говіркові тексти і якнайточніше відбивати звукові особливості говірки.
Пропонуємо також підготувати реферати чи наукові есе на одну із запропонованих тем, які поглиблюють і розширюють
інформацію, винесену на лекцію й практичне заняття. Наприклад, метою наукової
розвідки на тему «Концепція ізоглос» є поглибити знання здобувачів вищої освіти про
метод лінгвістичної географії й сутність
понять ізоглоса, ізофона, ізолекса, ізосема,
пасмо ізоглос; «Теорія хвиль Й. Шмідта» –
про розвиток мов, а також формувати усвідомлення того, чому низка українських
говірок південно-західного наріччя має
чимало рис, спільних із польською мовою,
поліських – із російською і білоруською;
«Кореляція ізоглос й історико-культурних
явищ» – про зв’язок мови й історії народу
тощо.
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нечітко – Д. М.) дек ми пи́дем // ми за кашо́ўки / матерки́ нам дали́ / і ми жш пашли́ туди́ // пашли́ панарива́ли памидо́ри /
і несе́м // несе́м / дахо́дим да͜ це́нтра /
йак оце́ сеча́с с’іл’сав’͜͜іе́т // ото́͜ тут оце ́
ж м͜уист / на масту́ стайі́т’ дв’і маши́ни
стро́чет’// (с. Домашлин, Корюківського
району, Чернігівської області)
І. Фонетичні особливості:
Вокалізм:
 рефлексація */ě/:
 у наголошеній позиції: після передньоязикового – [і]: н’і́мц’і; після губного – [͜іе]:
с’іл’сав’͜͜іе́т;
 рефлексація */е/:
 у наголошеній позиції: лексикалізовані
рефлекси – [і]: т’і́тко;
 у ненаголошеній позиції – [е]: ма́тер;
 */о/ в наголошених новозакритих
складах реалізується в [у͜и]: м͜уист;
 монофтонг [и] (<*/о/) в наголошеній
позиції дієслівної форми підемо: пи́дем;
 недисимілятивне акання (реалізація
*[о] в [а] в ненаголошеній позиції): раска́зуват’, канци́, гаро́д’н’а, па памидо́ри,
ваĭна́, пашла́, пашли́, панарива́ли, дахо́дим, да͜ це́нтра, с’іл’сав’͜͜іе́т, на масту́,
стайі́т’;
 відсутність нейтралізації [е] та [и] у позиції не під наголосом: села́, ма́тер,
ту́течки, пи́дем, матерки́, несе́м, сеча́с;
зна́чит’, ту́та(е)чки, брига́да, памидо́ри,
вира́шчували, кашо́ўки, панарива́ли, дахо́дим, маши́ни;
 наявність [и], що виник внаслідок
конвергенції */ы/ та */і/: брига́да, вира́шчували, дали́, пашли́, панарива́ли тощо;
 збереження давнього [у] у назві огірок:
гурки́;
 відсутність початкового [о]: гурки́.
Консонантизм:
 твердість [ч]: зна́чит, ту́тачки, вира́шчували, кача́н’:е, сеча́с, стро́чет’;
 варіювання [ц’] : [ц]: н’і́мц’і, ц’о́йі, але у
канци́;
 відсутність [й] у парадигмі піде – підемо: пашла́, пи́дем;
 уживання
сполуки
[ки]
(<[кы]):
ту́тачки, кашо́ўки, матерки́;
 збереження дзвінкості приголосних у
кінці слова: сад, але варіантність ж і жш;
 асимілятивне подовження м’яких приголосних: кача́н’:е
 асиміляція за м’якістю: гаро́д’н’а;
 асиміляція за глухістю: раска́зуват’;
ІІ. Морфологічні особливості:
Іменник:
 закінчення -и в ненаголошеній позиції
ім. чол. роду ІІ відміни в М. в. одн. після
[ц]: у канци́;

Лексичні

Морфологічні

Основні риси
Фонетичні

Наріччя

Межі
поширення

2. Із метою узагальнення відомостей про
наріччя і говори української мови й кращого запам’ятовування матеріалу пропонуємо заповнити таблицю інформацією про
межі поширення найбільших українських
мовно-територіальних утворень та їхні основні фонетичні, морфологічні та лексичні
риси:

Північне
Південнозахідне
Південносхідне

Причому ця таблиця заповнюється не
зразу, а у процесі засвоєння відповідних
тем протягом лекційного курсу.
3. Під час вивчення будь-якої наукової
дисципліни важливим є опрацювання
відомостей з історії її розвитку. Ефективному запам’ятовуванню інформації про
дослідників говорів української мови, крім
узвичаєних мультимедійних презентацій,
сприятиме виготовлення про них інформаційних карток, що складаються із
наступних структурних елементів (реквізитів):
 прізвище, ім’я, по батькові;
 рік народження і смерті (якщо є);
 портрет;
 основні праці з діалектології;
 внесок у діалектологію.
Із прикладом оформлення карток персоналій можна ознайомитися в [4, с. 28].
4. Із метою перевірки рівня засвоєння
здобувачами вищої освіти навчального матеріалу, формування умінь знаходити й
визначати діалектні явища даємо завдання
проаналізувати тексти за узагальненою
схемою (див. [5, с. 63]).
Причому мовні ознаки із кожного мовного рівня здобувачі вищої освіти аналізують після того, як засвоїли відповідну тему
із фонетики, словотвору, морфології, синтаксису.
Обов’язково подаємо зразок аналізу тексту. Наприклад:
йа бу́ду раска́зуват’// зна́чит’ у нас
ту́тачки у канци́ села́ там у нас буў сад
// і там була́ гаро́д’н’а брига́да // там
памидо́ри вира́шчували / кача́н’:е / гурки́
// ну / а ту́течки ж ваĭна́ / уже́ ж уступа́йут’ н’і́мц’і // йа пашла́ да ц’о́йі на / на
йійі́ ма́тер кажу́ / т’і́тко сте́кло / хаĭ ми з
ма́шеĭ пи́дем па памидо́ри / утуди́ ж у сад
// там ўсе кажу́ / раздвара͜ й (звучить
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освіти; 3) обрядовий текст, у якому звертається увага не тільки на вербальний план, а
ще й на акціональний, реалемний і локативний (якщо є).
5. Задля кращого запам’ятовування матеріалу із системи вокалізму пропонуємо
виконати порівняльний аналіз звукових
виявів голосних фонем різних українських
діалектних систем, заповнивши відповідну
таблицю:

 закінчення -і в ненаголошеній позиції
ім. чол. роду ІІ відміни в Н. в. множ. після
[ц]: н’і́мц’і;
 збереження давнього закінчення -е з
подовженим м’яким приголосним перед
ним в Н. в. одн. ім. сер. роду ІІ відміни:
кача́н’:е;
 ненаголошена флексія -еĭ у формі О. в.
одн. ім. І відміни (після шиплячого): ма́шеĭ;
 наявність особливих форм кличного відмінка: т’і́тко сте́кло.
Прикметник:
 -стягнені форми прикметників жін.
роду: гаро́д’н’а.
Займенник:
 Р.в. займ. жін. роду вона: йійі́;
 Р.в. займ. жін. роду ця: ц’о́йі.
Прислівник:
 початковий [у] в прислівнику туди:
утуди́;
Дієслово:
 інфінітивний суфікс -т’: раска́зуват’;
 наголошена флексія -ем у 1-й ос.
множ. теп. часу дієсл. І дієв.: несе́м;
 ненаголошена флексія -ем у 1-й ос.
множ. майб. часу дієсл. І дієв.: пи́дем;
 ненаголошена флексія -им у 1-й ос.
множ. теп. часу дієсл. ІІ дієв.: дахо́дим;
 ненаголошена флексія -ут’ у дієсл. І
дієв. у 3-й ос. множ. теп. часу, що в інфінітиві мають суфікс -а-, а в презенсі – -ай-:
уступа́йут’;
 ненаголошене закінчення -ет’ у 3-ій
ос. множини теп. часу дієсл. ІІ дієв.:
стро́чет’.
Частка:
 частка хай: хаĭ;
 частка це: оце́;
 частка то: ото́;
 частка ж: ж, жш.
ІІІ. Словотвірні особливості:
 дієслівний суфікс -ува-: раска́зуват’,
вира́шчували;
 похідні утворенні від прислівника тут
із формантом -ачки, -ечки: ту́тачки,
ту́течки;
 мішана абревіатура: с’іл’сав’͜͜іе́т.
IV. Синтаксичні особливості:
 поширеність конструкцій із сполучником дек: дек ми пи́дем;
 конструкції при дієслівному керуванні
з відмінком об’єкта: з іменником-назвою
рослини у формі називного – знахідного
множини: панарива́ли памидо́ри.
Після опрацювання теми «Лексика і
фразеологія української діалектної мови»
цю схему доповнюємо завданням виявити
лексичні особливості говірки.
У такий спосіб необхідно проаналізувати
також 1) фрагмент тексту художньої літератури; 2) наратив, записаний на аудіоносій і затранскрибований здобувачем вищої

Карпатська

Південнозахідна

Південносхідна

Аналізована
фонема

Поліська

Діалектна система

6. Активізації пізнавальної діяльності і
поглибленню знань здобувачів вищої освіти
сприятиме
індивідуальне
навчальнодослідне завдання підготувати повідомлення про певне фонетичне, граматичне явище чи процес, які наявні в говірковому
мовленні (епентеза; метатеза; апокопа; синкопа; депалаталізація; палаталізація; фонетична субституція; гіперкорекція; діафонія; конвергентні і дивергентні процеси у
фонетичній системі українських діалектів;
звукові зміни у межах сталої довжини слова; звукові зміни, пов’язані з динамікою
довжини слова; діаморфія; трансформи і
субститути в діалектному мовленні; динаміка структури слова в говірках; діалектна
контамінація; граматична й морфемна
аналогія; явище редуплікації в українських
діалектах; енантіосемія) чи характерні для
певних ареалів («якання», «цекання», «дзекання») тощо.
7. Своєрідним допуском до майбутньої
фольклорно-діалектологічної практики є
збирання незначного за обсягом діалектного матеріалу і створення діалектних карток
за одним із зразків:

8. Із метою опрацювання діалектної картотеки (студентських практик) і виявлення здібних до діалектологічних досліджень
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здобувачів вищої освіти, яких можна буде
залучати до написання бакалаврських чи
магістерських робіт із діалектології, після
опрацювання теми «Діалектна картотека.
Географія діалектного мовлення», на якій
ознайомлюємо їх, зокрема, із принципами
картографування діалектних явищ і принципами інтерпретації лінгвістичних карт,
пропонуємо створити діалектологічну карту й описати її.
Б. Щодо білоруського досвіду, він, звичайно, трохи відрізняється від українського. Наприклад, загальний обсяг дисципліни
«Білоруська діалектологія» – 84 години: 42
години відведено для занять в аудиторії, 42
години – для самостійної роботи. Крім того,
Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка нещодавно
скасував діалектологічну практику (в інших університетах, таких як Білоруський
державний університет, вона присутня). У
зв’язку з цим на самостійній роботі студенти приділяють більше уваги роботі з підручниками та посібниками.
Найбільш поширені види завдань самостійної роботи з діалектології збігаються як
в українських, так і в білоруських університетах. І це зрозуміло, адже, як відомо,
систематично
організована
самостійна
робота здобувачів вищої освіти є основним
засобом підготовки до самостійної діяльності, а зміст, методи, форми виступають як
фактори, що впливають на це навчання.
Організація керованої самостійної роботи здобувачів вищої освіти спрямована на
вирішення таких завдань:
 повторення, закріплення та узагальнення раніше набутих знань;
 удосконалення предметних навичок,
формування дослідницьких умінь та навичок;
 активізація навчально-дослідної діяльності;
 формування
готовності
здобувачів
вищої освіти до самоосвіти.
Джерелами інформації, коли здобувачі
вищої освіти виконують контрольовану
самостійну роботу, можуть бути: конспект;
друковані матеріали; підручники та словники; матеріали на електронних носіях.
План керованої самостійної роботи передбачає: форму роботи, зміст (обсяг) роботи, термін виконання, види контролю.
Залежно від місця та часу керованої самостійної роботи, характеру керівництва
нею з боку викладача та способу моніторингу її результатів вона поділяється на такі
види:
 самостійна робота під час основних
занять (лекції, семінарські заняття);

 самостійна робота під наглядом викладача у формі планових консультацій,
творчих контактів, тестів та іспитів;
 позааудиторна самостійна робота, коли здобувачі вищої освіти виконують домашні завдання навчально-творчого характеру.
Незалежність вищезазначених видів роботи є цілком умовною, і в реальному навчальному процесі ці види перетинаються
між собою.
Самостійна робота досить різноманітна,
вона може включати:
 виконання самостійних робіт;
 виконання контрольних робіт, складання схем, таблиць;
 робота з довідковою, методичною та
науковою літературою з білоруської діалектології;
 захист виконаних робіт;
 підготовка до дискусій, конференцій;
 підготовка до тестування тощо.
Основні типи завдань для керованої самостійної роботи:
 вивчення наукових та навчальних текстів (підручники, першоджерела, додаткова література);
 складання плану тексту;
 графічне відображення структури тексту;
 конспектування тексту;
 виписки з тексту;
 робота зі словниками, довідниками;
ознайомлення з нормативними документами;
 навчально-дослідницька діяльність;
 використання аудіо- та відеозаписів.
Для закріплення та систематизації
знань, здобутих самостійно, використовуються такі види діяльності:
 робота з конспектами лекцій, повторна робота над навчальним матеріалом (з
підручників, першоджерел, додаткової літератури тощо);
 складання планів і тез відповідей;
 складання таблиць для систематизації
навчального матеріалу;
 вивчення нормативних матеріалів;
 відповіді на контрольні запитання;
 підготовка доповідей для виступів на
семінарах, конференціях;
 підготовка рефератів, доповідей;
 складання бібліографії тощо.
Для розвитку навичок використовуються такі дії:
 виконання завдань за зразком;
 розв’язування варіативних завдань;
 виконання схем, таблиць тощо;
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 рефлексивний
аналіз
професійних
умінь і навичок із використанням аудіо- та
відеоапаратури та ін.
Види завдань для керованої самостійної
роботи, їх зміст та характер можуть бути
змінними та диференційованими, враховувати специфіку матеріалу, поданого для
самостійного вивчення.
Серед конкретних видів самостійної роботи рекомендується використовувати наступні:
а) самостійна робота за зразком (перенесення відомого способу в аналогічну ситуацію). Пізнавальна активність здобувачів
вищої освіти з діалектології у виконанні
цих завдань виявляється в осмисленні,
запам’ятовуванні та відтворенні навчального матеріалу та його застосуванні за
зразком. Основна його мета – закріпити
знання, розвивати вміння та навички;
б) реконструктивно-змінна самостійна
робота (перенесення відомого способу з
деякою модифікацією в незнайому ситуацію). На цьому рівні студент застосовує
відомий спосіб, адаптуючи його до нової
ситуації;
в) евристична самостійна робота (перенесення відомих способів у нестандартну
ситуацію). У цьому випадку студент вибирає, які особливості він може виділити, в
якій послідовності подати їх та на яких
зосередити увагу. Завдяки цьому самостійна робота набуває дослідницького характеру.
Для контролю самостійної роботи використовуються:
 перевірка окремих завдань;
 семінари;
 колоквіуми;
 конференції;
 заліки за темами, за розділами;
 тестування;
 контрольні роботи.
Для контролю ефективності організації
самостійної роботи можна провести анкетування, під час якого виявити корисність
певних видів та організаційних форм самостійної роботи, правильність та своєчасність їх включення у навчальний процес,
адекватність методичного забезпечення
тощо.
Критеріями оцінювання результатів самостійної роботи можуть бути:
 рівень засвоєння навчального матеріалу;
 вміння використовувати теоретичні
знання під час виконання практичних завдань;
 обґрунтованість та чіткість викладу відповіді;

 оформлення матеріалу відповідно до
вимог стандартів;
 сформовані вміння та навички відповідно до цілей і завдань дисципліни [6, c.
27–29, 64–70].
Самостійна робота може бути успішною
лише за умови її правильної організації,
необхідної методичної підтримки, ефективного контролю, обов’язкової систематизації, а за необхідності й коригування знань,
які були отримані самостійно.
Важливою частиною самостійної роботи
є робота над помилками, допущеними в
плановій роботі. Викладач лише підкреслює слова та вирази, в яких є неправильне
написання чи використання, даючи студенту можливість самостійно розібратися з
ними, тобто роблячи ці недоліки об’єктами
свідомої цілеспрямованої роботи.
Тексти для самостійного читання та вивчення, узагальнення та конспектування,
методичні вказівки щодо написання конспекту, контрольні тести та завдання для
самостійної роботи студентів представлені
в книзі [7] та інших білоруських виданнях,
перелічених на початку статті.
Приклад 1.
Приблизний перелік завдань для керованої самостійної роботи студентів:
Тема 7. Діалектна основа літературної
мови – 4 години (практична).
Завдання:
1 модуль складності. На основі підручника складіть план відповідей на запитання:
1. Чи є відмінності в системі приголосних
говірок і літературної мови?
2. Як передаються в мовленні сонорні [р] та
[р']? Як називаються такі говірки?
3. Як передаються передньоязикові африкати [͡дз'] – [ц'] та зімкнені приголосні [д
(д')] і [т (т')]?
4. Як передаються передньоязикові
шиплячі [ж], [ч], [ш] та африкати [͡дж],
[ц]?
5. Як передаються фонеми /б/ – /б'/, /в/ –
/в'/, /м/ – /м'/, /п/ – /п'/?
6. Чи властива фонема /ф/ – /ф'/ системі
консонантизму білоруської діалектної
мови?
2 модуль складності. Виконайте завдання з практикуму. Складіть опорні схеми
«Особливості давального і місцевого відмінків», «Діалектні закінчення іменників однини і множини всіх типів відмін», заповніть таблиці «Розбіжність іменників у роді»,
«Відмінювання різновідмінюваних іменників».
3 модуль складності. Підготуйте проєкт
«Фонетика та морфологія діалектної мови»
та захистіть його.
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Приклад 2.
ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
№
п/п
2.1

2.2
3.

Назва тэмы, раздзела
Крыніцы вывучэння беларускай дыялектнай
мовы. Запісы фалькларыстаў, этнографаў
ХІХ – ХХІ стст., мастацкія творы пачатку
фарміравання сучаснай беларускай
літаратурнай мовы, матэрыялы
дыялектолагаў ХІХ – ХХІ стст., дыялектныя
слоўнікі, хрэстаматыі вуснага маўлення,
лінгвістычныя атласы і інш.
Дыялекталагічныя даследаванні беларускіх
гаворак у пасляваенны перыяд.

К-сць
гадзін
2

2

Тыпы лінгвістычных атласаў у залежнасці ад
моўных узроўняў: а) універсальны,
б) тэматычны
Тыпы лінгвістычных атласаў у залежнасці ад
тэрыторыі даследавання:
а) агульнанацыянальны, б) рэгіянальны, в)
атласы груп моў, г) сем'яў моў ці
кантынентаў
Беларускія дыялектныя асаблівасці на
картах гэтых атласаў.

2

З гісторыі лінгвагеаграфіі (Г.Венкер,
Ж.Жыльерон, Я.Карскі, Маскоўская
дыялекталагічная камісія (МДК), П.Бузук).

2

Приклад 3. Практика (невиїзна).
ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ ЛЕКСИКИ
1. Завдання практики – збір та мовний
опис лексикографічного матеріалу, що визначає особливості функціонування певних
тематичних груп.
2. Джерелами матеріалу є білоруські
говірки та лексикографічні видання.
3. Збір матеріалу здійснюється за таким планом:
 Вибір джерел матеріалу (2 – 3 словники залежно від обсягу реєстру). Один із
словників (найбільший) обирається в якості
основи.
 Із словника, обраного в якості основи,
здійснюється вибір фактичного матеріалу
про конкретну тематичну групу.
 Перевіряється наявність вибраних слів
в інших діалектних словниках.
 Перевіряється наявність вибраних лексем у Тлумачному словнику білоруської
мови (ТСБМ).
4. Запис матеріалу проводиться на картках. Конкретний предметний матеріал
поділяється на відповідні тематичні підгрупи. Картки повинні містити такі елементи: а) закріплені в основному словнику лексеми (з позначенням семантики та ілюстраціями; у разі, коли слово має декілька
значень, фіксується лише значення, яке
пов’язане з аналізованою тематичною групою); б) факт наявності лексеми в інших

2

2

Заданне
Напісанне рэферата па
тэме
(рэсурснаінфармацыйны цэнтр)

Форма
выканання
Пісьмовая

Падрыхтаваць даклад
па
тэме
(рэсурснаінфармацыйны цэнтр)
Падрыхтаваць даклад
(рэсурснаінфармацыйны цэнтр)
Падрыхтаваць даклад
(рэсурснаінфармацыйны цэнтр)

Вусная

Падрыхтаваць даклад
(рэсурснаінфармацыйны цэнтр)
Падрыхтаваць даклад
(рэсурснаінфармацыйны цэнтр)

Вусная

Вусная
Вусная

Вусная

словниках, які послугували джерелами фактичного матеріалу практики; в) тип діалектних відмінностей (протиставний / непротиставний); г) факт наявності лексеми
в літературній мові відповідно до ТСБМ, д)
тип діалектизму, що ґрунтується на порівнянні діалектної та літературної характеристики лексеми.
Приклад оформлення карток:
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Приклад 4. Практика (виїзна).
Зразок оформлення обкладинки
практики:
тытульны бок:

інформацію; уміння працювати з новітніми
інформаційними й комунікаційними технологіями.
Перспективи подальших наукових студій убачаємо в дослідженні нових форм і
методів навчання, які можна застосовувати для підвищення ефективності самостійної роботи здобувачів вищої освіти з діалектології.

ДЫЯЛЕКТАЛАГІЧНАЯ ПРАКТЫКА
Комплекснае даследаванне дыялектных
асаблівасцяў
Месца практыкі: Беларусь
Брэсцкая вобласць
Брэсцкі раён
в. Кабёлка
Выканаўца: студэнтка ІІ курса 1 групы
аддзялення беларускай
філалогіі філалагічнага факультэта БДУ
Іваноўская Яўгенія Пятроўна
Кіраўнік: дацэнт Трайкоўская Валянціна
Піліпаўна
МІНСК 2020
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Зразок оформлення щоденникових
записів:
Афіцыйная назва абследаванай вёскі –
Кабёлка. Мясцовая – Кубэ́лка, ж. або Кабы́лкі, мн. Вёска знаходзіцца ў Дамачаўскім пасялковым савеце і ўваходзіць у
саўгас “Дамачаўскі”.
Жыхары называюць сябе кубэлко́вцы
(жан. кублёнка, муж. кубле́нэц або кубэ́льскій). Назву вёскі тлумачаць так:
Колы́сь была́ пара́хвія штыро́х сэ́лув:
Ру́дні й Лэплэ́вкі, Кубэ́лкі й Чэ́рска.
Ба́тюшка каза́в, шчо Кубэ́лка – кубло́
(гняздо́) пара́хвіі. Ру́дня – рудня́ Кубэ́лкі.
Лэплэ́вка злыпы́ла шты́ры в пара́хвію, а
ху́жэ чэртэ́й ныма́, як у Чэ́рску.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Аналіз українського й білоруського досвіду організації самостійної роботи з діалектології засвідчує, що вона є
важливим компонентом освітнього процесу, адже під час її виконання здобувачі
вищої освіти опрацьовують значний за
обсягом масив інформації, який через брак
часу неможливо подати під час аудиторних
занять; поглиблюють свої знання про мову
та її структуру; набувають умінь спостерігати за діалектним мовленням й аналізувати його; у них формуються низка найважливіших загальних компетентностей, серед
яких уміння працювати самостійно; уміння
комунікувати; здатність експлікувати нову
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ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING
THE STUDY OF DIALECTOLOGY: UKRAINIAN AND BELARUSIAN EXPERIENCE
Summary. Introduction. After graduating from a
higher educational institution, the graduate must be able
to acquire knowledge independently and improve it constantly. Therefore, higher education students’ important
competencies acquired during the implementation of the
educational program include the ability to work independently, which is largely formed in the process of independent work. The analysis of work programs and manuals on dialectology shows that their authors pay attention
to this form of organization of the educational process. At
the same time, theoretical and methodological aspects of
the organization of independent work in the process of
studying dialectology remain out of the attention of scientists or still considered occasionally in the context of other
disciplines.
The purpose of scientific research is to reveal the problem of organizing independent work of higher education
students while studying dialectology in Ukrainian and
Belarusian higher educational institutions.
In order to solve the tasks and achieve the goal, a
number of theoretical research methods were used: study
and analysis of modern educational and methodical and
reference literature, their systematization to compare
different views on the problem of students’ independent
work and methods of its organization in higher educational institutions of Ukraine and Belarus; studying, theoretical comprehension and generalization of the advanced
pedagogical experience of work of teachers of dialectology.
The independent work is a form of organization of the
educational process in which the student masters the

initial material without the direct participation of the
teacher, but under his control. It includes preparation for
lectures, practical and seminar classes, work with recommended literature, elaboration of topics and issues,
which are not considered in the lecture part of the course,
performance of tasks in the classroom and extracurricular
activities. Tasks of independent work on dialectology are
performed in the classroom and outside the classroom.
The forms of organization of independent work can be
different: frontal, group, pair or individual. The most common types of independent work tasks are reproductive,
analytical, heuristic and research.
Analysis of Ukrainian and Belarusian experience in
organizing of students’ independent work on dialectology
shows that it is an important component of the educational process. While its implementation, higher education
students process a large amount of information, which
due to lack of time cannot be provided during classes;
students deepen their knowledge of language and its
structure; acquire the ability to observe dialectal speech
and analyse it; they form a number of important general
competencies, including the ability to work independently,
ability to communicate, ability to explain new information,
ability to work with the latest information and communication technologies.
Keywords: teaching methods; independent work; individual educational and research task; institution of
higher education; dialectology.
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АКАДЕМІЧНА ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ МУЗИЧНИХ
КОЛЕДЖІВ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
Схарактеризовано загальнонауковий зміст
поняття академічної вокально-виконавської
культури студентів музичних коледжів. Доведено, що формування поняття академічної
вокально-виконавської культури є складним
процесом, для усвідомлення якого необхідне
з’ясувати зміст понять вокальної культури,
виконавської культури, вокально-виконавської
культури, культури власного вокального виконання, академізму. Доведено, що формування
поняття академічної вокально-виконавської
культури відбувається в зоні взаємодії кількох
понятійних локусів. На основі кількох визначень
з’ясовано, що еталонність академічності є органічним чинником вокальної культури особистості. Спрямованість виконавської, вокальновиконавської діяльності до найвищого прояву
майстерності, відзначена на прикладі ряду
визначень, кореспондує з еталонністю академічності, надає цьому різновиду вокальної підго-

товки найвищого художньо-естетичного сенсу.
Академічна вокально-виконавська культура
історично стає виразником системи суворих
правил, регламентованих виконавських прийомів, які пройшли випробовування часом і були
доведені до рівня художньо-виконавської традиції. Академічна вокально-виконавська культура
є складовою мистецтва прекрасного співу, але
й водночас – дуже складною системою вдосконалення, починаючи від вибудовування звуку в
особистій манері виконання, оволодіння якою
передбачає засвоєння великої кількості методичних узагальнень.
На основі аналізу міждисциплінарних наукових джерел розкрито сутність феномену академічної вокально-виконавської культури та
запропоновано авторську інтерпретацію його
змісту. Академічну вокально-виконавську культуру студентів музичних коледжів визначено як цілісну фахову якість, яка інтегрує здат87

