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ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ГОВІРОК МАНЬКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  НА ФОНЕТИЧНОМУ РІВНІ 

 
Говірки Маньківського району Черкаської області територіально 

відповідно до всіх відомих класифікацій [1–5] можна вважати перехідними, 
проте цей статус не є визнаним. Актуальність нашого дослідження 
вбачаємо в розв’язанні питання про статус говірок Маньківщини.  

Джерело дослідження – Атлас української мови (АУМ), власні 
польові записи, виконані під час діалектологічної практики в 2015 році, 
регіональні словники та лінгвогеографічні праці. 

АУМ подає відомості про лексико-семантичну, фонетичну та 
граматичну структуру 4-х маньківських говірок1,24зокрема це говірки 
сс. Дзендзелівка, Кривець, Іваньки, Русалівка. Зауважимо, що лише 
Русалівка знаходиться в басейні річки Гірський Тікич, яка  в багатьох 
дослідженнях подільсько-середньонаддніпрянської межі є демаркаційною 
лінією. Решта ж говірок розміщені західніше. Уже таке територіальне 
розміщення досліджуваних говірок може свідчити про їх неоднорідність, 
оскільки, якщо дотримуватися визначення розмежувань південно-західних 
і південно-східних діалектів, західні досліджувані говірки, ймовірно, 
можуть бути типовими східноподільськими.  

Більшість карт фонетичного рівня фіксують відносну однорідність 
досліджуваних говірок, зокрема в репрезентації таких фонетичних явищ: 
відповідники наголошеного ě у лексемах д҆ірка (к. № 4), хл҆іў (к. № 5), 
хр҆ін (к. № 8), відповідники наголошеного ě після [р] – р҆ічка, р҆ідко, 
гор҆іх, стр҆іти (к. № 7), після губних – б҆ілий, об҆ід, в҆ітеир, в҆іра, п҆ішки 
(к. № 9), після сполучень передньоязикового з губним – с҆ в҆ іт, з҆ в҆ ір, с҆ 
м҆ іх, з҆ м҆ ій (к. № 10); рефлекси ненаголошеного ě  після зубних і [л] – д҆ 
ідок, д҆ іди, д҆ іла, д҆ ітей, т҆іла, поз҆ іхи, с҆ інок҆ іс, ц҆ іпилно, л҆ іси, хл҆ 
іби, у хл҆ ів҆ і, у гн҆ із҆ д҆ і (к. № 11), після губних – в҆ ідро, м҆ ішок, п҆ ісок, 
в҆ ітри (к.№ 15),  у лексемах пас҆ іка (к. № 12), сп҆ івайе (к. № 16), 
рефлекси давнього і після шиплячих – жито, чистий, причина, ширший 
(к. № 18), рефлекси давніх і та ы після [р] – три, гриб, говорити (к. № 19), 
                                                
1 Тут і далі маємо на увазі говірки Маньківського району Черкаської області 
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після губних – вилки, милий, бити (к. № 20), сполучення [ги], [хи], [ки] – 
гинути, кидати, хитрий (к. № 21), зникнення початкового [і] у лексемах 
голка, грати  (к. № 25), відповідники давнього [ы] у лексемі 
мабуть(к. № 27), рефлекси [е]  наголошеному закритому складі – т҆ітка 
(к. № 28),  л҆ ід (к. № 29), ж҆інка (к. № 31), доп҆ік (к. № 32), рефлекси [е] в 
наголошеному закритому складі кис҆іл҆  (к. № 34), с҆ім (к. № 35), ш҆іс҆т҆ 
(к. № 36), кур҆ін҆ (к. № 37), п҆іч (к. № 38), йачм҆ін҆ (к. № 39). Перед 
складом з наголошеним звуком [е] фонема /е/ реалізується звуком [еи] або 
[ие] – зеилений, меине, сеибе, теипер, неисе, меите, деинце, деишевий, 
зиелений, миене, сиебе, тиепер, ниесе, миете, диенце, диешевий (к. № 40). Так 
само реалізується /е/ в післянаголошеному відкритому складі – озеиро, 
матиер҆ і, матирин҆ і  (к. № 41). Однорідність досліджувані говірки 
демонструють у репрезентації рефлексів е в ненаголошеному закритому 
складі ос҆ін҆ (к. № 42), поп҆іл҆  (к. № 44) відповідників ненаголошеного е 
після [й] на початку слова – йіжак (к. № 45), йаўдоха (к. № 46), рефлекси 
ненаголошеного ę у лексемах колод҆аз҆  (к. № 48), м҆іс҆ац ҆  (к. № 49), 
рефлекси ненаголошеного ę у числівниках на –дцять (к. № 50).     

Проте більшість карт фонетичного рівня, які репрезентують 
діалектні явища вокалізму, свідчать про неоднорідність досліджуваних 
говірок. Наприклад, говірка с. Дзендзелівка зберігає в іменнику блиск   
рефлекси [и], характерний і для інших досліджуваних говірок, та [а], який 
відомий у лексемах, що репрезентують південно-західне наріччя. 
Неоднорідність говірок відображає карта відповідників ненаголошеного ě 
у лексемі ц҆ілувати. Форму, відому і в літературній мові, зафіксовано в 
говірках сс. Русалівка, Іваньки, лише цилувати – у говірці с. Кривець, і як 
паралельну до ц҆ ілувати, ц҆олувати – у Дзендзелівці. Останню форму 
укладачі Атласу фіксують переважно в південно-західних говірках 
(к. № 13). 

Неоднорідними є говірки і в репрезентації сполучення [ки] в лексемі 
сокира, така форма зафіксована в усіх говірках; форма сукира, із типовим 
подільським «уканням», у говірці с. Іваньки (к. № 22). Реалізація 
сполучення [ли] чітко диференціює говірки на ті, для яких характерне 
звукосполучення [ли]  в лексемі глибокий, як у діалектах південно-східного 
наріччя (Русалівка, Кривець, Іваньки), та говірки з типовою подільською 
рисою – звукосполученням  [лі],  – гл ҆ ібокий (Дзендзелівка) (к. № 23). 
Досліджувані говірки утворюють острівний мікроареал у репрезентації  
приставного голосного  в лексемі іржати на суцільному тлі фонетичного 
варіанта иржати, характерного для південно-західних говорів та 
виявленого в говірці с. Русалівка. Крім того, в усіх досліджуваних 
говірках, за винятком  с. Кривець, відзначено вживання протетичного [г], 
що є ознакою південно-західних говорів (к. № 24). [е] ← [ь] в 
ненаголошеному закритому складі в говірках сс. Русалівка, Іваньки, 
Дзендзелівка передається відповідником [і] – сл҆ із, що є характерним для 
всього українського мовного континууму. У говірці с. Кривець 
зафіксовано варіант сл ҆оз , який згідно з АУМ к. № 33 вживається майже 
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по всій території І тому АУМ. Говірка с. Кривець виокремлюється і в 
репрезентації рефлексу е в ненаголошеному закритому складі у лексемі 
погриб на тлі норми погр҆ іб   (к. № 43). У всіх досліджуваних говірках у 
післянаголошеному закритому складі звук [е] ← ь має широкий варіантний 
ряд від [еи ….  до и]: перстеин҆, хлопеиц҆, кусеин҆, п҆ івеин҆, к҆ ібеиц҆  
(к. № 47). У говірці с. Іваньки таку фонему, крім того, передає звук [і]: 
перстін҆, хлоп ҆іц҆, кус҆ін҆, п҆ ів҆ін҆, к҆ іб҆іц҆ . 

Отже, серед фонетичних явищ, зафіксованих Атласом української 
мови, переважають ті, що засвідчують неоднорідність говірок 
Маньківського району Черкаської області. Послідовно зберігає особливості 
південно-східних діалектів лише говірка с. Русалівка, решта – то південно-
західних, то південно-східних, що дозволяє зробити висновок про 
перехідний статус маньківських говірок.  
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Сучасна стратегія розбудови дошкільної освіти в Україні відповідає 

Міжнародній конвенції про права людини та дитини і спрямована на 
реалізацію положень законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI 
столітті», Державної національної програми «Діти України».  
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