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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг із робочої програми навчальної дисципліни “Слов’янський фольклор”) 

 

Найменування показників 

 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

01 «Освіта / Педагогіка». Денна форма навчання 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

014.01 «Середня освіта 

(українська мова і література)» 

Обов’язкова 

Блоків змістових модулів 

– 2 
Рік підготовки – перший 

Загальна кількість годин – 

120 
Семестр – 2 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи – 5,5 

Лекції – 16 год 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

магістр 

Практичні – 16 год 

Самостійна робота – 88 год 

Вид контролю – залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи 

становить – 2,75. 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – допомогти студентові вивчити і засвоїти 

систему жанрів та різновидів слов’янського фольклору, їх основні сюжети й мотиви, навчити 

аналізувати та інтерпретувати уснопоетичні явища, розуміти їх значення у контексті 

розвитку сучасної фольклористики та філології. 

Основні завдання дисципліни «Слов’янський фольклор» полягають в тому, що вона 

допоможе студентам: 

 осмислено опанувати курс усної народної творчості слов’ян; 

 усвідомити жанрово різноманітні твори традиційного та сучасного слов’янського 

фольклору як цілісну систему; 

 глибоко засвоїти найважливіші поняття та терміни дисципліни; 

 фахово аналізувати фольклорні явища, виокремлювати їх художні особливості; 

 правильно читати та розуміти зміст традиційних і нових фольклорних творів слов’ян; 

 пояснювати, інтерпретувати персонажів тексту та їх сюжети з погляду сучасної 

слов’янської фольклористики. 

 

У результаті вивчення цього курсу студент повинен 

знати:  

 предмет і завдання слов’янської усної народної словесності, її методологічну основу, 

джерела розвитку, огляд основних етапів її становлення, відповідну літературу з питань 

курсу;  

 систему жанрово-родової класифікації фольклору слов’ян;  

 теоретичні відомості про кожен різновид, жанр та рід народнопоетичної творчості;  

 основні теми, сюжети та мотиви жанрів східнослов’янського, західнослов’янського та 

південнослов’янського фольклору;  

 загальні відомості про збирачів слов’янського фольклору, найвідоміші збірники та 

видання;  

 

уміти:  

 розрізняти жанри та різновиди уснословесних творів, виділяти їхні основні риси та 

ознаки, пояснювати належність до відповідних родів, видів та тематичних груп 

фольклору; 

 аналізувати народнопоетичні тексти, визначати у них тему, ідею, проблему, 

характеризувати систему персонажів, виділяти типові лексичні та синтаксичні художні 

засоби; 

 інтерпретувати зміст фольклорного твору, його історичну основу, розуміти походження 

відповідного сюжету чи мотиву, вказати на його художню цінність; 

 пояснити на прикладі конкретного твору чи окремого видання важливість збирання та 

публікації високохудожніх зразків слов’янського фольклору, їх вагу та місце в культурній 

спадщині слов’ян. 

 

Навчальний курс охоплює 4 кредити (120 год). Курс складається з 16 год лекційних 

занять, 16 год практичних занять та 88 год самостійної роботи. Тижневе навантаження 

студента складає 2 год аудиторних занять та 5,5 год самостійної роботи. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. 

Слов’янський фольклор як навчальна дисципліна та його жанровий склад.  

1. Предмет і завдання курсу «Слов’янський фольклор». 2. Фольклор або усна народна 

словесність: питання термінології. 3. Риси, які відрізняють фольклор від літератури: 

соціальна природа, життєвий зміст, ідейна сутність, художня своєрідність. 4. Основні ознаки 

фольклору як мистецтва слова: колективність, традиційність, усність, варіативність, 

змінність. 5. Зміст поняття «слов’янський фольклор», його визначення, загальні особливості. 

6. Жанровий склад слов’янського фольклору. Класифікація жанрів та ознаки їх виділення. 

Фактори виникнення системи фольклорних жанрів. 7. Взаємовідношення жанрів 

слов’янського фольклору. 

 

Тема 2. 

Обрядовий фольклор слов’ян. 

1. Жанри обрядового фольклору слов’ян: загальна характеристика та класифікація. 

2. Календарні обряди і народна творчість слов’ян зимового та весняного циклів. 

3. Календарні обряди і народна творчість слов’ян літнього та осіннього циклів. 4. Весільні 

родинно-сімейні обряди та усна словесність слов’янських народів. 5. Родильні, похоронні 

обряди та народна творчість слов’ян. 

 

Тема 3. 

Народний епос слов’ян 

1. Основні епічні жанри слов’янського фольклору: казка, легенда, переказ. 2. Казка – один із 

найдавніших епічних фольклорних жанрів слов’янських народів: основні ознаки, талановиті 

виконавці, міжнародні сюжети. 3. Три жанрові різновиди народних казок у слов’ян. Казки 

про тварин і народна проза. 4. Чарівні або героїко-фантастичні казки у слов’янському 

фольклорі. 5. Соціально-побутові казки та їх загальна характеристика. 6. Слов’янські народні 

легенди, їх жанрові та тематичні особливості. 7. Народні перекази у слов’ян та їх 

національна своєрідність. 

 

Тема 4. 

Народний ліро-епос слов’ян 

1. Ліро-епічні фольклорні твори слов’янських народів: загальна характеристика, 

класифікація, походження. 2. Билини – один із найдавніших жанрів російського та 

східнослов’янського фольклору. 3. Юнацкі пісні як народний ліро-епос сербів, хорватів, 

болгар і македонців. 4. Гайдуцькі історико-героїчні пісні балканських слов’ян. 5. Історичні 

народні пісні слов’янських народів. 6. Народні балади слов’ян: класифікація, тематика, 

сюжетика та художні особливості ліро-епічних творів. 

 

Тема 5. 

Народна лірика, драма та паремії слов’янських народів. 

1. Народна лірика слов’ян та особливості художньої форми її творів. 2. Пісенний фольклор 

на соціальну тематику та його тематичні групи. 3. Слов’янські сімейно-побутові пісні: 

загальна характеристика, тематичні групи. 4. Малі пісенні жанри слов’янських народів 

(частушка, краков’як, бечарац). 5. Народна драма у слов’ян (ляльковий і живий театр). 

6. Слов’янські народні прислів’я та приказки. 

 

Тема 6. 

Фольклор східних слов’ян: російська та білоруська уснопоетична творчість. 

1. Жанрово-родова класифікація східнослов’янського фольклору росіян і білорусів. 

2. Традиційне і специфічне в російському календарно-обрядовому фольклорі зимового 

(колядки, винограддя, таусені; підблюдні пісні) та весняного (масляничні пісні, веснянки, 

єгор’євські, в’юнишні, семицькі пісні) циклів. 3. Національні особливості жанрів 



календарно-обрядової поезії білорусів (пилипівські, масленичні, волочебні, корогодні та 

кустові пісні). 4. Весільні голосіння та пісні в контексті сімейно-побутового обрядового 

фольклору росіян. 5. Билини Новгородського циклу в системі народної ліро-епічної традиції 

російського фольклору. 6. Білоруські історичні пісні та балади як жанри позаобрядової 

поезії. 7. Особливості народнопісенної лірика росіян (ліричні протяжні, хороводні та 

«плясовиє» пісні, «частушки»). 8. Жартівливі та сімейно-побутові пісні білоруського народу. 

9. Народна драма в Росії та Білорусі (білоруська «Батлейка» і російська «Петрушка», драми 

«Цар Ірод», «Цар Максиміліан» і «Лодка», «Барин»). 

 

Тема 7. 

Фольклор західних слов’ян: польська, чеська та словацька усна словесність. 

1. Колядки в системі різдвяно-новорічної обрядовості та звичаєвості польського народу. 

2. Чеські народні молитви як жанр магічно-сакрального фольклору: тематичні групи, поетика 

та художні особливості творів. 3. Польський пісенний фольклор і краков’яки: загальна 

характеристика, основні жанри та різновиди, тематичні групи. 4. Історичні та ярмаркові 

(«крамаржскіе») народні пісні чехів: традиційні сюжети, основні образи, художня специфіка. 

5. Побут, родина, село, відгомони історичних подій у словацьких народних баладах і 

ліричних піснях. 6. Основні теми і сюжети польської, чеської народної прози (казки, легенди, 

перекази, анекдоти). 7. Персонажі словацької народної демонології. 8. Паремійні жанри 

західнослов’янського фольклору: прислів'я та приказки, загадки. 9. Своєрідність 

народнодраматичних дійств і лялькового вертепу поляків, чехів і словаків. 

 

Тема 8. 

Фольклор південних слов’ян: болгарська, сербська, хорватська і македонська народна 

творчість. 

1. Про моральні чесности нареченої в македонських весільних піснях, обрядах і звичаях. 

2. Сербські народні голосіння: тематика, художні засоби, історична основа. 3. Фольклорні 

теми, мотиви, образи казкового епосу балканських слов’ян. 4. Художні особливості народної 

демонологічної прози хорватів. 5. Народні пісні нащадків болгарських переселенців з 

Північного Приазов’я України. 6. Про носіїв і виконавців хорватських народних пісень. 

7. Герої та персонажі юнацкого героїчного епосу південних слов’ян. 8. Македонські народні 

балади та давні вірування балканських слов’ян (на прикладі «Балади про замуровану 

наречену»). 9. Тематика та художня специфіка гайдуцких пісень у фольклорі сербів, хорват і 

болгар. 10. Македонські народні прислів’я та приказки. 11. Дитячий фольклор південних 

слов’ян. 12. Хорватська столиця Загреб у фольклорі та літературі. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лк пр лаб ср 

МОДУЛЬ 1 

1 
Слов’янський фольклор як навчальна дисципліна та його 

жанровий склад.  
2 2 – 8 

2 Обрядовий фольклор слов’ян. 2 2 – 12 

3 Народний епос слов’ян 2 2 – 12 

4 Народний ліро-епос слов’ян 2 2 – 12 

5 Народна лірика, драма та паремії слов’янських народів. 2 2 - 12 

МОДУЛЬ 2 

6 
Фольклор східних слов’ян: російська та білоруська усно-

поетична творчість. 
2 2 - 12 

7 
Фольклор західних слов’ян: польська, чеська та словацька 

усна словесність. 
2 2 - 12 

8 
Фольклор південних слов’ян: болгарська, сербська, 

хорватська і македонська народна творчість. 
2 2 - 8 

 ВСЬОГО 16 16 – 88 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1 Слов’янський фольклор як навчальна дисципліна та його жанровий склад.  
1. Предмет і завдання курсу «Слов’янський фольклор». 2. Фольклор або усна народна 

словесність: питання термінології. 3. Риси, які відрізняють фольклор від літератури: 

соціальна природа, життєвий зміст, ідейна сутність, художня своєрідність. 4. Основні 

ознаки фольклору як мистецтва слова: колективність, традиційність, усність, 

варіативність, змінність. 5. Зміст поняття «слов’янський фольклор», його визначення, 
загальні особливості. 6. Жанровий склад слов’янського фольклору. Класифікація жанрів 

та ознаки їх виділення. Фактори виникнення системи фольклорних жанрів. 

7. Взаємовідношення жанрів слов’янського фольклору. 

2 

2 Обрядовий фольклор слов’ян. 
1. Жанри обрядового фольклору слов’ян: загальна характеристика та класифікація. 

2. Календарні обряди і народна творчість слов’ян зимового та весняного циклів. 

3. Календарні обряди і народна творчість слов’ян літнього та осіннього циклів. 

4. Весільні родинно-сімейні обряди та усна словесність слов’янських народів. 
5. Родильні, похоронні обряди та народна творчість слов’ян. 

2 

3 Народний епос слов’янських народів 
1. Основні епічні жанри слов’янського фольклору: казка, легенда, переказ. 2. Казка – 

один із найдавніших епічних фольклорних жанрів слов’янських народів: основні ознаки, 

талановиті виконавці, міжнародні сюжети. 3. Три жанрові різновиди народних казок у 

слов’ян. Казки про тварин і народна проза. 4. Чарівні або героїко-фантастичні казки у 

слов’янському фольклорі. 5. Соціально-побутові казки та їх загальна характеристика. 
6. Слов’янські народні легенди, їх жанрові та тематичні особливості. 7. Народні 

перекази у слов’ян та їх національна своєрідність. 

2 

4 Народний ліро-епос слов’ян 
1. Ліро-епічні фольклорні твори слов’янських народів: загальна характеристика, 

класифікація, походження. 2. Билини – один із найдавніших жанрів російського та 

східнослов’янського фольклору. 3. Юнацкі пісні як народний ліро-епос сербів, хорватів, 

болгар і македонців. 4. Гайдуцькі історико-героїчні пісні балканських слов’ян. 

5. Історичні народні пісні слов’янських народів. 6. Народні балади слов’ян: 
класифікація, тематика, сюжетика та художні особливості ліро-епічних творів. 
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5 Народна лірика, драма та паремії слов’янських народів. 
1. Народна лірика слов’ян та особливості художньої форми її творів. 2. Пісенний 
фольклор на соціальну тематику та його тематичні групи. 3. Слов’янські сімейно-

побутові пісні: загальна характеристика, тематичні групи. 4. Малі пісенні жанри 

слов’янських народів (частівка, краков’як, бечарац). 5. Народна драма у слов’ян 

(ляльковий і живий театр). 6. Слов’янські народні прислів’я та приказки. 
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МОДУЛЬ 2 

6 Фольклор східних слов’ян: російська та білоруська усно-поетична 

творчість. 
1. Жанрово-родова класифікація східнослов’янського фольклору росіян і білорусів. 

2. Традиційне і специфічне в російському календарно-обрядовому фольклорі зимового 

(колядки, винограддя, таусені; підблюдні пісні) та весняного (масляничні пісні, 

веснянки, єгор’євські, в’юнишні, семицькі пісні) циклів. 3. Національні особливості 
жанрів календарно-обрядової поезії білорусів (пилипівські, масленичні, волочебні, 

корогодні та кустові пісні). 4. Весільні голосіння та пісні в контексті сімейно-побутового 

обрядового фольклору росіян. 5. Билини Новгородського циклу в системі народної ліро-

епічної традиції російського фольклору. 6. Білоруські історичні пісні та балади як жанри 

позаобрядової поезії. 7. Особливості народнопісенної лірика росіян (ліричні протяжні, 

хороводні та «плясовиє» пісні, «частушки»). 8. Жартівливі та сімейно-побутові пісні 

білоруського народу. 9. Народна драма в Росії та Білорусі (білоруська «Батлейка» і 

російська «Петрушка», драми «Цар Ірод», «Цар Максиміліан» і «Лодка», «Барин»). 
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7 Фольклор західних слов’ян: польська, чеська та словацька усна 

словесність. 
1. Колядки в системі різдвяно-новорічної обрядовості та звичаєвості польського народу. 

2. Чеські народні молитви як жанр магічно-сакрального фольклору: тематичні групи, 

поетика та художні особливості творів. 3. Польський пісенний фольклор і краков’яки: 

загальна характеристика, основні жанри та різновиди, тематичні групи. 4. Історичні та 
ярмаркові («крамаржскіе») народні пісні чехів: традиційні сюжети, основні образи, 

художня специфіка. 5. Побут, родина, село, відгомони історичних подій у словацьких 

народних баладах і ліричних піснях. 6. Основні теми і сюжети польської, чеської 

народної прози (казки, легенди, перекази, анекдоти). 7. Персонажі словацької народної 

демонології. 8. Паремійні жанри західнослов’янського фольклору: прислів'я та приказки, 

загадки. 9. Своєрідність народнодраматичних дійств і лялькового вертепу поляків, чехів 

і словаків. 
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8 Фольклор південних слов’ян: болгарська, сербська, хорватська і 

македонська народна творчість. 
1. Про моральні чесности нареченої в македонських весільних піснях, обрядах і звичаях. 

2. Сербські народні голосіння: тематика, художні засоби, історична основа. 

3. Фольклорні теми, мотиви, образи казкового епосу балканських слов’ян. 4. Художні 

особливості народної демонологічної прози хорватів. 5. Народні пісні нащадків 

болгарських переселенців з Північного Приазов’я України. 6. Про носіїв і виконавців 
хорватських народних пісень. 7. Герої та персонажі юнацкого героїчного епосу 

південних слов’ян. 8. Македонські народні балади та давні вірування балканських 

слов’ян (на прикладі «Балади про замуровану наречену»). 9. Тематика та художня 

специфіка гайдуцких пісень у фольклорі сербів, хорват і болгар. 10. Македонські 

народні прислів’я та приказки. 11. Дитячий фольклор південних слов’ян. 12. Хорватська 

столиця Загреб у фольклорі та літературі. 
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6. Методи навчання 

 

Дисципліна «Слов’янський фольклор» передбачає застосування порівняльно-історичного 

методу, що виявляється у таких прийомах: зіставлення або паралельне вивчення 

фольклорного матеріалу, який розглядають в історичному розвиткові; вивчення не окремих 

уснословесних явищ, а їх системи в рамках етнічної історії, матеріальної та духовної 

культури українського народу; реконструювання реалій традиційної культури, та ін. 

Інші методи навчання: пояснювально-ілюстративний метод, метод проблемного викладання, 

евристичний метод, дослідницький метод. Методи викладу навчального матеріалу – лекція, 

розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, консультація; реферати. Наочні методи навчання 

– ілюстрування (художні тексти), демонстрування з використанням технічних засобів 

(слайди). Педагогічні техніки: навчальної дискусії, створення проблемно-пошукової ситуації, 



інтелектуального експерименту. 

 

 

7. Розподіл балів 

 

Контроль знань здійснюється за результатами практичних занять, модулів, заліку. 

Оцінювання відбувається за 100-бальною шкалою. Бали нараховують так:  

• практичні – 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30; 

• модулі – 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20; 

• залік – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 
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