
Силабус курсу «Слов’янський фольклор» 

 
2019/2020 навчального року 

 

 

Назва курсу Cлов’янський фольклор 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет ім. Івана Франка                         
м. Львів, вул. Університетська, 1. 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета 
Колесси 

 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки. Спеціальність 035 Філологія.   
за спеціалізаціями: 

035.032 слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - 
болгарська,  
035.033  слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша 
- польська,  
035.037  слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша 
- хорватська,  
035.038 слов'янські мови та літератури (переклад включно), перша - 
чеська;  

Викладачі курсу Проф. Гінда Олена Миколаївна 
Контактна 

інформація 

викладачів 

omhinda@gmail.com 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Вівторок (14.50)  

Сторінка курсу https://philology.lnu.edu.ua/course/slovjanskyj-folklor 

Інформація про 

курс 

 

Вивчення дисципліни «Слов’янський фольклор» на другому курсі 
програми бакалавріату дає майбутнім філологам системні та 
різнобічні знання про фольклорну традицію слов’янських народів. 
Спрямований на авдиторію студентів філологічного факультету, 
курс органічно вписується у контекст літературознавчих, 

мовознавчих, історичних і культурологічних дисциплін. Усебічне, 
комплексне та зіставне вивчення слов’янської уснословесної 
традиції дає слухачам курсу можливість зорієнтуватися в розмаїтті 
ідейно-тематичних і поетикальних виявів слов’янського фольклору, 
специфіці жанрової  та сюжетно-мотивної парадигмі фольклору 
слов’ян й у такий спосіб розширити свої знання про культуру та 
менталітет слов’янських народів. Усе це поглиблює та доповнює 
знання про мову, художню літературу, історію, світогляд слов’ян. 

Навчальна дисципліна дає студентам розуміння зв’язків між 

дисциплінами філологічного, історичного та соціокультурного 

напрямків. Курс базується на знаннях, отриманих студентами із 
дисциплін слов’янознавства («Вступ до слов’янської філології», 

«Основна слов’янська мова»), а також дисциплін українознавчого 

та історико-культурологічного циклів: «Українська усна народна 
словесність», «Сучасна українська літературна мова» «Вступ до 

літературознавство», «Зарубіжна література» та ін. 

Коротка анотація 

курсу 

У результаті вивчення курсу студент здобуває знання про: 

об’єкт, мету і завдання курсу; його зв’язок з іншими дисциплінами 

філологічного й історико-культурологічного циклів; історичні 
контексти слов’янського фольклору; загальні відомості про його 



періодизацію; форми і методи зіставлювального аналізу фольклору 
слов’ян; дискусійні питання славістичної фольклористики; процеси 

і зміни, що відбуваються в сучасній славістичній фольклористиці; 
тенденції розвитку слов’янського фольклору початку ХХІ ст.; 
жанрову систему слов’янського фольклору; головні мотиви і 
сюжети творів, їх тематику, поетику, героїв; збірники, жанри, твори 

слов’янського фольклору. 
У результаті вивчення курсу студент повинен уміти: вільно 

користуватися набутою системою знань з курсу; глибоко 

осмислювати явища фольклору у зіставленні з літературними; 

коментувати фольклорні фрагменти в худовжній літературі 
слов’ян;  виявляти та диференціювати типологічні та специфічні 
ознаки фольклорних творів; аналізувати та коментувати 

артефакутьи традиційної культури і фольклору слов’ян, 

користуватися науковою, енциклопедичною, словниковою та 
навчально-методичною літературою з фольклористики, збірниками 

слов’янського фольклору; ефективно працювати з інформацією: 

добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової 
літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й 

систематизувати. 

Мета та цілі курсу Завдання курсу «Слов’янський фольклор» – ознайомити 

студентів із типологією та самобутністю слов’янського фольклору, 
зорієнтувати у полі сучасних славістичних дискусій про фольклор і 
фольклористику, сформувати уявлення про жанрові, сюжетно-

мотивні, поетикальні особливості фольклору східних, західних і 
південних слов’ян, виробити навички комплексного (жанрового, 

сюжетно-мотивного, поетикального) аналізу фольклорних творів, 
навчити формам і методам зіставлювального аналізу творів 
слов’янського фольклору;. Метою навчального курсу є здобуття 
навчиків аналізу різножанрових фольклорних творів у контексті 
відповідного обрядового комплексу і/або позаобрядової дії, 
оказіональної ситуації (замовлювально-заклинальні жанри). Курс 
спрямований на поглиблення знань майбутніх бакалаврів про  
національну, етнічну,  регіональну осібність національного 
фольклору слов’янських народів, відтак про необхідності 
диференційованого підходу до  локальних і регіональних 

фольклорних традицій слов’янських народів. 
Література для 

вивчення 

дисципліни 

                                  Методичне забезпечення  

1. Кравцов Н.И. Славянский фольклор. – М.,1976.  

2. Лабащук О. Об’єкт і предмет дослідження в сучасній 

польській фольклористиці: антропологічне спрямування 
і методологічний плюралізм /  Studia methodologica. – 

Тернопіль, 2009. – Вип. 28. – С. 162–170. 

3. Слов’янський світ : ілюстр. слов.-довід. міфолог. 
уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у 
фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та 
ін. народів. – К., 2008.  

4. Славянские древности: Этнолингвистический словарь. –  

М., 2009. 

5. Харитонова В.И. Заговорно-заклинательная поэзия 
восточных славян. Конспекты лекций. –  Львов: ЛГУ, 

1988.  

                                             Рекомендована література 



Базова 

1. Бартминьский Е. Фольклористика, этнонаука, 
этнолингвистика – ситуация в Польше / Е. Бартминьский // 

Первый Всероссийский конгресс фольклористов : сб. 

докладов. Том 1. – М. : ГРЦФ, 2005. – С. 106–118. 

2. Бородін К. А. Українська пісня в зацікавленнях Вацлава 
Залеського.  – Львів, 2017.  

3. Галик В. Хорватський фольклор у наукових зацікавленнях Івана 
Франка. Електронний ресурс. Режим доступу:  
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/009-03.pdf 

4. Збир І. Б. Оскар Кольберг і його збірник «Покуття». – Львів, 
–  2014.   

5. Козлов М.М. Еволюція уявлень східних слов‘ян про 

потойбічний світ X-XI. / Українська державність: проблеми 

історії, права, економіки, мовознавства та культури. – 

Миколаїв – Одеса,  2001. – С. 57-60. 

6. Карацуба М.Ю. Південнослов'янська народна поезія 
(сербська, хорватська, болгарська) в українській 

літературній інтерпретації середини ХІХ - ХХ ст. Автореф. 

дис... канд. філол. наук: 10.01.03. – К., 2000. 

7. Лещинська С. Українські та польські ліричні монострофи: 

етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу. Автореф. 

дис… канд. філол. наук: 10.01.07.– фольклористика.– К., 

2014. 

8. Сербские народные песни и сказки из собрания В. С. 

Караджича. – М. 1987. 

9. Латковић В. Народна књижевност, 1. – Београд. 1967. 

10. Moszyński K. Kultura ludowa słowian. T. 1. Kultura materialna; 

T. 2. Cz. 1, 2. Kultura duchowa. – Warszawa, 1968. 

11. Структура та образ “Антисвіту” в язичницькій уяві східних 

слов‘ян. / Українське релігієзнавство. - 2002.-№ 21. - С. 38-

45. 

12. Франко І. Сербські народні думи і пісні. Пер[еклав] М. 

Старицький… Київ, 1876 р. / Франко І. Зібрання творів у 50-

ти т. – К., 1980. – Т. 26. – С. 51–59. 

Додаткова 

• Гура А. В. Символика животных в славянской 

народной традиции. – М., 1997. 
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• Кравцов Н. И. Сербскохорватский эпос. – М., 1985. 

• Серия исследований «Славянский и балканский 

фольклор». – М., 1995. 
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Романска. – София, 1972. 

• Сербские народные песни и сказки из собрания В. С. 

Караджича. – М., 1987. 
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http://www.textologia.ru/literature/lit-centr-jugnoj-vosoch-evropy/lit-

centr-jug-vostoc-evropy/folklor-drevnih-slavyan-osobennosti-



slavyanskogo-folklora/4421/?q=471&n=4421 

http: // slovoto.org / tryanov / ballads /  

www.droop.by.ru / zarub / num1.htm 

: http://priateliaslovenskehofolkloru.com/index.html; 

https://csg.gajdy.sk/, 

https://czechandslovakcottage.com/events/2019/5/18/9th-czech-

moravian-and-slovak-folklore-festival 

 /article/n/belorusskiy-folklor-belaruski-falklor-materyyaly-i-

dasledavanni-zbornik-navukovyh-prats-vyp-2-minsk-belaruskaya-

navuka-2015-528-s, 

.https://www.polskatradycja.pl/folklor.html, 

https://folkowadusza.blogspot.com/2019/04/folklor-regionalny-folklor-

goralski.html, http://www.isns.uw.edu.pl/pliki/wydawnictwa/Kultura-

ludowa-KOMPLET_2.pdf 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Folklor_polski, 

https://www.kalendarzrolnikow.pl/7402/bliska-sercu-koleda-

rozmyslania-o-najstarszych-polskich-koledach 

Тривалість курсу Один семестр (1 ).   

Обсяг курсу Слов’янський фольклор.  

Загальний обсяг – 90 годин, у т. ч. 16 лекційні години, 16 годин 

практичних занять, 58 години самостійної роботи, 2 год. заліки, 3 

кредити ЄКТС. 2 модулі. 
Очікувані 

результати 

навчання 

Студент повинен знати: завдання курсу «Слов’янський 

фольклор», методологічну основу дисципліни; передумови 

формування дисципліни, її відмінність від мовознавчих і 
літературознавих дисциплін; зміст і концепції джерельної бази 

курсу; форми і методи конструювання теоретичного і 
поетикального аналізу; змістове наповнення термінів теорії та 
поетики фольклору; уміти вільно користуватися набутою 

системою знань з курсу; застосовувати набуті знання в 
розпізнаванні, жанровій систематиці, осмисленні та комплексному 
аналізі слов’янського фольклору; користуватися науковою, 

енциклопедичною та навчально-методичною літературою з 
фольклористики, збірниками фольклорних творів. Слухачі курсу  
здобувають уміння  виявляти фольклорну стереотипію аналізувати 

тенденції розвитку, оновлення, фольклорної традиції слов’ян, 

відтак студенти осмислюють фольклор і фольклорну традицію як 
цілісну систему, здобувають уміння комплексно аналізувати 

причини і наслідки змін у фольклорній традиції слов’янських 

народів,  рівні і форми  цих змін (жанрові, ідейно-проблемні, 
сюжетно-мотивні та ін.). 

Ключові слова Жанри слов’янського фольклору, синкретизм, система, сюжетно-

мотивна парадигма, зіставлення, контекст, генеза, колективність, 
імперсональність, традиція, комплексність, поліфункційність, 
жанри слов’янського фольклору, варіант, варіація, версія, сюжетно-

мотивна парадигма, жанрово-родова класифікація, фольклористика; 
тропи, поетичний синтаксис, фольклорні стереотипи, композиція 
фольклорного твору; описова, чосопростір, хронотоп, образна 
виражальність фольклору слов’ян. 

Формат курсу Очний 

Теми * СХЕМА КУРСУ (у додатку) 
Підсумковий 

контроль, форма 

 Залік 

Пререквізити Цикл курсів зі вступу до літературознавства, слов’янознавства, 



вступу до мовознавства, української мови, українського фольклору.  
Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Методи і форми навчання становлять парадигму 
взаємопов’язаних і взаємнодоповнюваних складників. Задля 
чимглибшого осмислення і засвоєння  компонентів дисципліни у 
лекційному курсі застосовуються традиційні й інноваційні моделі 
викладання та пояснення навчального матеріалу, а саме:  

• оглядово-розповідний метод;  

• пояснювально-ілюстративний; 

• частково-пошуковий; 

• демонстративно-зіставлювальний; 

• метод проблемного викладу матеріалу; 
• метод поетапної організації та ієрархізації 

компонентів програмного матеріалу; 
• метод стимулювання до позаавдиторної роботи та 

пізнавальної діяльності; 
• метод заохочення до практичного застососування 

отриманих знань у подальшій професійній   

діяльності. 
Необхідне 

обладнання 

Проектор, інтернет 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через 
виставлення оцінки за результатами поточної успішності. 
Оцінювання поточної успішністі проводиться за 100-бальною 

шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються так::  
1. Бали за усні опитування за темами практичних занять змістового 
модуля 1 – 32 бали (кількість балів за одне з чотирьох практичних 

занять  max – 8);  

2. Бали за формулювання усного резюме наприкінці лекції  
змістового модуля 1 –  8 балів (кількість балів за одне з чотирьох 

резюме  max – 2); 

3. Бали за письмове опитування у формі письмового тестування за 
темами лекційних і практичних занять змістового модуля 1 – max 

10 балів; 
4. Бали за усні опитування за темами практичних занять змістового 
модуля 2 – 32 бали (кількість балів за одне з чотирьох практичних 

занять  max – 8);  

5. Бали за формулювання усного резюме наприкінці лекції  
змістового модуля 2 – 8  (кількість балів за одне з чотирьох резюме  
max – 2); 

6. Письмове опитування у формі письмового тестування за темами 

лекційних і практичних занять змістового модуля 2 – max 10 балів;            
Питання до заліку 1. Історія вивчення слов’янського фольклору, 

основні джерела і методи його дослідження. 
2. Слов’янська міфологія. Поняття про міф як витвір 

колективної фантазії. Пантеон слов’янських богів. 
3. Самобутність уснопоетичних традиції східних, 

західних і південних слов’ян і рівні типологічної 
спорідненості.  

4. Календарна обрядова поезія слов’янських народів. 
Загальна і зіставлювальна характеристика. 

5. Язичницькі vs християнські вірування, 
християнська символіка та образність у 
календарній обрядовості слов’ян. 

6. Слов’янський фольклор у дослідженнях 



українських фольклористів кін ХІХ - поч. ХХІ ст. 
(праці Якова Головацького,  Миколи 

Костомарова, Івана Франка та ін.). 

7. Слов’янський фольклор в тенденції розвитку 
фольклористики у дослідженнях українських 

фольклористів ХХ-поч. ХХІ ст. (розвідки Ю. 

Крутя,  М. Карацуби, М. Новикової,  О. Лабащук, 
С. Лещинської та ін.)  

8. Зіставлення жанрово-поетикальної самобутності 
народнопісенного супроводу традиційних 

родинних обрядів слов’ян. 

9. Родильний і хрестинний обряди у слов’ян і його 
народнопісенне обрамлення. 

10. Зіставлення тематики та поетики родильно-

хрестинних пісень українців і білорусів.. 
11. Білоруський фольклор: історія, система жанрів, 

поетика.. 
12. Збирачі і дослідники білоруського фольклору 

(Алексанр Морозов, Аляксандр Рыпінскі, Ян 

Чачот, Ян Баршчэускі, Змітрок Бядуля та ін.). 

13. Хронотоп і композиція слов’янських чарівних 

казок. Спільне та відмінне в сюжетах і системі 
персонажів (Іванушка-дурачок, Їржик, Хлопек 
Ростропек, Хитрий Петро, Еро та ін.). 

14. Жанрова і образно-виражальна система 
російського фольклору (загальна характеристика). 

15. Жанри неказкової прози у фольклорі слов’ян. 

Тематика і жанроів своєрідність малих жанрів. 
Пізнавально-історична, моральна, естетична 
цінність прислів’їв і приказок. Структура і 
художні засоби паремій. 

16. Польський фольклор: характеристика 
народнопісенної традиції та її дослідницької 
парадигми. 

17. Загальний  огляд обрядових і позаобрядових 

жанрів польського фольклору. Календарно-

обрядова і родинно-обрядова традиції: обряди, 

звичаї, жанрова і поетикальна самобутність 
пісень. 

18. Видатні постаті польської фольклористики: 

Жегота Паулі, Оскар Кольберг, Вацлав Залеський 

(діяльність і фольклористична спадщина). 
19. Оскар Кольберг і український фольклор (за 

монографієї Ірина Збир). 

20. Досвід сучасної польської фольклористики (Єжи 

Бартмінський,  Станіслава Нєбжиговська, Оксана 
Лабащук та ін.). 

21. Героїчний епос слов’янських народів: билини, 

юнацькі, гайдуцькі й історичні пісні.  
22. Образи старших і молодших богатирів (Святогор, 

Микула Селянинович, Добриня, Олексій Попович 

та ін). 

23. Цикли сербських пісень про Косівську битву. 
Історичні прототипи героїв гайдуцьких пісень 



(Страхил-воєвода, Стоян, Манол, Новак, Груїца, 
Іво Селянин та ін.). 

24. Образи жінок-воїнів (гайдучок) у болгарських 

піснях. Жанр історичної пісні у слов’янському 
фольклорі. 

25. Фольклорна традиція чеського і словацького 

народів: жанри,  сюжетно-мотивна своєрідність, 
особливості поетики і персонажної системи 

(загальна характеристика). 
26. Народні вірші і канти про Богородицю і Різдво 

Христове у чеському і словацькому фольклорі. 
Пісні про чудотворців, праведників і грішників. 
Вірші про кінець світу і страшному суді. 

27. Синтез літературного і фольклорного  у духовних 

пісенях і кантах пізнішої доби. Своєрідність 
жанру духовних пісень доби гуситських війн у 
чеському фольклорі. 

28. Жанр ліричної пісні у фольклорній традиції 
слов’ян. Пісні соціальної, родинно-побутової, 
любовної проблематики. Жанрові різновиди 

пісенної лірики: пісні-оповіді і пісні-роздуми. 

29. Спільне та відмінне у народнопісенній ліриці 
слов’ян. 

30. Словенська і болгарська фольклорна традиції. 
Самобутність жанрової й образно-виражальної, 
системи.  Родинно-обрядовий і календарний 

фольклор. 

31. Загальний огляд обрядових і позаобрядових 

жанрів. Народні вірші про Господа, ангелах, 

Безрішну Янцю,  Авраамову жертву, святого Ілію 

та грішних душах у болгарському фольклорі. 
32.  Народний театр і драма.  Театрально-драматичні 

та ігрові елементи в календарних и сімейних 

обрядах, співідношення слова та дії та слова. Ігри, 

«ряження». 

33. Ляльковий театр, його різновиди: вертеп 

(бетлейка, шопка) и лялькова комедія (Петрушка, 
Кашпарек та ін.). Релігійні та світські елементи в 
ляльковому театрі слов’ян у зіставленні. 

34. Сербські вірші про Хрещення Христа, про 
Святого Савву, про набуття Хреста Господнього, 

пісні сліпців (про матір Святого Петра).  
35. Докосівський і косівський пісенні цикли. Сербські 

та хорватськие бечарци. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ 

дата 
/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 
 

Література  Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

Модуль 1. Змістовий модуль 1. Слов’янський фольклор (типологічні ознаки, національна специфіка; обрядовий і 

позаобрядовий фольклор) 
3 

семе
стр 

1-й 

тижд
ень 
 

 

Тема 1. Обсяг, структура, змістове наповнення, 
предмет і завдання курсу «Слов’янський 

фольклор». Історія вивчення слов’янського 

фольклору, основні джерела і методи його 
дослідження. Місце славістичної 
фольклористики в освітній програмі філолога-
славіста. Проблематика, жанрова система, типи 

героїв, образна виражальність уснопоетичної 
традиції слов’ян.  

1. Лекція  Бартминьский Е. 

Фольклористика, этнонаука, 
этнолингвистика – ситуация в 
Польше / Первый 

Всероссийский конгресс 
фольклористов : сб. докладов. 
Том 1. – М., 2005. – С. 106–

118.; Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008.  

Опрацювати матеріали лекції і 
рекомендовані джерела.  
4 год.  

 

3 

семе
стр 

2-й 

тижд
ень 
 

 

Тема 2. Слов’янська міфолологія. Поняття про 

міф як витвір колективної фантазії. Пантеон 

слов"янських богів. Образ світового дерева і 
концепція світу. Поняття диглосії і  світогляд 

слов’ян. Самобутність уснопоетичних традицій 

східних, західних і південних слов’ян і рівні 
типологічної спорідненості.  

2. 

Практичне 
заняття  

Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008; Харитонова В.И. 

Заговорно-заклинательная 
поэзия восточных славян. 

Конспекты лекций. –  Львов: 
ЛГУ, 1988.  

Опрацювати рекомендовану 
літературу. Концепційні тези 

викласти в конспекті лекцій. 

4 год. 

 

3 

семе
стр 

3-й 

тижд

Тема 3. Календарна обрядова поезія 
слов’янських народів. Загальна і зіставлювальна 
характеристика. Генеза жанрової системи, 

стадіальна періодизація жанрів слов’янського 
фольклору...  

3. Лекція  Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

Опрацювати матеріали лекції і 
рекомендовану літературу.  
4 год. 

 



ень К., 2008. 

3 

семе
стр 

4-й 

тижд
ень 

 Тема 4. Слов’янський фольклор у дослідженнях 

українських фольклористів. Праці Івана Франка,  
Ю. Крутя,  М. Карацуби, О. Лабащук, І. Збир, К. 

Бородін, С. Лещинської та ін. 

4. 

Практичне 
заняття   

Франко Іван . Сербські народні 
думи і пісні. / Зібранна творів у 
50 т. – К., 1980. – Т. 26. – С. 51–

59; Лещинська С. Українські та 
польські ліричні 
монострофи:[…]. Автореф. 

дис… канд. філол. наук: 
10.01.07.–фольклористика, 
Киїів, 2014; Збир І.Б. Оскар 
Кольберг і його збірник 
«Покуття». – Львів, –  2014; 

Бородін К.А. Українська пісня в 
зацікавленнях Вацлава 
Залеського.  – Львів, 2017. 

Опрацювати рекомендовану 
літературу.  
4 год. 

 

3 

семе
стр 

5-й 

тижд
ень 

Тема 5. Родинна обрядовість слов’янських 

народів та її уснословесний супровід. 

Зіставлення жанрової та поетикальної  
самобутності народнопісенного супроводу 
обрядів родинного циклу.   
 

5. Лекція   Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008: Франко Іван . 
Сербські народні думи і пісні. / 
Зібранна творів у 50 т. – К., 

1980. – Т. 26. – С. 51–59. 

Опрацювати матеріали лекції і 
рекомендовану літературу.  
4 год. 

 

3 

семе
стр 

6-й 

тижд
ень 

Тема 6. Білоруський фольклор: історія, 
система жанрів, поетика.  

6. 

Практичне 
заняття  

Беларуски фалклор. 

Хрэстаматыя. Вучеб. дапам. 

Для филол.. Фак. […} Минск, 
1995.  

Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008. 

Опрацювати рекомендовану 
літературу. 
4 год. 

 

3 

семе
стр 

7-й 

тижд
ень 

Тема 7. Загальна характеристика казки у 
слов’янському фольклорі. Жанрові та сюжетно-

мотивні особливості,  персонажі, поетика.  

7. Лекція  Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008. 

Опрацювати матеріали лекції і 
рекомендовану літературу. 
Зробити аналітично-критичний 

огляд джерел. 

4 год. 

 

3 

семе
стр 

8-й 

Тема 8. Жанрова і образно-виражальна система 
російського фольклору. Жанри обрядового 
фольклору: календарний і родинно-обрядовий 
цикли. Жанрове розмаїття, поетика, специфіка  

8. 

Практичне 
заняття  

Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 

Опрацювати рекомендовану 
літературу. Тези рекомендованих 

джерел викласти у формі тез у 
конспекті лекцій. 

 



тижд
ень 

пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008. 

4 год. 

Модуль 2. Змістовий модуль 2. Неказкова проза, лірика, драма, народні вірші.  

                                                                          Фольклор західних і південних слов’ян. 
3 

семе
стр 

9 

тижд
ень 

Тема 9 .  Неказкова проза в слов’янському 
фольклорі. Малі жанри у фольклорі слов’ян. 
Пізнавально-історична, моральна, естетична 
цінність прислів’їв і приказок. Структура і 
художні засоби паремій.  

9. Лекція  Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008.Славянски фолклор. 

Очерки и образци. Съст. Ц. 

Романска. – София, 1972. 

Опрацювати матеріали лекцій і 
рекомендовану літературу.  
4 год. 
 

 

3 

семе
стр 

10-й 

тижд
ень 
 

Тема 10.   Польський фольклор. Уснопоетична 
традиція польського народу, обрядовий і 
позаобрядовий фольклор. Дослідники 

польського фольклору. Діалоги польських і 
українських фольклористів (О.Кольберг, В. 

Залеський та ін.)  

10. 

Практичне 
заняття   

Збир І.Б. Оскар Кольберг і його 
збірник «Покуття». – Львів, –  

2014. 

Бородін К.А. Українська пісня в 
зацікавленнях Вацлава 
Залеського.  – Львів, 2017. 

Лещинська С. Українські та 
польські ліричні монострофи: 

етнонаціональна своєрідність 
поетики та мелосу. Автореф. 

дис… канд. філол. наук: 
10.01.07.–фольклористика, 
Киїів, 2014.; 

Опрацювати рекомендовану 
літературу.  
Написати реферативний огляд  

проблематики праць. 
 4 год. 

 

3 

семе
стр 

11-й 

тижд
ень 

Тема 11. Героїчний епос слов’янських народів. 
Билини, юнацькі, гайдуцькі, історичні пісні. 
Жанр балади в уснословесній традиції слов’ян.     

11. Лекція   Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008.Славянски фолклор. 

Очерки и образци. Съст. Ц. 

Романска. – София, 1972. 

Опрацювати матеріали лекцій і 
рекомендовану літературу. 
 3 год. 

 

3 

семе
стр 

12-й 

тижд
ень 
 

Тема 12.  Фольклорна традиція чеського і 
словацького народів. Жанри,  сюжетно-мотивна 
своєрідність, особливості поетики і персонажної 
системи.  

12. 

Практичне 
заняття  

Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008.Славянски фолклор. 

Очерки и образци. Съст. Ц. 

Опрацювати рекомендовану 
літературу.  
3 год.  
 

7. 12. 2016 



Романска. – София, 1972. 
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ень 
 

Тема 13. Жанр ліричної пісні у фольклорі 
слов’янських народів у зіставлювальному 
дискурсі.  Пісні соціального змісту, побутові 
пісні, любовна лірика. 

 13.Лекція  Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 

Славянски фолклор. Очерки и 

образци. Съст. Ц. Романска. – 

София, 1972. Слов’янський 

світ : ілюстр. слов.-довід. 
міфолог. уявлень, вірувань, 
обрядів, легенд та їхніх відлунь 
у фольклорі і пізніших звичаях 
українців, братів-слов’ян та ін. 

народів. – К., 2008. 

Опрацювати матеріали лекції і 
рекомендовану літературу.  
 3 год. 

 

3 

семе
стр 

14-й 

тижд
ень 

Тема 14. Словенська і болгарська фольклорна 
традиції. Самобутність жанрової й образно-

виражальної, системи.  Родинно-обрядовий і 
календарний фольклор 

14. 

Практичне 
заняття  

Славянски фолклор. Очерки и 

образци. Съст. Ц. Романска. – 

София, 1972. 

Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 
Слов’янський світ : ілюстр. 
слов.-довід. міфолог. уявлень, 
вірувань, обрядів, легенд та 
їхніх відлунь у фольклорі і 
пізніших звичаях українців, 
братів-слов’ян та ін. народів. – 

К., 2008. 

Опрацювати матеріали лекції і 
рекомендовану літературу.  
3 год. 

 

 3 
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стр 

15-й 

тижд
ень 

Тема 15. Народний театр і драма у фольклорній 
традиції слов’янських народів.  

15. Лекція  Кравцов Н.И. Славянский 

фольклор. – М., 1976. 

Славянски фолклор. Очерки и 

образци. Съст. Ц. Романска. – 

София, 1972. Слов’янський 

світ : ілюстр. слов.-довід. 
міфолог. уявлень, вірувань, 
обрядів, легенд та їхніх відлунь 
у фольклорі і пізніших звичаях 
українців, братів-слов’ян та ін. 

народів. – К., 2008. 

Опрацювати матеріали лекції і 
рекомендовану літературу  
3 год. 
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16-й 

тижд
ень 

Тема 16. Обрядова та  народнопісенна традиція 
 сербського і хорватського народів.  
Календанрно-обрядовий і родинно-обрядовий 

 цикли. Позаобрядові жанри сербського і  
хорватського фольклору  
 

16. 

Практичне 
заняття  

Галик В. Хорватський фольклор 
у у наукових зацікавленнях 
Івана Франка. Електронний 

ресурс. Режим доступу:  
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-

content/uploads/2017/12/009-

03.pdf; Кравцов Н. И. 

Сербскохорватский эпос. – М., 

1985. 

 

Опрацювати рекомендовану 
літературу; статтю В. Галика 
викласти у формі тез  у конспекті 
лекцій.  

3 год. 
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