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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна “Поетика фольклору” рекомендована для студентів спеціалізації 

“Слов’янські мови та літератури (переклад включно)”, що навчаються за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр”. 

Дисципліна покликана розширити науково-дослідницький інструментарій філолога-

славіста теоретичними знаннями й практичними навичками поетикального аналізу такого 

специфічного мистецько-світоглядного феномену, як український фольклор. 

Навчальна дисципліна “Поетика фольклору” допоможе студентам розкрити великий 

потенціал фольклорної традиції як унікального джерела для розуміння еволюції художніх 

систем та невичерпної скарбниці різнопланових художніх засобів та прийомів. 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
Нормативна 

Модулів – 1 
Спеціальність 

035 – філологія 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціалізація 

035.035 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – сербська, 

035.036 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – словацька, 

035.038 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – чеська, 

035.033 слов’янські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – польська 

1-й 

(магістра-

тура) 

– 

Загальна  

кількість годин – 105 

Семестр 

1-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 4,5 

Освітньо- 

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

16 год. – 

Практичні, семінарські 

16 год. – 

Самостійна робота 

73 год. – 

Вид контролю: 

залік – 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни “Поетика фольклору”: 

• дати студентам розуміння фольклору як складного синкретичного феномену, у якому 

відображається і водночас реалізується народний світогляд, побут, культура; 

• ознайомити студентів зі специфікою поетики фольклору як мистецько-світоглядним 

феноменом та науковою дисципліною; 

• звернути увагу на самобутні риси фольклорної поетики (і зокрема крізь призму 

відмінностей від поетики літературної); 

• виробити навички аналізу фольклорного твору крізь призму його поетики; 

• показати потенціал фольклорної традиції для простеження еволюції художніх систем; 
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• продемонструвати жанрову специфіку поетикальних принципів і засобів українського 

фольклору. 

• навчити застосовувати знання з поетики фольклору в осмисленні творів художньої 

літератури.  

 

На досягнення цієї мети націлено такий комплекс завдань: 

• простежити специфічні риси фольклору, які вирізняють його від інших видів духовної 

діяльності людини (усність побутування, колективність, імперсональність (анонімність), 

традиційність, варіативність, синкретизм та ін.) і зокрема художньої літератури; 

• розглянути найважливіші моменти зародження фольклору, які мали вирішальний вплив 

на його формування як складної світоглядно-культурної системи; 

• розкрити поетичні особливості (стилістичні, композиційні, структурні) так званих 

"нехудожніх" фольклорних жанрів (архаїчної групи: замовляння, голосіння); визначити 

місце цих жанрів в еволюції художніх систем;  

• розкрити жанрово-видову специфіку фольклорної поетики на прикладі таких 

високохудожніх систем, як народна казка (стереотипність у казці) та народна пісня 

(композиційні принципи і засоби української народної пісенності). 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

• змістове наповнення дисципліни "Поетика фольклору"; 

• специфічні ознаки фольклору як синкретичного мистецько-світоглядного феномену; 

• основні моменти зародження та еволюції фольклору, важливі для розуміння специфіки 

його поетики; 

• понятійну парадигму фольклорної поетики; 

• зміст рекомендованої теоретичної та джерельної літератури. 

уміти: 

• володіти термінами і категоріями поетики фольклору; 

• застосовувати поетикальний аналіз у дослідженні фольклорних творів і жанрів; 

• простежувати фольклорну поетику у нефольклорних текстах і зокрема у художній 

літературі; аналізувати особливості її використання; 

• використовувати набуті теоретичні знання і практичні навики поетикального аналізу у 

власних літературознавчих розвідках, художній творчості. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової  та усної 

комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в 

конкретній філологічній галузі. 

ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної 

комунікації. 

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття 

тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації. 

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й 

перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації). 

ПРН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, 

формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 
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ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних  питань, 

власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема 

особам, які навчаються. 

ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів. 

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі 

для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в 

умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ПРН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або 

інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Загальні питання розвою і специфіки фольклору 

 

Тема 1. Специфіка фольклору 

1.1. Специфічні риси фольклору (усність, колективність, анонімність (імперсональність), 

традиційність, варіативність, синкретичність). 

1.2. Теоретичні проблеми зіставлення фольклору та літератури. 

1.3. Усність як засаднича риса фольклору. 

1.3.1. Побутування художнього твору (фольклорного, літературного) крізь призму теорії 

інформації: поняття "комунікаційний акт" у фольклорі та літературі. 

1.3.2. Комунікаційні процеси у фольклорі та літературі. 

1.4. Колективність як засаднича риса фольклору. 

1.4.1. Феномен колективності у "житті" фольклорного твору. 

1.4.2. Походження феномену колективності. 

 

Тема 2. Історія фольклору (зародження) 

2.1. Специфіка епохи зародження фольклору 

2.2. Фольклор і мова 

2.3. Місце і роль гри, забави, естетичного задоволення у життєдіяльності первісної 

людини та у становленні первісного мистецтва 

2.3.1. Гра, забава у зоологічних формах життя. 

2.3.2. Гра, забава як важливий фактор соціалізації первісної людини. 

2.3.3. Забавний, естетичний елемент як необхідна умова життєдіяльності первісної людини. 

2.4. Місце і роль ритму у життєдіяльності первісної людини та у становленні первісного 

мистецтва 

2.4.1. Процес "відкриття" магічної сили ритму. 

2.4.2. Колективний ритмічний крик (спів), ритмічний рух (танець) і ритмічний гук (музика) – 

як одна з форм життєдіяльності первісної людської спільноти і джерело найдавніших форм 

мистецтва. 

2.5. Місце і роль словесного елемента у первісному синкретичному мистецтві 

2.5.1. Первісна несамостійність, недостатність словесного елемента у первісному мистецтві: 

причини. 

2.5.2. Причини зростання ваги словесного елемента в архаїчному мистецтві. 

2.5.3. Генеза ідеї магічної сили слова: основні моменти. 

 

Модуль 2. Поетика фольклорних жанрів 

 

Тема 3. Поетика замовлянь 

3.1. Замовляння як феномен фольклорної традиції 
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3.1.1. Замовляння у системі фольклорних жанрів. 

3.1.2. Специфіка мислення творця замовлянь. 

3.1.3. Світоглядне джерело замовляльної ідеї. 

3.1.4. Форма словесного елемента замовлянь. 

3.2. Специфіка мовлення українських замовлянь 

3.2.1. Апелятивне фольклорне мовлення замовляльного тексту: форма, структура, персонажі. 

3.2.2. Експлікативне фольклорне мовлення замовляльного тексту: форма, структура, 

персонажі. 

3.2.3. Апелятивні і експлікативні змістові одиниці замовляльного тексту: їх зміст, функція, 

«художність» (у порівняльному висвітлені). 

3.3. Діалог у структурі замовляльного тексту 

3.3.1. Структура замовляльного діалогу. 

3.3.2. Функція діалогу у замовлянні.  

3.4. Паралелізм як композиційний засіб у замовляннях 

3.4.1. Структура, змістове наповнення замовляльного паралелізму (у порівнянні з 

психологічним паралелізмом); взаємодія структурних елементів. 

3.4.2. Функція паралелізму у замовлянні: художній прийом чи спосіб мислення? 

3.5. Ампліфікація у замовляннях 

3.5.1. Ампліфікація у замовляннях: змістове наповнення. 

3.5.2. Ампліфікація у замовляннях: функція (засіб поетичної стилістики чи спосіб 

мислення?). 

3.6. Замовлювальна традиція і художня творчість (висновок) 

3.6.1. Проблема «нехудожності», «надхудожності» чи «передхудожості» замовляльних 

текстів. 

 

Тема 4. Поетика голосінь 

4.1. Голосіння (туги, йойкання, приплакування) як феномен фольклорної традиції 

4.1.1. Світоглядний контекст похоронних голосінь (уявлення про смерть, про померлих, про 

потойбічний світ). 

4.1.2. Первісна функція похоронних голосінь. 

4.1.3. Зміст похоронних голосінь (архаїчні на новіші мотиви похоронних голосінь). 

4.1.4. Поетична форма похоронних голосінь. 

4.2. Діалог у голосінні 

4.2.1. Специфіка структури діалогу в голосільному тексті: діалог, монолог чи риторичне 

запитання? 

4.2.2. Специфіка голосільної комунікації: функціонування у словесному тексті та обрядовому 

контексті. 

4.3. Евфемізм у голосінні 

4.3.1. Змістові одиниці, "евфемізовані" у голосінні 

4.3.2. Функція евфемізму у голосінні: засіб поетичної стилістики чи світоглядний засіб? 

4.4. Антитеза в голосінні 

4.4.1. Основні теми і мотиви, виражені у голосіннях за допомогою антитези. 

4.4.2. Причина поширення антитези як художнього засобу у голосільних текстах. 

4.5. Епітет в українському голосінні 

4.5.1. Змістові характеристики епітетів голосінь. 

4.5.2. Частотні характеристики означень голосінь у зв’язку з адресатом (за Порівняльною 

таблицею епітетів Іларіона Свєнціцького, С. 8–13). 

4.5.3. Еволюція функцій епітета у голосільному тексті: від магічно-обрядової до художньо-

зображальної. 
 

Тема 5. Традиційні формули української народної казки 

5.1. Формула казки: загальні поняття 

5.1.1. Стереотипність як характерна риса художнього стилю народної казки. 

5.1.2. Проблема відношень між стереотипністю і оригінальністю у народній казці. 
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5.1.3. Формула казки як "загальне місце" з найвищою мірою стереотипності. 

5.2. Історія функцій казкових формул 

5.3. Ініціальні формули 

5.3.1. Змістові різновиди ініціальних формул: 1) формули існування героїв, 2) формули 

наявності або відсутності, 3) формули часу (хронологічні), 4) формули місця (топографічні). 

5.4. Медіальні формули 

5.4.1. Функціональні різновиди медіальних формул: 1) "зовнішні" медіальні формули та 2) 

"внутрішні" медіальні формули. 

5.4.2. Змістові різновиди "зовнішніх" медіальних формул: 1) формули, мета яких – пробудити 

інтерес слухачів і привернути їхню увагу; 2) формули, якими перевіряють увагу слухачів; 3) 

перехідні формули. 

5.4.3. Змістові різновиди "внутрішніх" медіальних формул: 1) формули дій персонажів; 2) 

формули опису-характеристики; 3) формули мовлення; 4) магічні формули. 

5.5. Фінальні формули 

5.5.1. Функціональні різновиди фінальних формул: 1) "зовнішні" фінальні формули та 2) 

"внутрішні" фінальні формули. 

5.5.2. Змістові різновиди "внутрішніх" фінальних формул: 1) формули існування героїв; 2) 

формули бенкету (весілля/гостини). 

5.5.3. Змістові різновиди "зовнішніх" фінальних формул: 1) формули присутності оповідача у 

казці; 2) формули закінчення оповіді; 3) формули винагородження казкаря. 
 

Тема 6. Композиція української народної пісні 

6.1. Композиційна своєрідність народної пісні 

6.1.1. Роль структури, побудови твору у процесі художньої кристалізації вражень та 

переживань. 

6.1.2. Конденсованість змісту пісенного твору і проблеми композиції. 

6.1.3. Основні принципи пісенної композиції. 

6.2. Композиційний принцип послідовності 

6.2.1. Природно-подійна послідовність. 

6.2.2. Послідовність амебейного типу. 

6.2.2.1. Послідовність амебейного типу: амебейно-кумулятивні структури. 

6.2.3. Регулярні послідовності. 

6.2.4. Ступеневе звуження образу. 

6.3. Композиційний принцип виділення одиничного 

6.3.1. Виділення головного персонажу пісні, або ним – супровідного. 

6.3.2. Слов'янська антитеза як засіб створення ряду для виділення одиничного. 

6.4. Композиційний принцип поляризації 

6.4.1. Поляризовані пісенні структури. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

 л пр ср 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Загальні питання розвою і специфіки фольклору 

Тема 1. Специфіка фольклору 22 4 4 14 

Тема 2. Історія фольклору (зародження) 18 2 2 14 

Змістовий модуль 2. Поетика фольклорних жанрів 

Тема 3. Поетика замовлянь 14 2 2 10 

Тема 4. Поетика голосінь 14 2 2 10 

Тема 5. Традиційні формули української народної казки 14 2 2 10 
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Тема 6. Композиція української народної пісні 23 4 4 15 

Усього годин 105 16 16 73 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Специфіка фольклору 4 

2. Історія фольклору (зародження) 2 

3. Поетика замовлянь 2 

4. Поетика голосінь 2 

5. Традиційні формули української народної казки 2 

6. Композиція української народної пісні 4 

 Усього годин 16 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Специфіка фольклору. Специфічні риси фольклору (усність, 

колективність, анонімність (імперсональність), традиційність, 

варіативність, синкретичність) 

14 

2. Історія фольклору (зародження). Специфіка епохи зародження 

фольклору 
14 

3. Поетика замовлянь. Замовляння як феномен фольклорної традиції. 

Світоглядна основа замовляльної традиції 
10 

4. Поетика голосінь. Голосіння як феномен фольклорної традиції. 

Світоглядний контекст похоронних голосінь (уявлення про смерть, про 

померлих, про потойбічний світ) 

10 

5. Традиційні формули української народної казки. Стереотипність як 

характерна риса фольклору. Історія розвитку казки 
10 

6. Композиція української народної пісні. Роль структури, побудови твору 

у процесі художньої кристалізації вражень та переживань 
15 

 Усього годин 73 

 

 

7. Методи навчання 

 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: лекційний виклад 

теоретичного матеріалу; унаочнення теоретичного матеріалу текстами фольклорних творів, 

етнографічних описів, аудіовізуальним матеріалом; самостійна праця студентів з 

фольклорно-етнографічними джерелами (практичний аналіз змісту і форми твору), 

теоретичними дослідженнями; підготовка усних виступів та реферативних доповідей; 

диспути з проблемних питань та ін. 

 

 

8. Методи контролю 

 

Для визначення успішності навчання використовується низка контрольних заходів. 

Поточний контроль за якістю засвоєння матеріалу курсу здійснюється частково на лекціях 

(методом активізації набутих знань) та головно на практичних заняттях за допомогою: а) 
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фронтального усного опитування, б) обговорення усних відповідей та реферативних 

виступів, в) контрольних завдань, г) контрольних зрізів. 

Підсумковий контроль з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення 

дисципліни проводиться за допомогою тестування (у письмовій формі).  

Вид підсумкового контролю успішності студентів – залік. 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Підсумковий контроль успішності студентів з дисципліни – залік. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Максимальна кількість балів за семестрову успішність – 50. 

Максимальна кількість балів підсумкового тестування / усного опитування – 50. 

 

 Змістовий 

модуль 1 

(max. 15 балів 

Змістовий 

модуль 2 

max. 35 балів 

Підсумкове 

тестування / усне 

опитування 

Сума 

Активність на 

практичних заняттях 
5 5 

50 100 
Усне опитування на 

практичних заняттях 
10 30 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS 
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен,  

диференційований залік 
залік 

А відмінно 90–100 відмінно 5 

зараховано 

В дуже добре 81–89 
добре 4 

С добре 71–80 

D задовільно 61–70 
задовільно 3 

Е достатньо 51–60 

FX (F) незадовільно 0–50 незадовільно 2 незараховано 

FX означає «незадовільно» і здобувач вищої освіти може бути допущений до екзамену за умови 

певної додаткової роботи. F означає «незадовільно» з повторним вивченням навчальної 

дисципліни. 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни складається з:  

– конспекту лекцій;  

– комплекту практичних завдань з питаннями для усного опитування студентів;  

– списку фольклорно-етнографічних джерел; 

– списку теоретичної літератури. 

 

 

11. Рекомендована література 

 

Джерельна література: 

1. Весілля: У 2 книгах / Упорядник: М. Шубравська та ін. – Київ, 1970. – Кн. 1. – (Серія 

"Українська народна творчість". – Випуск 10). 

2. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового року. Упорядник: Олексій Дей. – Київ, 1963. 

– (Серія "Українська народна творчість". – Випуск 3). 

3. Рекрутські та солдатські пісні. – Київ, 1974. 
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4. Рудченко Иван. Народные южнорусские сказки. Издал И. Рудченко. – Киев, 1869. – 

Выпуск 1. 

5. Рудченко Иван. Народные южнорусские сказки. Издал И. Рудченко. – Киев, 1870. – 

Выпуск 2. 

6. Сборник малороссийских заклинаний / Составил П. Ефименко. – Москва, 1874. 

7. Свєнціцький Іларіон. Похоронні голосіння. Гнатюк Володимир. Похоронні звичаї й обря-

ди. – Львів: Накладом Товариства, 1912, IV + 426 с. – (Етнографічний збірник. Видає 

Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка, т. ХХХІ–ХХХІІ). 

8. Співанки-хроніки (новини) / Упорядники: Олексій Дей, Софія Грица. – Київ, 1972. – 

(Серія "Українська народна творчість". Випуск 12). 

9. Чубинский Павел. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 

край. – Киев, 1878. – Т. ІІ. 

10. Чумацькі пісні / Упорядники Олексій Дей, А. Ясенчук. – Київ, 1976. – (Серія "Українська 

народна творчість". – Випуск 15). 

 

Теоретична література: 

1. Веселовский Александр. Психологический параллелизм и его формы в отражениях 

поэтического стиля // Собрание сочинений Александра Николаевича Веселовского. – 

СПб, 1913. – Т. І. – С. 130–161. 

2. Герасимова Н. М. Формулы русской волшебной сказки (к проблеме стереотипности и 

вариативности традиционной культуры // Советская этнография. – Москва, 1976. – № 5. – 

С. 18–28. 

3. Грушевський Михайло. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. 

4. Грушевський Михайло. Молитви і закляття // Грушевський Михайло. Історія української 

літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 137–145. 

5. Грушевський Михайло. Початки і розвій словесного мистецтва // Грушевський Михайло. 

Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 59–77. 

6. Гунчик Ігор. Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості 

функціонування: Монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 

7. Данилів Володимир. Порівняння смерті і весілля в українських погрібових голосіннях // 

Україна: Науковий та літературно-публіцистичний щомісячний журнал. – Київ, 1907. – 

Рік І. – Т. ІІ. – Іюнь. – С. 351–355. 

8. Дей Олексій. Поетика української народної пісні. – Київ: Наукова думка, 1978. 

9. Дей Олексій. Поетика української народної пісні. – Київ: Наукова думка, 1978. 

10. Коваль-Фучило Ірина. Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. – Київ, 

2014. 

11. Колесса Філарет. Заговори, замовляння // Колесса Філярет. Українська усна словесність 

(Загальний огляд і вибір творів). – Львів: Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938. – 

С. 30–35. 

12. Колесса Філарет. Похоронні голосіння // Колесса Філярет. Українська усна словесність 

(Загальний огляд і вибір творів). – Львів: Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938. – 

С. 76–80. 

13. Колесса Філярет. Українська усна словесність (Загальний огляд і вибір творів). – Львів: 

Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938. 

14. Росовецький Станіслав. Відмінності фольклору від літератури та музики 

новоєвропейського типу: соціологічні, у "творчому кодексі", у функціонуванні твору // 

Росовецький Станіслав. Український фольклор у теоретичному висвітленні: Підручник. – 

Київ, 2008. – С. 21–33. 

15. Росовецький Станіслав. Український фольклор у теоретичному висвітленні: Підручник. – 

Київ, 2008. 

16. Рошияну Николае. Традиционные формулы сказки / Институт мировой литературы им. 

А. М. Горького, Академия наук СССР. – Москва: Наука, 1974. – (Серия «Исследования по 

фольклору и мифологии Востока»). 
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17. Свєнціцький Іларіон. Передмова // Свєнціцький Іларіон. Похоронні голосіння. Гнатюк 

Володимир. Похоронні звичаї й обряди. – Львів: Накладом Товариства, 1912. – С. 2–22. – 

(Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового товариства імені 

Шевченка, т. ХХХІ–ХХХІІ). 

18. Франко Іван. Як виникають народні пісні // Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти томах. – 

Київ: Наукова думка, 1980. – Т. 27. – С. 61–65. 

19. Чистов Кирилл. Специфика фольклора в свете теории информации // Чистов Кирилл. 

Фольклор. Текст. Традиция. – Москва, 2005. – С. 26–43. 

20. Чистов Кирилл. Фольклор. Текст. Традиция. – Москва, 2005. 

21. Чігур Надія. Формули української народної казки: Магістерська робота / Науковий 

керівник Андрій Вовчак. – Львів, 2017. 

 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1) Бібліотеки: 

1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника (м. Львів, вул. 

В. Стефаника, 2). 

2. Львівська обласна бібліотека (м. Львів, пр. Т. Шевченка, 13). 

3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 

вул. М. Драгоманова, 5, 17). 

 

2) Електронні ресурси в Інтернет: 

2.1) Електронні бібліотеки: 

1. Діаспоріана – електронна бібліотека інтелектуальної спадщини української еміграції 

(https://diasporiana.org.ua/). 

2. Електронна навчальна бібліотека української фольклористики 

(https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-

folklorystyky/). 

3. Культура України – електронна бібліотека (https://elib.nlu.org.ua/index.html). 

4. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України 

(http://dspace.nbuv.gov.ua/). 

2.2) Електронний ресурс навчальної дисципліни "Поетика фольклору" (доступ до ресурсу за 

посиланням, яке надає лектор). 

https://diasporiana.org.ua/
https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/
https://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/proekty/elektronna-navchalna-biblioteka-ukrajinskoji-folklorystyky/
https://elib.nlu.org.ua/index.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/

