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Інформація про ди-
сципліну 
 

“Поетика фольклору” є нормативною навчальною дисципліною 
у навчальному плані спеціальності 035 Філологія спеціалізацій 
035.035 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – 
сербська, 035.036 слов’янські мови та літератури (переклад вклю-
чно), перша – словацька, 035.038 слов’янські мови та літератури (пе-
реклад включно), перша – чеська, 035.033 слов’янські мови та літе-
ратури (переклад включно), перша – польська, освітньо-
кваліфікаційного рівня “магістр”. Дисципліну читають у 1 семестрі 
в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською кредитно-трансферною сис-
темою, ECTS).

Коротка анотація 
дисципліни 

Навчальна дисципліна “Поетика фольклору” покликана розши-
рити науково-дослідницький інструментарій філолога-славіста тео-
ретичними знаннями й практичними навичками поетикального ана-
лізу такого специфічного мистецько-світоглядного феномену, як 
український фольклор. 

Навчальна дисципліна “Поетика фольклору” допоможе студен-
там розкрити великий потенціал фольклорної традиції як унікаль-
ного джерела для розуміння еволюції художніх систем та невичерп-
ної скарбниці різнопланових художніх засобів та прийомів.

Мета та цілі дисци-
пліни 

Мета навчальної дисципліни “Поетика фольклору”: 



 дати студентам розуміння фольклору як складного синкретич-
ного феномену, у якому відображається і водночас реалізується 
народний світогляд, побут, культура; 

 ознайомити студентів зі специфікою поетики фольклору як мис-
тецько-світоглядним феноменом та науковою дисципліною; 

 звернути увагу на самобутні риси фольклорної поетики (і зок-
рема крізь призму відмінностей від поетики літературної); 

 виробити навички аналізу фольклорного твору крізь призму 
його поетики; 

 показати потенціал фольклорної традиції для простеження ево-
люції художніх систем; 

 продемонструвати жанрову специфіку поетикальних принципів 
і засобів українського фольклору. 

 навчити застосовувати знання з поетики фольклору в осмис-
ленні 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 літера-
тури; 

 розглянути найважливіші моменти зародження фольклору, які 
мали вирішальний вплив на його формування як складної світо-
глядно-культурної системи; 

 розкрити поетичні особливості (стилістичні, композиційні, стру-
ктурні) 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 (сте-
реотипність у казці) та народна пісня (композиційні принципи і 
засоби української народної пісенності). 

Література для ви-
вчення дисципліни 

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 твор-
чість". – Випуск 3). 

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

нко. – Киев, 1869. – Выпуск 1. 
5. Рудченко Иван. Народные южнорусские сказки. Издал И. Рудче-

нко. – Киев, 1870. – Выпуск 2. 
6. Сборник малороссийских заклинаний / Составил П. Ефименко. 

– Москва, 1874. 
7. Свєнціцький Іларіон. Похоронні голосіння. Гнатюк Володимир. 

Похоронні звичаї й обряди. – Львів: Накладом Товариства, 1912, 
IV + 426 с. – (Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комі-
сія 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 экспе-
диции 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 про-
блеме 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 Ми-
хайло. 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: струк-
тура 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-пуб-
ліцистичний щомісячний журнал. – Київ, 1907. – Рік І. – Т. ІІ. – 
Іюнь. – С. 351–355. 

8. Дей Олексій. Поетика української народної пісні. – Київ: Нау-
кова думка, 1978. 

9. Дей Олексій. Поетика української народної пісні. – Київ: Нау-
кова думка, 1978. 

10. Коваль-Фучило Ірина. Українські голосіння: антропологія тра-
диції, поетика тексту. – Київ, 2014. 

11. Колесса Філарет. Заговори, замовляння // Колесса Філярет. Ук-
раїнська усна словесність (Загальний огляд і вибір творів). – 
Львів: Накладом фонду “Учітеся, брати мої”, 1938. – С. 30–35. 

12. Колесса Філарет. Похоронні голосіння // Колесса Філярет. Ук-
раїнська 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. Ук-
раїнський 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»).



17. Свєнціцький Іларіон. Передмова // Свєнціцький Іларіон. Похо-
ронні голосіння. Гнатюк Володимир. Похоронні звичаї й обря-
ди. – Львів: Накладом Товариства, 1912. – С. 2–22. – (Етногра-
фічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового 
товариства імені Шевченка, т. ХХХІ–ХХХІІ). 

18. Франко Іван. Як виникають народні пісні // Франко Іван. Зіб-
рання творів у 50-ти томах. – Київ: Наукова думка, 1980. – Т. 27. 
– С. 61–65. 

19. Чистов Кирилл. Специфика фольклора в свете теории информа-
ции // 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. 
 
Інформаційні ресурси 
1) Електронні ресурси в Інтернет: 
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 Укра-
їни (http://dspace.nbuv.gov.ua/). 

2) Електронний ресурс навчальної дисципліни "Поетика фольк-
лору" (доступ до ресурсу за посиланням, яке надає лектор).

Тривалість курсу Один семестр
Обсяг курсу Загальний обсяг годин: 105, у т. ч. 16 лекційні години, 16 практичні 

години, 73 годин самостійної роботи, 3,5 кредити ЄКТС. 
Очікувані резуль-
тати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
 змістове наповнення дисципліни "Поетика фольклору"; 
 специфічні ознаки фольклору як синкретичного мистецько-сві-

тоглядного 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 вико-
ристання; 

 використовувати набуті теоретичні знання і практичні навики 
поетикального аналізу у власних літературознавчих розвідках, 
художній творчості.

Ключові слова український фольклор, замовляння, голосіння, народна казка, на-
родна пісня, поетика фольклору, діалог, сюжетна одиниця, стерео-
типність, формула казки (ініціальна, медіальна, фінальна), 



композиційний принцип, евфемізм, епітет, антитеза, фольклорне 
мовлення, синкретизм, усність, колективність, анонімність.

Формат курсу очний 
Теми Див. схему курсу
Підсумковий конт-
роль, форма 

Залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисцип-
лін: Історія літератури, Поетика літератури, Теорія літератури, 
Усна словесність

Навчальні методи 
та техніки, які бу-
дуть використову-
ватися під час ви-
кладання 
дисципліни 

Лекція, бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, ін-
формаційно-ілюстративний метод, метод спостереження, метод 
аналізу, метод проблемного викладу, методи стимулювання і моти-
вації навчально-пізнавальної діяльності; метод історико-порівняль-
ного вивчення фольклору та художньої літератури, метод текстоло-
гічного аналізу.

Необхідне облад-
нання 

Комп’ютер, проектор, акустична система; підключення до мережі 
Інтернет 

Критерії оціню-
вання (окремо для 
кожного виду нав-
чальної діяльності) 

Академічна доброчесність. Викладач очікує від студентів, що їхня 
навчально-дослідницька робота під час курсу базуватиметься на за-
садах академічної доброчесності. Відсутність посилань на викорис-
тані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в ро-
боту інших студентів становлять, але не вичерпують, приклади 
можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академіч-
ної недоброчесності в письмових роботах чи усних відповідях сту-
дента є підставою для їх незарахуванння, незалежно від масштабів 
плагіату чи обману. 
Відвідання занять. Важливою запорукою освоєння матеріалу нав-
чального курсу є належне відвідування усіх лекційних та практич-
них занять навчального курсу. Студенти повинні інформувати ви-
кладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 
студенти повинні дотримуватися термінів виконання навчальних 
завдань, передбачених у курсі. 
Література. Викладач надає студентам літературу, яку вони не 
зможуть знайти самостійно, винятково з освітньою метою без права 
її передачі третім особам чи оприлюднення. Студенти мають право 
використовувати іншу фахову літературу чи джерела, яких немає 
серед рекомендованих. 
Політика оцінювання.  Підсумковий контроль успішності студен-
тів з дисципліни – залік. Підсумкова максимальна кількість балів – 
100. Максимальна кількість балів за семестрову успішність – 50. 
Максимальна кількість балів за залік – 50. 
Оцінюючи успішність студента, викладач враховує бали, отримані 
під час семестрового навчання, та бали підсумкового тестування. 
Також викладач враховує і оцінює активність студента на практич-
них заняттях (доповнення, участь у дискусіях). 

Питання до заліку Див. тестові завдання до курсу
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

завершення курсу.
 
 



Схема курсу 
Тиждень / 
дата / к-
сть годин 

Тема, план, короткі тези 
Форма 

діяльності 
(заняття)

Література Завдання, год 
Термін 
вико-
нання 

 Змістовий модуль 1. Загальні питання розвою і специфіки фольклору
1 заняття 
 
1 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 1. Специфіка фольклору 
1.1. Специфічні риси фольклору (усність, колектив-
ність, анонімність (імперсональність), традиційність, 
варіативність, синкретичність). 
1.2. Теоретичні проблеми зіставлення фольклору та лі-
тератури. 

лекція  Специфіка фольк-
лору. Специфічні 
риси фольклору (ус-
ність, колективність, 
анонімність (імперсо-
нальність). 

вересень 
(на на-
ступне 
практи-
чне за-
няття) 

2 заняття 
 
2 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 1. Специфіка фольклору практичне 
заняття 

1. Грушевський Михайло. Історія української лі-
тератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 
55–59. 

2. Росовецький Станіслав. Відмінності фольк-
лору від літератури та музики новоєвропейсь-
кого типу: соціологічні, у "творчому кодексі", 
у функціонуванні твору // Росовецький Стані-
слав. Український фольклор у теоретичному 
висвітленні: Підручник. – Київ, 2008. – С. 21–
33. 

3. Франко Іван. Як виникають народні пісні // 
Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти томах. – 
Київ: Наукова думка, 1980. – Т. 27. – С. 61–65. 

4. Чистов Кирилл. Специфика фольклора в свете 
теории информации // Чистов Кирилл. 
Фольклор. Текст. Традиция. – Москва, 2005. – 
С. 26–43. 

  

3 заняття 
 
3 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 1. Специфіка фольклору 
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 літера-
турі. 
1.4. Колективність як засаднича риса фольклору. 
1.4.1. Феномен колективності у "житті" фольклорного 
твору.

лекція  Специфіка фольк-
лору. Специфічні 
риси фольклору (тра-
диційність, варіатив-
ність, синкретич-
ність) 

вересень 
(на на-
ступне 
практи-
чне за-
няття) 



1.4.2. Походження феномену колективності. 
4 заняття 
 
4 тиж-
день 
 
вересень 
 
2 год 

Тема 1. Специфіка фольклору практичне 
заняття 

1. Грушевський Михайло. Історія української лі-
тератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 
55–59. 

2. Росовецький Станіслав. Відмінності фольк-
лору від літератури та музики новоєвропейсь-
кого типу: соціологічні, у "творчому кодексі", 
у функціонуванні твору // Росовецький Стані-
слав. Український фольклор у теоретичному 
висвітленні: Підручник. – Київ, 2008. – С. 21–
33. 

3. Франко Іван. Як виникають народні пісні // 
Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти томах. – 
Київ: Наукова думка, 1980. – Т. 27. – С. 61–65. 

4. Чистов Кирилл. Специфика фольклора в свете 
теории информации // Чистов Кирилл. 
Фольклор. Текст. Традиция. – Москва, 2005. – 
С. 26–43. 

  

5 заняття 
 
5 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

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 пер-
вісної людини. 
2.3.3. Забавний, естетичний елемент як необхідна умова 
життєдіяльності первісної людини. 
2.4. Місце і роль ритму у життєдіяльності первісної лю-
дини 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 дже-
рело найдавніших форм мистецтва. 
2.5. Місце і роль словесного елемента у первісному си-
нкретичному мистецтві 

лекція  Історія фольклору 
(зародження). Специ-
фіка епохи заро-
дження фольклору 

жовтень 
(на на-
ступне 
практи-
чне за-
няття) 



2.5.1. Первісна несамостійність, недостатність словес-
ного 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.

6 заняття 
 
6 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

Тема 2. Історія фольклору (зародження) практичне 
заняття 

1. Грушевський Михайло. Початки і розвій слове-
сного мистецтва // Грушевський Михайло. Історія 
української літератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. 
– Т. 1. – С. 59–77. 

  

 Змістовий модуль 2. Поетика фольклорних жанрів
7 заняття 
 
7 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

Тема 3. Поетика замовлянь 
3.1. Замовляння як феномен фольклорної традиції 
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 замовляль-
ного тексту: форма, структура, персонажі. 
3.2.3. Апелятивні і експлікативні змістові одиниці замо-
вляльного тексту: їх зміст, функція, «художність» (у по-
рівняльному 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 паралеліз-
мом); взаємодія структурних елементів. 
3.4.2. Функція паралелізму у замовлянні: художній 
прийом чи спосіб мислення? 
3.5. Ампліфікація у замовляннях

лекція  Поетика замовлянь. 
Замовляння як фено-
мен фольклорної тра-
диції. Світоглядна ос-
нова замовляльної 
традиції 

жовтень 
(на на-
ступне 
практи-
чне за-
няття) 



3.5.1. Ампліфікація у замовляннях: змістове напов-
нення. 
3.5.2. Ампліфікація у замовляннях: функція (засіб пое-
тичної стилістики чи спосіб мислення?). 
3.6. Замовлювальна традиція і художня творчість (ви-
сновок) 
3.6.1. Проблема «нехудожності», «надхудожності» чи 
«передхудожості» замовляльних текстів.

8 заняття 
 
8 тиж-
день 
 
жовтень 
 
2 год 

Тема 3. Поетика замовлянь практичне 
заняття 

1. Веселовский Александр. Психологический па-
ралелизм и его формы в отражениях поэтиче-
ского стиля // Собрание сочинений Алексан-
дра Николаевича Веселовского. – СПб, 1913. – 
Т. І. – С. 130–161. 

2. Грушевський Михайло. Молитви і закляття // 
Грушевський Михайло. Історія української лі-
тератури: У 6 т., 9 кн. – Київ, 1993. – Т. 1. – С. 
137–145. 

3. Гунчик Ігор. Український магічно-сакральний 
фольклор: структура тексту та особливості фу-
нкціонування: Монографія. – Львів: ЛНУ імені 
Івана Франка, 2011. – С. 82–140. 

4. Колесса Філарет. Заговори, замовляння // Ко-
лесса Філарет. Українська усна словесність. – 
Львів, 1938. – С. 30–35. 

5. Сборник малороссийских заклинаний / Соста-
вил П. Ефименко. – Моксва, 1874.

  

9 заняття 
 
9 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 4. Поетика голосінь 
4.1. Голосіння (туги, йойкання, приплакування) як фе-
номен фольклорної традиції 
4.1.1. Світоглядний контекст похоронних голосінь (уя-
влення про смерть, про померлих, про потойбічний 
світ). 
4.1.2. Первісна функція похоронних голосінь. 
4.1.3. Зміст похоронних голосінь (архаїчні на новіші мо-
тиви похоронних голосінь). 
4.1.4. Поетична форма похоронних голосінь. 
4.2. Діалог у голосінні 
4.2.1. Специфіка структури діалогу в голосільному тек-
сті: діалог, монолог чи риторичне запитання?

лекція  Поетика голосінь. Го-
лосіння як феномен 
фольклорної традиції. 
Світоглядний кон-
текст похоронних го-
лосінь (уявлення про 
смерть, про помер-
лих, про потойбічний 
світ) 

листо-
пад (на 
наступне 
практи-
чне за-
няття) 



4.2.2. Специфіка голосільної комунікації: функціону-
вання 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 за-
собу 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 епіте-
тів Іларіона Свєнціцького, С. 8–13). 
4.5.3. Еволюція функцій епітета у голосільному тексті: 
від магічно-обрядової до художньо-зображальної.

10 за-
няття 
 
10 тиж-
день 
 
листопад 
 
2 год 

Тема 4. Поетика голосінь практичне 
заняття 

1. Данилів Володимир. Порівняння смерті і ве-
сілля в українських погрібових голосіннях // 
Україна: Науковий та літературно-публіцисти-
чний щомісячний журнал. – Київ, 1907. – Рік І. 
– Т. ІІ. – Іюнь. – С. 351–355. 

2. Коваль-Фучило Ірина. Українські голосіння: 
антропологія традиції, поетика тексту. – Київ, 
2014. – С. 205–211. 

3. Колесса Філарет. Похоронні голосіння // Ко-
лесса Філарет. Українська усна словесність. – 
Львів, 1938. – С. 76–80. 

4. Свєнціцький Іларіон. Передмова / Похоронні 
голосїння. Зібрав др. Іляріон Свєнціцький // 
Етнографічний збірник. – Львів, 1912. – Т. 31–
32. – С. 2–22.

  

11 за-
няття 
 
11 тиж-
день 
 

Тема 5. Традиційні формули української народної 
казки 
5.1. Формула казки: загальні поняття 
5.1.1. Стереотипність як характерна риса художнього 
стилю народної казки. 

лекція  Традиційні формули 
української народної 
казки. Стереотип-
ність як характерна 
риса фольклору. Істо-
рія розвитку казки. 

листо-
пад (на 
наступне 
практи-
чне за-
няття) 



листопад 
 
2 год 

5.1.2. Проблема відношень між стереотипністю і оригі-
нальністю у народній казці. 
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) фор-
мули існування героїв, 2) формули наявності або відсу-
тності, 3) формули часу (хронологічні), 4) формули мі-
сця (топографічні). 
5.4. Медіальні формули 
5.4.1. Функціональні різновиди медіальних формул: 1) 
"зовнішні" медіальні формули та 2) "внутрішні" медіа-
льні формули. 
5.4.2. Змістові різновиди "зовнішніх" медіальних фор-
мул: 1) формули, мета яких – пробудити інтерес слуха-
чів і привернути їхню увагу; 2) формули, якими пере-
віряють увагу слухачів; 3) перехідні формули. 
5.4.3. Змістові різновиди "внутрішніх" медіальних фо-
рмул: 1) формули дій персонажів; 2) формули опису-
характеристики; 3) формули мовлення; 4) магічні фор-
мули. 
5.5. Фінальні формули 
5.5.1. Функціональні різновиди фінальних формул: 1) 
"зовнішні" фінальні формули та 2) "внутрішні" фіна-
льні формули. 
5.5.2. Змістові різновиди "внутрішніх" фінальних фор-
мул: 1) формули існування героїв; 2) формули бенкету 
(весілля/гостини). 
5.5.3. Змістові різновиди "зовнішніх" фінальних фор-
мул: 1) формули присутності оповідача у казці; 2) фор-
мули закінчення оповіді; 3) формули винагородження 
казкаря.

12 за-
няття 
 
12 тиж-
день 

Тема 5. Традиційні формули української народної ка-
зки 

практичне 
заняття 

1. Герасимова Н. М. Формулы русской волшеб-
ной сказки (к проблеме стереотипности и ва-
риа-тивности традиционной культуры // Совет-
ская этнография. – Москва, 1976. – № 5. – С. 
21–27. 

  



 
листопад 
 
2 год 

2. Рошияну Николае. Традиционные формулы 
сказки / Институт мировой литературы им. А. 
М. Горького, Академия наук СССР. – Москва: 
Наука, 1974. 

3. Рудченко Иван. Народныя южнорусскія сказки. 
Издал И. Рудченко. – Киев, 1869. – Выпуск 1. 

4. Рудченко Иван. Народныя южнорусскія сказки. 
Издал И. Рудченко. – Киев, 1870. – Выпуск 2. 

5. Чігур Надія. Формули української народної ка-
зки: Магістерська робота / Науковий керівник 
Андрій Вовчак. – Львів, 2017. 

6. Чубинский Павел. Труды этнографическо-ста-
тистической экспедиции в Западно-Русский 
край. – Киев, 1878. – Т. ІІ.

13 за-
няття 
 
13 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 6. Композиція української народної пісні 
6.1. Композиційна своєрідність народної пісні 
6.1.1. Роль структури, побудови твору у процесі худож-
ньої кристалізації вражень та переживань. 
6.1.2. Конденсованість змісту пісенного твору і про-
блеми 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-ку-
мулятивні структури. 

лекція  Композиція українсь-
кої народної пісні. 
Роль структури, побу-
дови твору у процесі 
художньої кристалі-
зації вражень та пере-
живань 

грудень 
(на на-
ступне 
практи-
чне за-
няття) 

14 за-
няття 
 
14 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 6. Композиція української народної пісні практичне 
заняття 

1. Весілля: У 2 книгах / Упорядник: М. Шубрав-
ська та ін. – Київ, 1970. – Кн. 1. – (Серія "Ук-
раїнська народна творчість". – Випуск 10). 

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

3. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового 
року. Упорядник: Олексій Дей. – Київ, 1963. – 
(Серія "Українська народна творчість". – Ви-
пуск 3). 

4. Рекрутські та солдатські пісні. – Київ, 1974. 
5. Співанки-хроніки (новини) / Упорядники: 

Олексій Дей, Софія Грица. – Київ, 1972. – (Се-
рія "Українська народна творчість". Випуск 
12).

  



6. Чумацькі пісні / Упорядники Олексій Дей, А. 
Ясенчук. – Київ, 1976. – (Серія "Українська 
народна творчість". – Випуск 15).

15 за-
няття 
 
15 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 6. Композиція української народної пісні 
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. 

лекція  Композиція українсь-
кої народної пісні. 
Роль структури, побу-
дови твору у процесі 
художньої кристалі-
зації вражень та пере-
живань 

грудень 
(на на-
ступне 
практи-
чне за-
няття) 

16 за-
няття 
 
16 тиж-
день 
 
грудень 
 
2 год 

Тема 6. Композиція української народної пісні практичне 
заняття 

1. Весілля: У 2 книгах / Упорядник: М. Шубрав-
ська та ін. – Київ, 1970. – Кн. 1. – (Серія "Укра-
їнська народна творчість". – Ви-пуск 10). 

2. Дей Олексій. Поетика української народної пі-
сні. – Київ: Наукова думка, 1978. 

3. Ігри та пісні. Весняно-літня поезія трудового 
року. Упорядник: Олексій Дей. – Київ, 1963. – 
(Серія "Українська народна творчість". – Ви-
пуск 3). 

4. Рекрутські та солдатські пісні. – Київ, 1974. 
5. Співанки-хроніки (новини) / Упорядники: Оле-

ксій Дей, Софія Грица. – Київ, 1972. – (Серія 
"Українська народна творчість". Випуск 12). 

6. Чумацькі пісні / Упорядники Олексій Дей, А. 
Ясенчук. – Київ, 1976. – (Серія "Українська на-
родна творчість". – Випуск 15).

  

 

 


