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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3,5  

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 

(шифр і назва) 
 

нормативна 

 

 

Модулів – 1 

Освітній рівень:  

другий (магістерський) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 
завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин 105 

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 
навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної роботи 

студента –  4,5 

Спеціальність:  
014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 
література) 

 (шифр і назва) 

 16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 16 год.  год. 

 

Самостійна робота 

73 год.  год. 

 

Вид контролю: залік  
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання   –  30,5% 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни:  

 поглибити розуміння фольклору як синкретичного явища і семіосфери, що 
відображає народне бачення картини світу і людини; 

 сформувати у студентів розуміння поетики усної словесності як дисципліни і 
філологічного поняття; 

 виробити у слухачів курсу уміння комплексно досліджувати твори усної 
народної словесності, їх синкретизм і поетикальну самобутність, застосовуючи 

полідисциплінарні підходи; 

 сформувати уміння вільно оперувати понятійними категоріями поетики усної 

словесності; 

 сформувати у студентів розуміння поетики усної народної словесності  

      як навчальної дисципліни і системи образної виражальності; 

 визначити парадигму бінарного інтерпретування понятття “поетика”; 

 виробити навички вивчення уснословесного твору крізь призму його поетики; 

 запропонувати спеціальну термінологію; 

 навчити застосовувати знання з поетики усної словесності в осмисленні, 
аналізі, систематиці та жанровій диференціації фольклорних  і літературних 

творів, публіцистичних і медійних текстів 
 

                Завдання навчальної дисципліни – навчити студентів: 

 диференціювати розуміння поетики усної словесності як дисципліни і образно-
виражальної системи фольклору; 

 розуміти семантику категорії “поетика”у вузькому і широкому значенні; 

 правильно використовувати термінологію поетики в дослідженні та 

упорядкуванні фольклорних творів;  

 інтерпретувати поетику уснословесних творів;  

 коментувати застосування уснословесної поетики і стереотипії в художній 
літературі, непрофесійній авторській творчості;  

 застосовувати знання, отримані на курсах з мовознавства, літературознавства, 
народознавства, слов’янознавства, філософії, психології та інших дисциплін 

гуманітарного і  соціокультурного циклів. 

 Вивчення дисципліни «Поетика усної словесності» передбачає формування 

таких  

 загальних компетентностей: 

 ЗК 3.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 фахових компетентностей: 

 ФК 9. Усвідомлення художньо-виховного, національно-світоглядного, творчо-
розвивального потенціалу мови та словесного мистецтва для дітей та молоді, 

здатність формувати ціннісні ставлення в учнів.  

 ФК 17. Здатність аналізувати й інтерпретувати мовно-літературні процеси, 

зіставляти інформацію, порівнювати явища. 
 

 програмних результатів навчання: 

 ПРН 1. Використовувати українську мову як державну в усіх сферах життя, 
зокрема у професійному спілкуванні; 

 ПРН 18. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної 
художньої літератури й усної народної творчості, визначати їх специфіку й 

місце в літературному процесі, здійснювати результативну підготовку учнів до 
самостійного літературознавчого аналізу художнього тексту.   
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 ПРН 20. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні, 
літературні, фольклорні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів, 

добирати відповідний теоретико-методологічний інструментарій. 
 
 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:  

 змістове наповнення курсу «Поетика усної словесності»; 

 широке і вузьке інтерпретування категорії «поетика»; 

 дослідження з поетики усної словесності;  

 зміст рекомендованих теоретико-фольклористичних джерел;  

 методи вивчення поетики усної словесності;  

 стереотипію поетики народнопоетичних жанрів; 

 понятійну парадигму поетики усної народної словесності.  

 
вміти:  

 вільно володіти термінами і категоріями дисципліни; 

 глибоко розуміти онтологію, форми і значення уснословесної поетики; 

 фахово застосовувати поетикальний вимір у дослідженні усної 
словесності; 

 розпізнавати уснословесну поетику в літературних, соціокультурних, 
публіцистичних та ін. текстах, розуміти мотивацію її використання; 

 розпізнавати фольклорну стереотипію і поетику в комунікаційних, 
соціокультурних і медійний сферах, коментувати її. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Поетика усної словесності:  історіографія,  
категоріальне поле, етноестетичний і жанровий виміри.    

Тема 1. Предмет, структура і завдання курсу «Поетика усної словесності». 

Загальнотеоретичне і практичне значення курсу в системі філологічних дисциплін.  Поняття 
усна словесність і фольклор у світлі сучасних дискусій. Термінологія поетики як дисципліни. 

Тема 2. Уснословесна поетика в історіографічному ракурсі. Класичні поетики. 
Значення праць «Мистецтво поетики» Феофана Прокоповича і «Сад поетичний» Митрофана 
Довгалевського у вивченні поетики. Поетика уснословесної традиції в розвідках 

фольклористів ХХ - ХХІ ст.   
Тема 3. Поетика концепту «простір» у народнопоетичних творах. Концепти поетики в 

розвідках Д. Лихачова. Поняття про поетики абстрагування, орнаментальності, елементів 
фантастичного і реального в літературі і фольклорі. Поетика простору в історичних і 
козацьких піснях. “Чужий простір” в українських народних піснях про еміграцію.  

Тема 4. Естетика та етноестетика у парадигмі поетики усної словесності. Поетика 
усної словесності в інтерпретації С. Лазутіна; етноестетика народнопісенної традиції в 

дискурсах Ярослава Гарасима (зіставлювальна характеристика візій).  
           Тема 5. Поетика художнього часу в давноруській літературі та українській 
уснословесній традиції. Концепт подолання часу в українському фольклорі. Поняття 

“хронотоп”: семантика і прикладні сфери. Інтерпретування часопростору і хронотопу у 
фольклорі (О. Переяслова, О. Гарачковська,  О. Олійник та ін.).  

          Тема 6. Самобутність поетики української народної казки. Казка і обряд: 
«переосмислення обряду» казкою (за Володимиром Проппом). Дослідження структурної 
поетики чарівної казки. Хронотоп народної та літературної казки: спільне та відмінне.  

       Тема 7. Поетика уснословесних жанрів. Категорія фольклорного жанру як дискусійний 
дискурс. Поняття про жанрові ознаки і “закони жанру”, їх репрезентація в динаміці 

уснословесної традиції.  Колізія жанрової пам’яті і жанрового очікування у просторі носіїв і 
адептів фольклорної традиції.  
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     Тема 8. Коломийка у жанрово-поетикальних вимірах. Жанрова парадигма монострофіки у 
фольклористиці. Синкретизм коломийки як домінуючий жанровий вияв. Коломийкове 
мислення і коломийкова пам’ять. Сюжетно-мотивна парадигма коломийки у поетикальному 

висвітленні. Стан коломийкової традиції на теренах України та за її межами. 
 

Змістовий модуль 2. Поетика уснословесної традиції в композиційних, сюжетно-

мотивних, образно-виражальних вимірах.   

Тема 9. Композиція уснословесних творів у поетикальних вимірах. Типологія 

композиції та її роль у народній прозі і драмі.  Композиція і формульність творів. Формули  і 
повтори в ліричній пісні. Композиційна «рухливість» сюжетно-мотивних елементів у 

варіативних парадигмах уснословесних жанрів.   
Тема 10. Поетикальна і сюжетно-композиційна самобутність української народної 

думи. Поетикальні особливості думи як ліро-епічного жанру. Інноваційні форми презентації 

думи в інтернет-просторі на прикладі новітніх народознавчих проєктів за підтримки Google 
Україна: «Думи як особливий жанр фольклору» : https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-

jak-osoblivij-zanr-folkoru 
        Тема 11. Усна народна словесність і художня література: діалог поетик. Поетика 
уснословесних і літературних творів у зіставленні. Поняття про фольклорність, фольклоризм, 

фольклоризацію літературних творів (Р. Марків). Змістове наповнення категорій, 
інтертекстуальне поле застосування.  

      Тема 12. Поетика сюжетно-мотивної парадигми фольклорних творів. Жанрова і 
сюжетно-мотивна парадигми уснословесної традиції у взаємозв’язках і взаємообумовленості. 
Теорії походження сюжетів і мотивів в уснословесних жанрах (запозичення, самозародження 

та ін.).  
       Тема 13. Художньо-виражальний світ української уснословесної традиції (понятійно-

категоріальний вимір). Поетика образно-виражальної парадигми української усної 
словесності. Різновиди і специфіка тропів у жанрах народної прози, обрядові та необрядовій 
ліриці.  

      Тема 14. Самобутність поетики українських народних пісень про еміграцію. Українська 
заробітчанська народнопісенна традиція у дослідженнях ХІХ і ХХ століть. Образно-

виражальний світ українських народних пісень про еміграцію. Християнські цінності і 
родинний світ в емігрантській пісенності минулого століття. 
     Тема 15. Самобутність поетичної лексики і синтаксису в уснословесних творах. Роль 

історизмів, архаїзмів, фразеологізмів, діалектизмів. Синонімія та антонімія в жанрах 
фольклору. Засоби поетичного синтаксису та їх виражальна функція.  Специфіка народної 

системи віршування. 
     Тема 16. Уснословесна стереотипія і поетика у віршах українських трудових мігрантів 
ХХІ століття. Традиційні сімейні у віршах заробітчан. Експлікація християнських цінностей 

у віршах українських трудових мігрантів ХХІ ст. Вияви фольклорної поетики і стереотипії в 
текстах соціокультурних груп: мотивації і модифікації використання. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

“Поетика усної  словесності” 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л пр сем ср 

     

I II 

 

III 

 

IV 

 

V VI 

 

Модуль 1. 

Модуль 1. Змістовий модуль 1.  

Поетика фольклору:  історіографія, категоріальне поле.   Етноестетичний,  часопросторовий, 

генологічний виміри поетики. 

 

https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-jak-osoblivij-zanr-folkoru
https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-jak-osoblivij-zanr-folkoru
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Тема 1. Обсяг, структура, змістове наповнення, 

предмет і завдання курсу «Поетика фольклору». 

Значення дисципліни у формуванні компетенцій 

філолога-фахівця. 

7 2   5 

Тема 2. Поетика фольклору в історіографічному 

ракурсі. Історіографія поетики, різновиди 

поетик. 

7  2  5 

Тема 3. Поетика концепту «простір» у 

фольклорних творах. Концепти поетики в 

розвідках Д. Лихачова. 

7 2   5 

Тема 4. Естетика та етноестетика у парадигмі 

поетики фольклору. 

7  2  5 

Тема 5. Поетика художнього часу в 

давноруській літературі та українському  

фольклорі. 

7 2   5 

Тема 6. Самобутність поетики 

української народної казки. Часопростір і 

хронотоп у народній казці. 

6  2  4 

Тема 7. Поетика фольклорного жанру. Категорія 

фольклорного жанру як дискусія і дискурс 

6 2   4 

Тема 8. Коломийка у жанрово-поетикальних 

вимірах. Синкретизм коломийки як домінуючий 

жанровий вияв. Микола Сумцов про еклектизм 

коломийки та контраверсійна візія Володимира 

Гнатюка. 

6  2   

4 

 

 

 

Разом – зм. модуль 1 53 8 8  37 

Змістовий модуль 2. Поетика фольклору в композиційних,  

сюжетно-мотивних, образно-виражальних вимірах.   

 

Тема 9.  Композиція фольклорного твору у 

поетикальних вимірах. Типологія композиції та 

її роль у народній прозі і драмі.   

6 2   4 

Тема 10.   Поетикальна і сюжетно-композиційна 

самобутність української народної думи. 

8  2  6 

Тема 11.  Фольклор і література як діалог 

поетик. Поетика фольклору і літератури у 

зіставленні (загальний огляд проблематики). 

6 2   4 

Тема 12.  Поетика сюжетно-мотивної парадигми 

фольклорних творів. Жанрова і сюжетно-

мотивна парадигми фольклорного твору у 

взаємозв’язках і взаємообумовленості. 

6  2  4 

Тема 13. Художньо-виражальний світ 

українського фольклору (понятійно-

категоріальний вимір). Поетика образно-

виражальної парадигми фольклору. 

6 2   4 

Тема 14.  Самобутність поетики українських 

народних пісень про еміграцію. Українська 

заробітчанська народнопісенна традиція у 

фольклористичних дослідженнях. 

6  2  4 

Тема 15. Специфіка поетичної лексики і 

поетичного синтаксису у фольклорних творах. 

6 2   4 

Тема 16. Фольклорна стереотипія і поетика у 

віршах українських трудових мігрантів ХХІ 

століття. Поетикальний вимір мотивів.   

8  2  6 

Разом – зм. модуль 2 

52 8 8  36 

Усього годин  

105 

16 16  73 
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5. Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історіографія поетики, різновиди класичних поетик, 
представники. Питання поетики в наукових дискурсах ХХ і ХХІ 
ст. Історична, теоретична, загальна, описова поетики та ін.  

2 

2 Питання естетики та етноестетики в дослідженні поетики 

фольклору. Дослідники етноестики фольклору.  

2 

3 Поетика часопростору і хронотопу в жанрі народної казки.   2 

4 Поетикальна специфіка народнопісенної монострофіки (на 
матеріалі жанру коломийки: синкретизм, ритмомелодика, 

строфіка, проблематика. мотиви).   

2 

5 Поетикальні виміри жанру думи (проблемно-тематичний, 
лексичний, стилістичний, ритміко-мелодійний, образно-

виражальний). 

2 

6 Жанрова і сюжетно-мотивна парадигми фольклорного твору у 
взаємозв’язках і взаємообумовленості. 

2 

7 Самобутність поетикальної семіосфери українських народних 

пісень про еміграцію. 

2 

8 Фольклорна стереотипія і поетика у віршах українських трудових 
мігрантів ХХІ століття. 

2 

 Разом 16 

 
6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Загальна характеристика поняття «поетика», широке і вузьке 
інтерпретування категорії. Парадигма термінологічної сфери 
поетики усної словесності як дисципліни. Парадигма 

термінологічної семіосфери поетики як простору образної 
виражальності тексту.   

8  

2.  Поетика усної народної словесності і поетика літератури 

(оглядове зіставлення понять і аналітичних підходів). Поетика 
усної словесності і поетика фольклору у світлі сучасних дискусій 
щодо семантики терміна «фольклор» (за статтею Олени Гінди 

«Термін “фольклор” як понятійне і дискусійне поле»)    

8  

3.  Питання поетики в наукових дискурсах ХХ і ХХІ ст. Історична 
поетика та її представники: порівняльно-оглядовий дискурс (В. 

Веселовський, М. Бахтін, В. Пропп та ін.). Загальна та описова 
поетика (В. Виноградов, Д. Ліхачов, О. Потебня). Поетика 
фольклору в розвідках Ф. Колесси, В. Гацака, Г. Сивоконя,  І. 

Денисюка, С. Грици, І. Іваньо та ін.).  

10  

4.  Поетика художнього простору в необрядовому  фольклорі 
(билина, дума, легенда переказ, казка). Поетика простору в 

історичних і козацьких піснях. Самобутність поетики простору в 
малих фольклорних жанрах. Синкретизм поетики художнього 

простору в обрядовому фольклорі. “Чужий простір” в українських 
народних піснях про еміграцію та віршах українських трудових 
мігрантів в Італії.  

10  

5.  Поетика народної словесності в інтерпретації В. Лазутіна, питання 

етноестетики в дискурсах Ярослава Гарасима (зіставлювальна 

10  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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характеристика візій). Зміст категорії «етноестетика фольклору»: 

обсяг поняття, концепти. Питання етноестетики народної 
словесності в науковій спадщині Івана Денисюка. Самобутність 

художніх засобів у фольклорних і літературних текстах 
(зіставлювальна характеристика).  

6.  Концепт подолання часу в українській народній словесності. 
Поняття “хронотоп”: семантика терміна і прикладні сфери. 

Інтерпретування часопростору і хронотопу у фольклорі (О. 
Переяслова, О. Гарачковська та ін.). Дослідження хронотопу 

народної казки у дослідженнях Оксани Олійник.  

8 

7 Карта жанрової парадигми української уснословесної традиції. 
Поняття про жанрові ознаки, жанрову пам’ять і закони жанру, їх 
репрезентація у фольклорних жанрах. Колізія жанрової пам’яті і 

жанрового очікування у просторі носіїв і адептів фольклорної 
традиції (за розвідками Олени  Гінди) 

7  

8 Композиція і формульність творів. Формули і повтори в народних 

піснях і віршах українських трудових мінгранток в Італії як 
стабілізуючі елементи  композиції творів. Трансформація 

міфологічного мислення у метафоричне в народній ліриці і 
творчості українських заробтічанок в Італії.  

6 

9 Композиційна і сюжетно-мотивна типологія думи. Інноваційні 
форми презентації думи в інтернет-просторі на прикладі новітніх 

народознавчих проєктів і платформ за підтримки Google Україна: 
«Думи як особливий жанр фольклору» : 

https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-jak-osoblivij-zanr-folkoru 

6 

1 РАЗОМ 73 

 

 

 
7.  Методи навчання 

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.   

 
8. Методи контролю. 

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 модулю 1 – 32 бали 
(кількість балів за одне практичне заняття  max – 8);  

2. Бали за формулювання усного резюме наприкінці лекції  змістового модулю 1 –  8 балів 
(кількість балів за одне резюме  max – 2); 

https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-jak-osoblivij-zanr-folkoru
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3. Бали за письмове опитування у формі письмового тестування за темами лекційних і 
практичних занять змістового модулю 1 – max 10 балів; 
4. Бали за усні опитування за темами практичних занять змістового модулю 2 – 32 бали 

(кількість балів за одне практичне заняття  max – 8);  
5. Бали за формулювання усного резюме наприкінці лекції  змістового модулю 2 – 8  

(кількість балів за одне резюме  max – 2); 
6. Письмове опитування у формі письмового тестування за темами лекційних і практичних 
занять змістового модулю 2 – max 10 балів. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточна успішність Cума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 

Усні 

опитування 

(кількість 

балів за одне 

практичне 

заняття  

max – 8) 

Формулювання 

усного резюме 

наприкінці 

лекції 

(кількість балів 

за одне резюме  

max – 2) 

Письмове 

опитування у 

формі 

письмового 

тестування 

Усне 

опитування 

(кількість 

балів за одне 

практичне 

заняття  

max – 8) 

Формулювання 

усного резюме 

наприкінці 

лекції 

(кількість балів 

за одне резюме  

max – 2) 

Письмове 

опитування у 

формі 

письмового 

тесту 

32 8 10 32 8 10 

 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка в балах 
Оцінка 

ECTS 

                               Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно  

 
зараховано 

81-89 В 
4 

дуже добре 

71-80 С добре 

61-70 D 
3 

задовільно 

51-60 Е достатньо 

21-50 FX 2 незадовільно не зараховано 

0-20 F 2 
незадовільно 

(без права перездачі) 

не зараховано 
(без права 

перездачі) 

 
 

10. Методичне забезпечення 

Підручники, посібники, методичні розробки.  

 

Методичне забезпечення 

 Гінда О. М. Методичні рекомендації до курсу “Теорія фольклору” для студентів ІV 

курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Уклала Гінда Олена Миколаївна. Галузь знань 0203 – гуманітарні науки, 
спеціальність 6.020303 – українська мова та література, фольклористика, слов’янські 

мови та літератури, східні мови та літератури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 
–  28 с.  

 Гінда Олена. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку ХХІ 
століття в контексті фольклорної традиції (монографія). – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2015. – 546 с. (Підрозділи: 1.2; 3.1;  3.3.1;  3.3.2;  4.2; 4.3; 4.5;  5.3; 5.4). 

 Денисюк І. О. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/263259/ 

http://www.twirpx.com/file/263259/
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 Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми теорії). –Дрогобич, 2002. – 149 с. 
 

11. Рекомендована література 

Базова 

Гарасим Я.І. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – 

Львів, 2010. – 376 с. 
Гінда О. Фольклористика і фольклор: до актуалізації проблеми / Держава і Регіони. 

Науково-практичний журнал ПКУ. – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 87–89. 
Гінда О. Термін “фольклор” як понятійне та дискусійне поле / Studia methodologica. – 
Вип. 34. – Тернопіль, 2012. – С. 62–76.  

Гінда О. Концепт «УКРАЇНА» у віршах українських трудових мігрантів в Італії початку 
ХХІ століття як фольклорно-літературний феномен. // Korean Journal of Ukrainian Studies / 

v.1, no.1, 2020년, pp.65-84. KJUS 1st Edition (Dec.30, 2020) Department of Ukrainian 

Studies, Hankuk University of Foreign Studies Vol.1, № 1,2020 

 https://doi.org/10.22968/KJUS.2020.12.1.1.65  
Глушко М. Початки уживання терміна «фольклор» в українській науці [Електронний 

ресурс].  Режим доступу:   
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/43_2010/43_2010_Hluszko.pdf 
Грица С.М. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору. Фольклор 

у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52. 
Дунаєвська Л.Ф. Персонажна система української народної міфологічної прози. Аспекти 

поетики. – Київ, 2000. 
Збир Ірина. Оскар Кольберг і його збірник «Покуття». Монографія . – Львів, 2014.  
ЗБИР Ірина. Феномен корейської емоції ХАН : етимологія, історія, духовність. –  

STUDIA METHODOLOGICA,  том. 50 (2020).  Ювілейний 50-й випуск Studia 
Methodologica.  Режим доступу:  

https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/archive 
Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости 
Пантелеймона Куліша. – Львів, 2009. – 448 с. 

Кузьменко О. Фольклорний концепт: визначення терміна, структурні параметри та 
типи // Народознавчі зошити. – 2018. – № 6 (144). – С. 1439–1447. 

Лабащук О. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика : 
монографія. – Тернопіль, 2013. – 320 с. 
Кузьменко О. М. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – 

Львів, 2009.  

Кузьменко О. Фольклорний концепт: визначення терміна, структурні параметри та типи  // 
Народознавчі зошити. – 2018. – № 6 (144). – С. 1439–1447. 
Лабащук О. Натальний наратив і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика : 
монографія. – Тернопіль, 2013. – 320 с. 

Лабащук О. В. Здобутки та перспективи дослідження автобіографічних оповідей у 
фольклористиці // «Studia methodologica» – Іssu 43.– Kielce –Ternopil, 2016. – S. 3-9. 

Нагачевський, А. Особливості української фольклористики в Канаді // «Народознавчі 
зошити», 2010. № 3–4, с. 293–309. 
Олійник О. Методологія дослідження художнього простору у структурі чарівних казок // 

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2010. – Вип. 43. – С. 99-106.  
Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: 

історико-теоретичний дискурс: [монографія] / Ганна Сокіл. – Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011.  
Atkinson, R. The Gift of Stories: Practical and Spiritual Applications of Autobiography, Life 

Stories, and Personal Mythmaking, Westport 1995.  
Fine, E. C. The Folklore Text: From Performance to Print, Bloomington –   Indianapolis 1994. 

https://studiamethodologica.com/index.php/journal/article/view/23/17 

https://doi.org/10.22968/KJUS.2020.12.1.1.65
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/43_2010/43_2010_Hluszko.pdf
https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/archive
http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-6/10.pdf
http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-6/10.pdf
http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-6/10.pdf
https://studiamethodologica.com/index.php/journal/article/view/23/17
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Hinda Olena. How Hutsul Dance “Kolomyyka” Functions as a Genre in Creative Works of 
Ukrainian Diaspora in Italy / Olena Hinda // East European Studies. East European and Balkan 
Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies – 2012. – 

Vol. 33. – Р. 313–336  
Hinda Оlena. Folklore, Ethnocultural and Ethnomental Elements in New Poetic Coinages of 

Ukrainian Working Migrants in Italy / Olena Hinda // East European Studies. East European 
and Balkan Institute, Center for International Area Studies, Hankuk University of Foreign 
Studies – 2012. – Vol. 29. – Р. 288–306 

Oleg LESZCZAK.  Konfrontatywna analiza dyskursu medialnego o GENOCYDZIE.  –  
STUDIA METHODOLOGICA, том. 52 (2021). Режим доступу: 

 https://studiamethodologica.com/index.php/journal/issue/archive 
 
 

Допоміжна 

Грица С.Й. Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки фольклору /  Фольклор 

у просторі і часі. – Тернопіль, 2000. – С. 40–52. 
Лабащук О.В. Українська примовка: структура, побутування, функції. – Тернопіль, 2004. 
– 156 с. 

 

 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
Інтернет-джерела. 
https://authenticukraine.com.ua/blog/dumi-ak-osoblivij-zanr-folkoru 

http://www.twirpx.com/file/263259/ 
 

 Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника URL : 
http://www.lsl.lviv.ua/ 

 Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка URL : 
https://lnulibrary.lviv.ua/ 

 Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL : 
http://www.nbuv.gov.ua/ 
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