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Інформація про
дисципліну

Дисципліна  «Поетика  усної  словесності»  є  нормативною
дисципліною  зі  спеціальності   014.01 Середня  освіта  (Українська
мова  і  література)  для  освітньої  програми  “Середня  освіта
(українська  мова  і  література)”.  Ця  дисципліна  викладається  в  1
семестрі в обсязі 3,5 кредити ECTS.

Коротка анотація
дисципліни

Курс  “Поетика  усної  словесності”  спрямований  на  формування
бінарного розуміння категорії «поетика» у її застосуванні до сфери
усної  народної  словесності,  а  саме:  як  дисципліни  і  як  образно-
виражальної  системи  різножанрових  творів;  спрямований  на
осмислення  народної  уснословесної  традиції  як  синкретичного
явища і семіосфери, що відображає народне бачення картини світу і
людини.  Слухачі  курсу  здобувають  уміння  орієнтуватися  у
понятійно-категоріальній  парадигмі  дисципліни,  використовувати
набуті  знання в  дослідженні  усної  народної  словесності,  зокрема,
текстів  обрядового,  оказіонального  та  позаобрядового  фольклору.
Курс  передбачає  вивчення  самобутності  поетики  уснословесних
творів,  розуміння  її  відмінності  від  поетики  літературних  творів.
Студенти  здобувають  навички  декодування  народнопісенної
поетики і як результат –  уміння ідентифікувати та інтерпретувати
фольклорну  поетику  в  художній  літературі,  непрофесійній
авторській  творчості,  у  медійному  просторі,  текстах  сучасних
соціокультурних  груп  і  соціальних  мереж.  Усе  це  стимулює
слухачів курсу застосовувати знання, отримані на курсах зі вступу
до  літературознавства  і  теорії  літератури,  мовознавства,
народознавства,  слов’янознавства,  філософії,  психології  та  інших
дисциплін гуманітарного циклу, що сприяє виробленню у студентів
умінь  і  навичків  комплексно  інтерпретувати  різножанрові  тексти.
Дисципліна  спрямована  на  осмислення  поетики  фольклору  як
парадигми  художніх  форм  і  засобів,  однак  передусім  –  як
етноестетичних і символічних маркерів, що вербалізують моральні
та  світоглядні  орієнтири  народу,  нації,  етносу.  У  результаті
вивчення  курсу  студенти  розширюють  розуміння  поетики
фольклору  як  комплексу  естетичних  стереотипів  і  кліше  до
осмислення  поетики  як  парадигми  сутнісніх  етноментальних
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маркерів, які відображають моральні і духовні пріоритети народу.  
Мета та цілі
дисципліни

Мета та цілі курсу: 
 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;

 запропонувати спеціальну термінологію;
 сформувати уміння вільно оперувати понятійними 

категоріями поетики усної словесності;
Метою курсу є  навчити студентів:

 аналізувати  самобутність  поетики  усної
словесності,  розуміти  та  інтерпретувати  її
відмінність  від  поетики  творів  художньої
літератури; 

 знаходити  та  коментувати  локуси
уснословесної  поетики  та  стереотипії  в
літературних  творах,  публіцистиці,  текстах
соціальної комунікації; 

 виявляти  та аналізувати самобутність 
сучасного стану усної народної словесності, 
зорема,  у матеріалах Лабораторії 
фольклористичних досліджень кафедри 
фольклористики імені академіка Філарета 
Колесси ЛНУ імені Івана Франка, а також 
матеріалів фольклорних експедицій і практик, 
які зберігаються в архіві Лабораторії 

Література для
вивчення

дисципліни

Методичне забезпечення
Денисюк І.  О.  Національна  специфіка  українського  фольклору
(матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:
http://www.twirpx.com/file/263259/). 
Киченко О.  Фольклор як художня система (проблеми теорії).  –
Дрогобич, 2002. – 149 с. 
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

1. Основна 
     Гінда  Олена. Поетична  творчість  української  трудової
спільноти  в  Італії  початку  ХХІ  століття  в  контексті  фольклорної
традиції : [монографія] – Львів, 2015.

Гінда  Олена. Термін  “фольклор”  як  понятійне  та  дискусійне
поле. / Studia methodologica. – Вип. 34. – Тернопіль, 2012. – С.
62–76. 
Гінда Олена. Поетична творчість української трудової спільноти
в Італії початку ХХІ століття в контексті фольклорної традиції :
[монографія] – Львів, 2015.
Гінда О.  Концепт «УКРАЇНА» у віршах українських трудових
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мігрантів  в  Італії  початку  ХХІ  століття  як  фольклорно-
літературний феномен. // Korean Journal of Ukrainian Studies / v.1,
no.1,  2020 년 ,  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  
Грица  С.Й. Категорія  парадигми  у  вивченні  варіаційної
специфіки фольклору /  Фольклор у просторі і часі. – Тернопіль,
2000. – С. 40–52.
Денисюк  І.  О.  Національна  специфіка  українського  фольклору
(матеріали до лекції) [Електронний ресурс] / – Режим доступу:
http://www.twirpx.com/file/263259/
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  Василь. Художня,  літературознавча  і  фольклористична
парадигма  ранньої  творчости  Пантелеймона  Куліша.  –  Львів,
2009. 
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.
Кухаренко  С. Стислий  огляд  фольклористики  в  Північній
Америці:  теорії,  підходи,  парадигми,«Народознавчі  зошити»,
2010, No 3–4, с. 310–315.
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, «Народозна-вчі зошити», 2010, No 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
Hinda Olena. How Hutsul Dance “Kolomyyka” Functions as a Genre
in Creative Works of Ukrainian Diaspora in Italy / Olena Hinda //

https://studiamethodologica.com/index.php/journal/article/view/23/17
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/issue/archive
http://www.twirpx.com/file/263259/
https://doi.org/10.22968/KJUS.2020.12.1.1.65


East European Studies. East European and Balkan Institute, Center
for International Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies
– 2012. – Vol. 33. – Р. 313–336 
Oleg LESZCZAK.  KONFRONTATYWNA  ANALIZA
DYSKURSU MEDIALNEGO O GENOCYDZIE.   –   STUDIA
METHODOLOGICA,  том.  52  (2021).  Режим  доступу:
https  ://  studiamethodologica  .  com  /  index  .  php  /  journal  /  issue  /  archive  

Допоміжна
Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної 
творчості. – К., 1998. 
Балади. Родинно-побутові стосунки. – К., 1988. 

      Героїчний епос українського народу: хрестоматія. – К., 1993.  
Обсяг курсу 105 годин. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять, 73

години самостійної роботи. 3,5 кредити ЄКТС.
Очікувані
результати
навчання

У результаті вивчення курсу студент повинен знати:    
 змістове  наповнення  курсу  «Поетика  усної

словесності»; 
 широке і вузьке інтерпретування категорії «поетика»; 
 концепційні дослідження з поетики усної словесності;
 зміст і концепти рекомендованих наукових джерел; 
 зміст  і  підходи  до  вивчення  поетики  усної

словесності; 
 систему жанрів усної народної словесності; 
 понятійну  парадигму  дисципліни  «усна  народна

словесність»; 
 ознаки  усної  народної  словесності  як  синкретичного

явища.
Слухачі курсу повинні вміти: 

 вільно володіти термінами і категоріями поетики; 
 застосовувати  полідисциплінарний  метод  у

дослідженні артефактів усної народної словесності; 
 розпізнавати стереотипію усної народної  словесності

в  інших  текстах  (літературних,  публіцистичних,
медійних та ін.);

 інтерпретувати  мотивацію  уживання  уснословесної
стереотипії; 

 розпізнавати  фольклорну  стереотипію  та  поетику,
коментувати її  уживання  у  сфері  усної  комунікації,
текстах/  (наративах),  що  постають  у  середовищі
різних соціокультурних груп.

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

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


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.  
ПРН  20.  Збирати,  аналізувати,  систематизувати  й
інтерпретувати  мовні,  літературні,  фольклорні  факти,
інтерпретувати  тексти  різних  стилів  і  жанрів,  добирати
відповідний теоретико-методологічний інструментарій.

Ключові слова Поетика  усної  словесності,  система,  сюжетно-мотивна  парадигма,
бінарність,  диглосія,  контекст,  концепт,  генеза,  семантика,
колективність,  імперсональність,  традиція,  комплексність,
поліфункційність,  архетип,  жанрова  пам’ять,  варіант,  варіація,
версія,  сюжетно-мотивна  парадигма,  полідисциплінарний  метод,
фольклорний  ландшафт;  тропи,  поетичний  синтаксис,  фольклорні
стереотипи,  кліше,  фольклорні  новотвори,  описова  поетика,
історична поетика, часопростір, хронотоп. 

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  взаємнодоповнювальних  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

Комп’ютер,  проектор,  загальновживані  комп’ютерні  програми,
доступ до інтернету.

Критерії
оцінювання
(окремо для

кожного виду

Підсумковий  контроль  передбачений  у  формі  заліку  через
виставляння  оцінки  за  результатами  поточної  успішності.
Оцінювання  поточної  успішністі  проводиться  за  100-бальною
шкалою. Бали за поточну успішність нараховуються так:



навчальної
діяльності)

1. Бали за усні опитування за темами практичних занять змістового
модулю 1 – 32 бали (кількість балів за одне з чотирьох практичних
занять  max – 8); 
2.  Бали  за  формулювання  усного  резюме  наприкінці  лекції
змістового модулю 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 модулю 1 –  max
10 балів;
4. Бали за усні опитування за темами практичних занять змістового
модулю 2 – 32 бали (кількість балів за одне з чотирьох практичних
занять  max – 8); 
5.  Бали  за  формулювання  усного  резюме  наприкінці  лекції
змістового модулю 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 модулю 2 – max 10 балів;
Академічна  доброчесність: недопустимі  списування,  плагіат  та
інші  форми  порушення  академічної   недоброчесності.  Роботи
студентів  повинні  бути  оригінальними  дослідженнями  чи
міркуваннями.  Виявлення  ознак  академічної  недоброчесності  в
роботі студента є підставою для незарахування її викладачем.

Питання до
письмових та

усних опитувань

1. Поняття   «усна  словесність»  і  «фольклор»  у
парадигмі наукових дискусій.  

2. Історіографія поетики, різновиди поетик.
3. Фольклорна  поетика  (зміст  поняття,  бінарне

тлумачення).
4. Принципи класифікації фольклорного матеріалу.
5.  Поняття  про  поетики  абстрагування,

орнаментальності,  елементів  фантастичного  і
реального в літературі та усній словесності.

6. Поетика  художнього  простору  в  обрядовому  та
необрядовому   фольклорі   та  усній  народній
словесності. 

7. Поетика “свого і чужого  простору” в українських
народних піснях про еміграцію. 

8. Зміст  категорії  «етноестетика  фольклору»:  обсяг
поняття, його складники. 

9. Питання  етноестетики  усної  словесності  в
науковій спадщині Івана Денисюка. 

10. Концепт  подолання  часу  в  українській  усній
словесності.

11.  Дослідження хронотопу народної казки у працях
Оксани Олійник.

12. Часопростір і хронотоп у народній казці. 
13. Типи  казок  як  відображення  національної

пракультури.
14. Поетика уснословесних жанрів.
15. Категорія  фольклорного  жанру  як  дискусія  і

дискурс. Мапа жанрової парадигми фольклору.
16. Коломийка у жанрово-поетикальних вимірах.
17. Композиція  уснословесного  твору  крізь  призму

поетики. 
18. Композиція і формульність фольклорних творів.



19. Поетикальні  виміри  думи  у  форматі  інтернет-
презентацій:  на  прикладі  новітніх  народознавчих
проєктів  за підтримки Google  Україна: «Думи як
особливий жанр фольклору».

20.  Фольклор  і  література  як  діалог  поетик  (Р.
Марків). 

21. Жанрова  і  сюжетно-мотивна  парадигми
уснословесного  твору  у  взаємозв’язках  і
взаємообумовленості.

22. Поетика  образно-виражальної  парадигми
фольклору.  Різновиди  тропів  в  усній  народній
словесності.

23. Самобутність  поетики  українських  народних
пісень про еміграцію.

24. Поетика  вербалізації  «тяжких  заробітків»  в
емігрантських піснях.

25.  Християнські  цінності  і  родинний  світ  в
емігрантській пісенності.

26. Специфіка  поетичної  лексики  і  поетичного
синтаксису у фольклорних творах.

27. Фольклорна  стереотипія  і  поетика  у  народних
піснях про еміграцію.

28. Вияви фольклорної поетики і стереотипії в усних
історіях  українських  трудових  мігрантів  початку
ХХІ ст.

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 . Змістовний модуль 1. Поетика 
фольклору: історіографія, категоріальне поле.

Етноестетичний,  часопросторовий, генологічний виміри поетики
1-й
тижде
нь
2 год.

Тема 1. Обсяг, структура, змістове наповнення, предмет і
завдання  курсу  «Поетика  фольклору».  Значення
дисципліни у формуванні компетенцій філолога-фахівця.
Поняття  усна словесність і  фольклор у  світлі  сучасних
дискусій. Термінологія поетики як дисципліни.

Лекція Гінда  О. Термін
“фольклор” як понятійне
та  дискусійне  поле.  /
Studia  methodologica.  –
Вип.  34.  –  Тернопіль,
2012. – С. 62–76. 
Киченко О. Фольклор як
художня  система
(проблеми  теорії.  –
Дрогобич, 2002.–149 с.
Потебня  А. Эстетика  и
поэтика. – М., 1976.
Сивокінь  Г.  Давні
українські  поетики.  –
Харків, 2001. – 167 с.

Опрацювати  матеріали  лекції  і
рекомендовані джерела.
Концепційні тези праць законспектувати. 
5 год.

1-й тиждень

2-й
тижде
нь
2 год.

Тема 2. Поетика фольклору в історіографічному ракурсі.
Історіографія поетики, різновиди поетик. 

Практичне
заняття 

Киченко О. Фольклор як
художня  система
(проблеми  теорії.  –
Дрогобич, 2002.–149 с.
Іваньо   І.  В. „Поетика”
Митрофана
Довгалевського  //
Довгалевський
Митрофан. Поетика (Сад
поетичний). – К., 1973. –
С. 5– 23.
Маслюк  В.  Латиномовні
поетики і риторики ХVII
– першої половини ХVIIІ
ст. та їх роль у розвитку
теорії  літератури  в

Опрацювати рекомендовану літературу. 
Концепції  рекомендованих  праць
викласти  в  тезовій  формі  в  конспектах
лекцій.
5 год.

2-й тиждень



Україні. – К., 1983. – 232
с. 
Сивокінь Г. Давні 
українські поетики. –
Харків, 2001. – 167 с.

3-й
тижде
нь
2 год.

Тема  3.  Поетика  концепту  «простір»  у  фольклорних
творах. Концепти поетики в розвідках Дмитрія Лихачова. 

Лекція  Грица Софія.  Фольклор
у  просторі  та  часі.  –
Тернопіль, 2000.
Лихачев  Д.  С.  Поэтика
древнерусской
литературы.  –М.,  2001.
(Розділ  «Поетика
художнього  часу»  –  С.
209-334).
Потебня  А. Эстетика  и
поэтика. – М., 1976.
Сивокінь  Г.  Давні
українські  поетики.  –
Харків, 2001. – 167 с.

Опрацювати  матеріали  лекції  і
рекомендовану літературу. Реферативний
огляд  одного  з  досліджень  подати  в
конспекті лекцій.  
5 год.

3-й тиждень

4-й
тижде
нь
2 год.

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

Практичне
заняття  

Гарасим Я..  Національна
самобутність  естетики
українського  пісенного
фольклору. – Львів, 2010.
Денисюк  І.  О.
Національна  специфіка
українського  фольклору
(матеріали  до  лекції)
[Електронний  ресурс]  /
Режим доступу: 
http://www.twirpx.com/
file/263259/

Опрацювати рекомендовану літературу. 
Концепції  рекомендованих  праць
викласти  в  тезовій  формі  в  конспектах
лекцій.
5  год.

4-й тиждень

5-й
тижде
нь
2 год.

Тема  5.  Поетика  художнього  часу  в  давноруській
літературі та українському фольклорі. Концепт подолання
часу в українському фольклорі.

Лекція  Грица Софія. Фольклор у
просторі  та  часі.  –
Тернопіль, 2000.
Олійник  О.
Часопросторова
проблематика  у
літературозн.  і
фольклористичних
дослідженнях  //
Міфологія  і  Фольклор. –

Опрацювати  матеріали  лекції  і
рекомендовану  літературу.  Концепції
рекомендованих праць викласти в тезовій
формі в конспектах лекцій.
5  год.

5-й тиждень

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


№ 3-4(7). –2010. –  С. 66-
71.

6-й
тижде
нь
2 год.

Тема  6.  Самобутність  поетики  української народної
казки. Часопростір і хронотоп у народній казці. Практичне

заняття 

Олійник  О. Методологія
дослідження художнього
простору  у  структурі
чарівних казок  //  Вісник
Львівського
університету.  Серія
філологічна. –  Львів,
2010. – Вип. 43. – С. 99-
106.  Дунаєвська  Л.Ф.
Персонажна  система
української  народної
міфологічної  прози.
Аспекти поетики. – Київ,
2000.

Опрацювати  рекомендовану  літературу.
Концепційні ідеї  викласти реферативно в
конспекті лекцій. 
5 год.

6-й тиждень

7-й
тижде
нь
2 год.

Тема  7.  Поетика  фольклорного  жанру.  Категорія
фольклорного жанру як дискусія і дискурс. Поняття про
жанрові  ознаки  і  “закони  жанру”,  їх  репрезентація  в
динаміці уснословесної традиції.  

Лекція Гінда  О.М.  Жанр
фольклорний:
маніфестація  терміна  як
проблема  //  Вісник
Львівського
університету.  Серія
філологічна.  –  Львів,
2007.  –  Випуск  41.  –  С.
209-215.
Гінда  О.  Поетична
творчість  української
трудової  спільноти  в
Італії  початку  ХХІ
століття  в  контексті
фольклорної  традиції.  –
Львів  ,  2015.   (розділи
4.1 - 4.3).

Опрацювати  матеріали  лекції  і
рекомендовану літературу. 
5 год.

7-й тиждень

8-й
тижде
нь
2 год.

Тема  8.  Коломийка  у  жанрово-поетикальних  вимірах.
Синкретизм коломийки як домінуючий жанровий вияв. 

8.
Практичне
заняття 

Гінда  О.  Поетична
творчість  української
трудової  спільноти  в
Італії  початку  ХХІ
століття  в  контексті
фольклорної  традиції.  –
Львів  ,  2015.  (Розділ
4.5.);  Гінда  О.

Опрацювати  рекомендовану  літературу.
Концепти 
рекомендованих джерел викласти у формі
тез у конспекті лекцій.
5 год.

8-й тиждень



Коломийка  в
етнокультурному
просторі  сучасної
української  діаспори  в
Італії.  /  Мандрівець.
2012.  –   №  4  /  100.  –
С.60–65.

Змістовий модуль 2. Поетика фольклору в композиційних,
сюжетно-мотивних, образно-виражальних вимірах.

9-й
тижде
нь
2 год.

Тема 9. Композиція фольклорного твору у поетикальних
вимірах. Типологія композиції та її роль у народній прозі
і драмі 

Лекція Киченко О. Фольклор як
художня  система
(проблеми  теорії.  –
Дрогобич, 2002.–149 с.
Потебня  А. Эстетика  и
поэтика. – М., 1976.
Пропп  В.Я  Поэтика
фольклора. 
– М.,  1998.

Опрацювати  матеріали  лекцій  і
рекомендовану літературу. 
5 год.

9-й
тиждень

10-й
тижде
нь
2 год.

Тема 10.   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» . 

Практичне
заняття  

Плісецький  М..
Українські народні думи.
Сюжети  і  образи.  –  К.,
1994.
Нудьга  Г.  Народний
поетичний  епос
України  //  Думи.  –  К.,
1969.

Опрацювати  матеріали  лекцій  і
рекомендовану літературу. 
4 год.

10-й тиждень

11-й
тижде
нь
2 год.

Тема 11.  Фольклор і література як діалог поетик. Поетика
фольклору  і  літератури  у  зіставленні  (загальний  огляд
проблематики).

Лекція  Марків  Р. Фольклор  і
література:  форми
діалогу  (Фольклоризм  в
українській  літературі
кінця ХІХ - початку ХХ
століття).  – Львів, 2013. 
Пилипчук  С.
Фольклористична
концептосфера  Івана
Франка. – Львів,, 2014. 

Опрацювати  матеріали  лекцій  і
рекомендовану  літературу.  Один  із
розділів  рекомендованих  праць  (за
вибором  студента)  конспективно
викласти у формі тез.  4 год.

11-й тиждень

12-й
тижде
нь
2 год.

Тема  12.   Поетика  сюжетно-мотивної  парадигми
фольклорних  творів.  Жанрова  і  сюжетно-мотивна
парадигми  фольклорного  твору  у  взаємозв’язках  і
взаємообумовленості. 

12.
Практичне
заняття 

Гінда  О.  Поетична
творчість  української
трудової  спільноти  в
Італії  початку  ХХІ

Опрацювати рекомендовану літературу. 
Одну з рекомендованих праць викласти у
формі тез у конспекті лекцій.  4 год. 

12-й тиждень



століття  в  контексті
фольклорної  традиції.–
Львів,  2015.  (Розділ
3.1.) ;
Гарасим Я..  Національна
самобутність  естетики
українського  пісенного
фольклору. – Львів, 2010.

13-й
тижде
нь
2 год.

Тема  13.  Художньо-виражальний  світ  українського
фольклору   в  понятійно-категоріальный  парадигмі.
Поетика образно-виражальної парадигми фольклору.

 Лекція Франко  І. Студії  над
українськими народними
піснями  //  Франко  І.
Твори: У 50-ти т. – Т.43,
1986. – С.7–354.
Пилипчук  С. Образність
та  асоціативність
паремій  як  елементи
поетики  жанру  /Вісник
Львівського
університету.  Серія
філологічна.  Випуск  39.
– Львів,  2007.  –  С.  304–
310.

Опрацювати  матеріали  лекції  і
рекомендовану  літературу;  один  із
підрозділів  рекомендованих  праць
(джерело  за  вибором  студента)
зареферувати у формі концепційних тез. 
 4 год.

13-й тиждень

14-й
тижде
нь
2 год.

Тема  14.   Самобутність  поетики  українських  народних
пісень  про  еміграцію.  Українська  заробітчанська
народнопісенна  традиція  у  фольклористичних
дослідженнях.

Практичне
заняття 

Грица  С.  Й. Українські
народні  пісні  про
еміграцію  //  Буд  здрава,
землице.  Українські
народні  пісні  про
еміграцію  – К,,  1991.  –
С. 3–24.
Колесса Ф. Речитативні 
форми в українській 
народній поезії. 
Заговори, обрядові 
промови, жебранки, 
голосіння. – Київ, 1983. –
С. 289–291.

Законспектувати  один  із  теоретичних
розділів
рекомендованих  монографічних
досліджень  реферативно викласти зміст
розділу в конспектах лекцій.
4 год.

14-й тиждень

15-й
тижде
нь
2 год.

Тема  15.  Специфіка  поетичної  лексики  і  поетичного
синтаксису у фольклорних творах.
Роль історизмів,  архаїзмів,  фразеологізмів,  діалектизмів.
Засоби поетичного синтаксису та їх виражальна функція.
Специфіка народної системи віршування.

Лекція Колесса  Ф. Речитативні
форми  в  українській
народній  поезії.
Заговори,  обрядові
промови,  жебранки,

Опрацювати  матеріали  лекції  і
рекомендовану  літературу  .  Розгорнуту
концепцію  однієї  зі  статей  викласти  у
формі тез.   
4 год.

15-й тиждень



голосіння. – Київ, 1983. –
С. 289–291.
Денисюк  І.  Національна
специфіка  українського
фольклору (матеріали до
лекції)  [Електронний
ресурс] / Режим доступу:
http://www.twirpx.com/
file/263259/).

16-й
тижде
нь
2 год.

Тема  16.  Фольклорна  стереотипія  і  поетика  у  віршах
українських трудових мігрантів ХХІ століття. Традиційні
сімейні  цінності  у  віршах  заробітчан.  Експлікація
концепту  «віра»  у  віршах  українських  трудових
мігрантів ХХІ ст. 

Практичне
заняття 

Гінда  О.  Поетична
творчість  української
трудової  спільноти  в
Італії  початку  ХХІ
століття  в  контексті
фольклорної  традиції.–
Львів, 2015.

Опрацювати  рекомендовану  літературу;
один із підрозділів рекомендованих праць
викласти у формі тез в конспекті лекцій. 
4 год.

16-й тиждень

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

