


Анотація
У  процесі  вивчення  дисципліни  «Історія  української  літератури  (в  т.  ч.  Фольклор)»
розкрито  феномен усної  народної  творчості,проаналізовано  специфіку  фольклору,  його
жанрову  систему,  історію  й  поетику  окремих  жанрів,  з’ясовано  особливості  усної
народної  творчості  кожного  історичного  періоду,  розглянуто  найвідоміші
фольклористичні  праці  про  усну  народну  творчість  взагалі  та  окремі  жанри  зокрема,
висвітлено взаємодію фольклору та літератури; визначено основні тенденції українського
літературного  процесу  ХІ–ХVІІІ  ст.,  окреслено  історичні  та  культурні  особливості
формування  давньої  української  літератури,презентовано  кращі  зразки  художньої
літератури  означеного  періоду,  досліджено  проблемно-тематичні  й  стилістичні  риси
літературних  пам’яток  і  художніх  творів  від  часів  Київської  Русі  до  кінця  ХVІІІ  ст.,
схарактеризованоїхузаємозв’язки  зі  світовими  надбаннями,установлено  характерні
особливості  індивідуального  стилю митців  слова;  закріплено  знання  літературознавчих
понять;  акцентовано  на  критичному  сприйманні  наукових  публікацій  тенденційного
характеру,формуваннівмінь і навичок аналізувати художні твори та явища літературного
процесу, виробленні самостійного погляду студентів на художні явища. 

Ключові слова:фольклор, синкретичність, давня українська література, медієвістика,
протографи,  апокрифи,  агіографічна  література,  бароко,  бурлеск,  вертеп,  гомілетика,
епістола,євангеліє, інтермедія, канонічний текст, козацькі літописи, компіляція, літописне
оповідання,  мандрівні  дяки,  ораторське  письменство,  панегірик,  патерик,  повчання,
послання, редакція, секуляризація, список, травестія, хроніка, шкільна драма. 

Summary
In  the  process  of  studying the  discipline  «History  of  Ukrainian  Literature  (including

Folklore)» the phenomenon of oral folk art is revealed, the specifics of folklore, its genre system,
history and poetics of certain genres are analyzed, features of oral folk art of each historical
period are clarified. folklore works on oral folk art in general and certain genres in particular, the
interaction of folklore and literature is covered; the main tendencies of the Ukrainian literary
process of the XI–XVIII centuries are determined, the historical and cultural peculiarities of the
formation of ancient Ukrainian literature are outlined, the best samples of fiction of the specified
period are presented, problem-thematic and stylistic features of literary monuments and works of
art  from  Kievan  Rus  to  the  end  are  investigated.  Eighteenth  century,  characterized  their
relationship with world heritage, established the characteristics of the individual style of artists
of the word; consolidated  knowledge of literary  concepts;  emphasis is  placed on the critical
perception of scientific publications of a tendentious nature, the formation of skills and abilities
to analyze works of art and phenomena of the literary process, the development  of students'
independent views on artistic phenomena.

Key  words: folklore,  syncretism,  ancient  Ukrainian  literature,  medieval  studies,
protographs, apocrypha, hagiographic literature, baroque, burlesque, nativity scene, homiletics,
epistle, gospel, interlude, canonical text, Cossack chronicles, compilation, chronicle, chronicle,
panegyric,  paterik,  teaching,  message,  editing,  secularization,  list,  travesty,  chronicle,  school
drama.
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікуванірезультати 
Мета  курсу:ознайомити  студентів  з  феноменом  усної  народної  творчості

специфікою фольклору, його жанровою системою, історією і поетикою окремих жанрів,
особливостями  усної  народної  творчості  кожного  історичного  періоду,  взаємодією
фольклору й літератури; закріпити засвоєння студентами поняття «українська література»
в  її  географічних  та  часових  межах,  розкрити  основні  тенденції  українського
літературного  процесу  ХІ–ХVІІІ  ст.,  презентувати  кращі  зразки  художньої  літератури
означеного періоду та розглянути й осмислити їх взаємозв’язок зі світовими надбаннями.

Завдання  курсу:   сформувати  у  студентів  систему  знань  про  українську  усну
народну творчість, її специфіку, закономірності розвитку, спосіб побутування фольклору;
ознайомити студентів з жанровою системою українського фольклору, історією і поетикою
провідних  жанрів;  дати  уявлення  про  фольклористику  як  науку,  її  методи,  завдання,
проблематику,  розглянути  найвідомішими  фольклористичні  праці  про  усну  народну
творчість  взагалі  й  окремі  жанри  зокрема;  виробити  у  студентів  уміння  аналізувати
наукову літературу з проблем фольклористики та навички аналізу фольклорного твору;
ознайомити студентів із методикою збирання фольклорних творів; 

розкрити  загальні  закономірності  розвитку  української  літератури  ХІ–ХVІІІ  ст.;
ознайомити студентів з історичними та культурними особливостями формування давньої
української  літератури;  розглянути  характерні  проблемно-тематичні  і  стилістичні  риси
літературних  пам’яток  та  художніх  творів  від часів  Київської  Русі  до кінця  ХVІІІ  ст.;
навчити  студентів  критично  сприймати  наукові  публікації  тенденційного  характеру;
формувати самостійний погляд на художні явища; удосконалити їхні вміння й навички
аналізувати  художні  твори  та  явища  літературного  процесу  в  Україні;  виробляти  у
студентів  власні  погляди на художні явища;  забезпечити оволодіння  ними необхідною
термінологією.

Передумови  для  вивчення  дисципліни: обізнаність  із  нормами  й  канонами
літературознавчого дискурсу та вміння презентувати свої наукові здобутки, що є одним із
найважливіших аспектів підготовки фахівця з університетською освітою. Курсу «Історія
української літератури» властиві зв’язки з теоретичними та спеціальними теоретичними
курсами  загального  фундаментального  та  професійного  циклу:  «Сучасна  українська
літературна  мова»,  «Історія  мови(в  т.  ч.  Старослов’янська  мова,  історична  граматика
української  мови,  історія  української  літературної  мови)»,  «Методика  навчання
української мови та літератури», «Філософія», «Історія України».

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів.
Програмові результати навчання: 

ПРН 1.Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності. 
ПРН  2.Знання  історії  та  культури  України,  основ  філософії,  що  сприяють

формуванню світогляду й соціалізації особистості в суспільстві.
ПРН  3.Уміння  оперувати  сучасним  категоріально-термінологічним  апаратом

мовознавства й літературознавства;  знання найважливіших методичних та філологічних
вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл.

ПРН  4.Володіння  української  мовою  на  високому  рівні  й  здатність  реагувати
мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

ПРН 5.Знання підґрунтя й історичних віх фундаментальних дисциплін (теоретичні
проблеми  мовознавства  та  літературознавства,  історії  української  мови,  української
літератури)  як  теоретичного  базису  дослідницької  й  прикладної  діяльності  в  галузі
мовознавства і літературознавства.

ПРН  7.Розуміння  місця  літературознавства  в  системі  сучасного  гуманітарного
знання,  знання  основ  літературознавства  для  аналізу  літературних  явищ  і  процесів  в
українській та світовій літературі. Володіння навичками самостійного аналізу специфіки
художніх епох, напрямів, течій, видів і жанрів літератури, індивідуальних художніх мов у
теоретичному й практичному, синхронічному й діахронічному аспектах, основних видів



естетичної  комунікації  з  формулюванням  аргументованих  висновків.  Володіння
навичками  самостійно  обґрунтовувати  й  здійснювати  різнорівневе  дослідження
літературних творів певної доби. 

ПРН  8.Уміння  використовувати  філологічні  знання  в  процесі  викладання
української мови та літератури у відповідних типах середніх навчальних закладів.

ПРН 11.Знання  провідних  тенденцій  розвитку  літературного  процесу  в  Україні,
специфіку його перебігу в культурному контексті, зміст методів, напрямів, течій, стилів,
жанрів. 

ПРН  12.Сформованість  комунікативної  компетентності  з  української  мови,
здатність вдосконалювати та підвищувати її рівень.

ПРН 13.Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності
й обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями: 

І. Загальнопредметні:
ЗК  1.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,

усвідомлювати  цінності  громадянського  (вільного  демократичного)  суспільства  та
необхідність  його  сталого  розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини  і
громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення  суспільства  на  основі  розуміння  історії  та  закономірностей  розвитку
предметної  області,  її  місця  в  загальній  системі  знань  про  природу і  суспільство  та  в
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 6. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ІІ. Фахові: 
ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін.
ФК  2.Знання  структури  філологічної  науки,  поділу  знань  на  мовознавчу  та

літературознавчу складову, усвідомлення специфіки кожної.
ФК 3. Здатність вільно володіти нормами сучасної української літературної мови;

застосовувати на практиці в різних комунікативних ситуаціях набуті  теоретичні знання
писемного й усного професійного мовлення; складати різні види загальних і професійних
документів.

ФК 7. Розуміння місця літературознавства в системі сучасної гуманітарної освіти,
знання основ літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів в українській та
світовій  літературах,  а  також володіння  навичками самостійного  аналізу  своєрідностей
художніх  епох,  напрямів,  течій,  видів  і  жанрів  літератури,  індивідуальних  стилів
письменників у теоретичному й практичному, синхронічному й діахронічному аспектах,
основних видів естетичної комунікації з формулюванням аргументованих висновків. 

ФК  8.  Уміння  орієнтуватися  в  перипетіях  літературного  процесу  –
загальноукраїнського/регіонального; знання історії та перспектив розвитку літературного
процесу Південного Прибужжя, його співвідношення із загальноукраїнським і світовим
літературним процесом від початку ХІХ до початку ХХІ століття. 

ФК  11.  Здатність  орієнтуватися  в  українському  літературному  процесі  на  тлі
світового  (від  давнини  до  сучасності),  уміння  використовувати  здобутки  українського
письменства  для формування національної  свідомості,  культурного світогляду учнів та
студентів, їхньої моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві. 



ФК 17.Уміння розробляти й застосовувати інформаційно-комунікаційні технології
у професійній та науковій діяльності. 

ФК 18.Здатність  реалізувати проєкти,  включаючи власні  дослідження,  які  дають
можливість  переосмислити  наявне  та  створити  нове  цілісне  знання,  пов’язане  з
розв’язанням  значущих  наукових,  культурних,  етичних  та  інших  проблем  сучасного
літературознавства.

ФК 19. Здатність розуміти процеси розвитку мовних і  літературних процесів,  їх
зв’язку з суспільством, уміти використовувати ці знання в професійній діяльності.

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів.
ФК 22. Мати навички наукових досліджень у галузі освіти і філології;  здатність

проводити  прикладні  дослідження  з  мовознавства,  літературознавства  та  методики  їх
викладання на основі сформованих дослідницьких умінь і навичок.

ФК  23.  Здатність  демонструвати  знання  сучасної  наукової  парадигми  в  галузі
мовознавства,  літературознавства  і  методики  їх  викладання  та  динаміки  їх  розвитку,
системи методологічних принципів і методичних прийомів дослідження.

ФК  25.Виконання  вимог  нормативно-правових  документів,  що  регулюють
професійну діяльність учителя мови і літератури та англійської мови.

ФК 28.  Володіння  українською  мовою на  високому рівні  й  здатність  реагувати
мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ.

ФК 29. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних
культурних контекстах. 

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Особливості українського фольклору
Тема  1. Фольклористика  та  фольклористика.Походження  терміна  «фольклор»,

«широке»  і  «вузьке»  розуміння  терміна.  Синкретичність,  народність  фольклору,  його
національна  специфіка.  Український  фольклор  як  система  регіональних  традицій.
Сільське  середовище  побутування  фольклору.  Фольклор  автентичний  і  вторинний.
Особливості  побутування  фольклору  в  міському  середовищі.  Специфіка  фольклору  (в
порівнянні з художньою літературою): усність, колективність, анонімність, традиційність,
варіативність,  стереотипність,  імпровізаційність.  Фольклористика  як  наука,  її  предмет,
завдання,  методи,  проблематика.  Теорія  фольклору  та  історія  фольклору.  Проблема
періодизації  фольклору:  доісторична  та  історична  епохи,  їх  характерні
особливості.Напрями та школи фольклористики. Збирання та вивчення фольклору.

Тема 2.Основні світоглядні системи українського фольклору. Магія та міфологія.
Дохристиянські вірування давніх слов’ян (анімізм, тотемізм, фетишизм). Розмаїття

культів,  їх  зв’язок  з  довкіллям.  Християнство  і  його  вплив  на  розвиток  української
народної словесності. 

Магія  та  її  форми.  Види  та  форми  давніх  обрядів.  Словесно-поетичні  магічні
формули та їх різновиди (замовляння, заклинання, прокляття, клятва).Особливості давньої
праслов’янської міфології. Міфи, їх тематична класифікація. 

Кредит 2. Жанрова специфіка усної народної творчості 
Тема 3.  Календарно-обрядова поезія.Поняття  про обряд (ритуал),  звичай,  свято,

обрядовість.  Походження української  обрядової поезії  календарного циклу, її  зв’язок із
замовляннями,  трудовими  піснями,  іграми.  Синкретизм  календарно-обрядового
фольклору.  Зв’язок  календарно-обрядових  пісень  із  язичницькою  міфологією.  Групи
календарно-обрядової поезії за ступенем збереження. Види календарної лірики. Поетика
календарно-обрядових пісень. 

Українська календарно-обрядова поезія і художня література. Збирання, видання й
дослідження календарно-обрядових пісень.

Тема 4. Родинна обрядовість. Ліричні пісні. Балади. Поняття про народну лірику, її
жанрові  різновиди  (цикли),  відмінність  від  літературної  лірики.  Жанр  пісні,  його



особливості.  Поетика  ліричної  пісні.  Особливості  сюжету  й  композиції  ліричної  пісні.
Цикли родинно-побутової лірики. Мотиви й образи колискових пісень, їх поетика.

Жанрова  своєрідність  пісень  про  кохання.  Тематичні  групи,  мотиви  та  образи.
Поетика пісень про кохання. Традиційна символіка пісень про кохання.

Визначення  балади.  Походження  терміна  «балада».  Історичний  розвиток  балад,
джерела сюжетики. Особливості тематики та ідейної спрямованості баладних пісень. 

Жанрова  система  соціально-побутових  пісень:  козацькі,  чумацькі,  кріпацькі,
наймитські,  бурлацькі,  заробітчанські,  емігрантські,  рекрутські,  солдатські,  жовнірські,
ремісницькі й робітничі: провідні мотиви й образи. Відмінність історичних та соціально-
побутових  пісень.  Ідейне  спрямування  соціально-побутової  лірики.  Жанрова  еволюція
соціально-побутових  пісень,  пісні  ХХ  століття  (стрілецькі,  повстанські):  проблема  їх
віднесення до даного циклу. 

Народні пісні літературного походження: проблема визначення. 
Мотиви  і  образи  пісень-романсів.  «Жорстокий  романс».  Романс-баркарола,

романси  у  ритмі  вальсу,  танго.  Збирання,  видання  і  дослідження  народних  пісень
літературного походження і романсів. 

Тема  5. Героїчний  епос.  Історична  та  казкова  проза.Героїчний  епос  як  явище
світової  культури,  етапи  його  розвитку.  Проблема  віднесення  билин  до  українського
героїчного  епосу.  Визначення,  поетика  билин.  їх  цикли.  Походження  українського
героїчного епосу: народних дум та історичних пісень. Зв’язок народних дум з билинами,
голосіннями. Історія записування, видання і дослідження народних дум. 

Походження терміна «дума». Визначення жанру думи. Співвідношення епічного й
ліричного первнів у думах, їх реалістичність, гіперболізм. Речитативний спосіб виконання
дум, імпровізаційність тексту та мелодії.

Походження терміна «історична пісня». Жанрові риси історичної пісні в порівнянні
з думою. Специфіка історизму пісень, їх ідейне спрямування, проблема конкретності та
об’єктивності  змісту.  Використання  народних  дум  та  історичних  пісень  у  художній
літературі. Збирання, видання й дослідження українського героїчного епосу.

Жанрова система фольклорної прози (казкової і неказкової). Проблема визначення
казки, її жанрової домінанти. Своєрідність казкового сюжету, пригодницький характер дії.

Легенди  і  перекази  як  жанри  неказкової  (історичної)  фольклорної  прози,
відмінність  від  казки.  Походження  і  розвиток  термінів  «легенда»,  «переказ».  Жанрові
ознаки легенд і переказів, відсутність абсолютної межі між ними. Походження легенд і
переказів, їх зв’язок з міфологією, релігією та національною історією. Класифікації легенд
і  переказів.  Мотиви  і  образи  антропоморфічних,  зооморфічних,  тератоморфічних,
етіологічних,  демонологічних,  космогонічних,  антропогенічних,  антропологічних,
етногонічних,  агіографічних,  топонімічних,  гідронімічних,  топографічних,
ономатологічних, геортологічних, есхатологічних легенд.

Тема 6.  Народна пареміографія. Дитячий фольклор.Місце паремій в українському
фольклорі,  їх  традиційні  ознаки.  Вживання  паремій  у  живому  мовленні.  Жанрові
різновиди паремій: прислів’я, приказки, загадки, народні побажання, народні порівняння,
прикмети,  тости,  стягнені  анекдоти,  каламбури,  прокльони,  етикетні  формули  тощо.
Походження  та  історичний  розвиток  паремій.  Національне  та  інтернаціональне  у
прислів’ях  та  приказках.  Класифікація  прислів’їв  і  приказок,  їх  художні  особливості,
структура й ритміка. 

Походження загадок, їх зв’язок з первісними ритуалами (ініціація, весілля тощо).
Функції  загадок  в  архаїчних  культурах.  Визначення  жанру  загадки  в  порівнянні  з
прислів’ями і приказками. Розмаїття тематики загадок. Використання паремій у художній
літературі. 

Проблема визначення дитячого фольклору, його обсягу. Два напрями успадкування
фольклорної  традиції  (від дорослих до дітей і  від дітей до дітей).  Специфіка  дитячого
фольклору  (пізнавальний  і  розважальний  характер,  зв’язок  із  грою,  кумулятивність,



звуконаслідування).  Жанровий  склад  дитячого  фольклору.  Жанрові  ознаки  закличок,
утішок,  пестушок,  забавлянок,  звуконаслідувань,  прозивалок  (дражнилок),  лічилок,
мирилок,  дитячих  пісень,  небилиць,  скоромовок.  Проблема  віднесення  до  дитячого
фольклору  казок,  колискових  пісень.  Страшилки  як  жанр  дитячого  фольклору,  його
джерела  і  поетика.  Виховне  й  розвиваюче  значення  дитячого  фольклору.  Збирання,
видання й дослідження дитячого фольклору.

Кредит  3.  Основні  тенденції  розвитку  давньої  української  літератури.
Ораторсько-проповідницька проза. Літописання Київської Русі

Тема  7. Оригінальна  і  перекладна  література  Київської  Русі.  Характеристика
поняття  «українська  література».  Загальнокультурні  виміри  становлення  та  розвитку
давньої української літератури. Обсяг та періодизація давнього письменства. Особливості
давньої літератури.

Оригінальна і перекладна література Київської Русі. Історичні умови виникнення
перекладної літератури, її специфічні риси. Жанрова своєрідність перекладної літератури
Київської Русі. Біблія як літературна пам’ятка.

Тематика та художні особливості «Велесевої книги». Ідейно-художня своєрідність
літописів  княжої  доби.  «Повчання  дітям»  Володимира  Мономаха.  Паломницька
література. «Молєніє» Данила Заточника. 

Тема 8. Ораторсько-проповідницька проза українського середньовіччя, її художня
специфіка.Загальна  характеристика  ораторсько-проповідницької  прози  Київської  Русі.
Провідні жанри. Іларіон Київський – руський філософ, письменник, історик. Композиційні
особливості  «Слова  про  Закон  і  Благодать»  Ілларіона.  Тематично-художня  специфіка
творчості  Феодосія  Печерського.  Творчість  Кирила  Турівського  та  Клима  Смолятича.
Особливості ораторської прози.

«Повість  временних  літ»:  композиція  та  художньо-стильові  особливості.
Особливості  характеротворення  образу  княгині  Ольги.  Народнопоетичні  легенди  та
перекази в літописі, їх значення. 

«Слово  о  полку  Ігоревім».  Історична  основа  літопису.  Питання  часу,  місця
написання  та  авторства  твору.  Образи  «Слова  о  полку  Ігоревім»,  засоби  їх
характеротворення. Сучасні дослідження і наукові гіпотези щодо пам’ятки.

Кредит 4.Українська література ХІІІ–ХVІст.
Тема 9. Українська література пізнього Середньовіччя: джерела, система жанрів.
Специфіка  літератури  пізнього  Середньовіччя.  Історичні  умови  розвитку

літератури пізнього Середньовіччя. Література другої половини ХШ – середини ХІV ст
Література другої половини ХІV–ХV ст. Проблеми дослідження літератури цього періоду.
Оригінальна й перекладна література пізнього Середньовіччя. Література «ожидовілих».
Серапіон Володимирський, Григорій Цамблак як знакові постаті цієї доби. 

Паломницький жанр в  українській  літературі.  Ігумен Данило – основоположник
української паломницької літератури.

Художня  своєрідність  пам’ятки  «Києво-Печерський  патерик».  Українська
латиномовна література.

Тема 10.Українська полемічно-публіцистична література кінця ХVІ ст.Виникнення
і розвиток полемічно-публіцистичної прози. Діяльність Герасима Смотрицького, Василя
Суразького, Герасима Смотрицького Стефана Зизанія. Анонімні твори. «Тренос» Мелетія
Смотрицького. Літературна діялтність Іпатія Потія.

Літературна спадщина І. Вишенського. Світогляд письменника, його особливості.
Історична основа, проблематика «Послання до єпископів».

Кредит 5. Література ХVІІ-ХVІІІ століть
Тема  11. Художній  світ  барокової  поезії.Київські  поетики  та  риторики.

Панегірична поезія раннього барокко. Провідні жанри поезії: панегірик, елегія, епіграми. 
Художня своєрідність творів Герасима Смотрицького. Оплакувальні панегірики як

жанровий різновид. Своєрідність твору Касіяна Саковича «Вірші на жалібний погреб…».



Поетична творчість Г. Сковороди.Огляд життя і творчості.Загальна характеристика
поетичної  спадщини  Г. Сковороди.  Структура  збірки  «Сад  божественних  пісень».
Пейзажні вірші – нове явище тогочасної української літератури. Біблійна основа творів.
Художні особливості пісень Г. Сковороди.Проза Г. Сковороди. Філософські твори. Збірка
«Басни харковскія».Загальна характеристика філософських поглядів та естетичних засад.
Ідея  спорідненої  праці  у  філософському  трактаті  «Розмова,  звана  Алфавіт,  чи  Буквар
світу».

Тема  12. Барокова  ораторсько-проповідницька  проза.Історичні  умови  розвитку
літератури  та  культури.  Нова  проповідницька  й  публіцистична  проза.  Ораторсько-
проповідницька проза. Використання українськими проповідниками стилю бароко, його
характерних рис. 

Іоанникій Галятовський (трактат «Наука, албо Способ зложення казання», збірка
проповідей «Ключ розуміння»).

Лазар Баранович. Суспільно-політичні погляди й літературна діяльність. Творчість
Антонія Радивиловського.

Тема  13. Жанрово-тематичні особливості української драматургії  ХVІІ–ХVШ ст.
Ідейно-художня  своєрідність  драматургії.  Інтермедії  як  форма  драматичної  творчості.
Найдавніші драматичні твори – анонімні інтермедії до драми Якуба Гаватовича.

Українська барокова драматургія ХVП ст. Драма «Алексейй человек Божий». П’єса
«Слово о збуренню пекла». Особливості сюжету, тема й образи драми.

Жанрово-тематичні особливості української драматургії ХVШ ст. історична драма
Ф. Прокоповича «Володимир»:  особливості  характеротворення.  Тематика й особливості
поетики драми невідомого автора «Милість Божа».

Барокова образність драми Г. Кониського «Воскресеніє мертвих». Вертепна драма
ХVШ ст. 

3. Структура навчальної дисципліни
Назви кредитів і тем Кількість годин

Усьо
-го

у тому числі
л п лаб. інд. ср

1 2 3 4 5 6 7
Кредит 1. Особливості українського фольклору
Тема  1.  Фольклористика  та
фольклористика.Походження  терміна
«фольклор».  Синкретичність,  народність
фольклору,  його  національна  специфіка.
Фольклористика  як  наука,  її  предмет,
завдання,  методи,  проблематика.  Проблема
періодизації  фольклору:  доісторична  та
історична  епохи,  їх  характерні  особливості.
Напрями та школи фольклористики. Збирання
та вивчення фольклору.

16 2 2 12

Тема  2. Основні  світоглядні  системи
українського  фольклору.  Магія  та
міфологія.Дохристиянські  вірування  давніх
слов’ян.  Християнство  і  його  вплив  на
розвиток  української  народної  словесності.
Магія  та  її  форми.  Види  та  форми  давніх
обрядів.  Словесно-поетичні  магічні  формули
та  їх  різновиди.  Особливості  давньої
праслов’янської міфології. Міфи, їх тематична
класифікація. 

14 2 12

Усього: 30 2 4 24



Кредит 2. Жанрова специфіка усної народної творчості
Тема 3.  Календарно-обрядова поезія.Поняття
про обряд (ритуал), звичай, свято, обрядовість.
Походження  української  обрядової  поезії
календарного  циклу,  її  зв’язок  із
замовляннями,  трудовими  піснями,  іграми.
Синкретизм  календарно-обрядового
фольклору.  Зв’язок  календарно-обрядових
пісень  із  язичницькою  міфологією.  Групи
календарно-обрядової  поезії  за  ступенем
збереження.  Види  календарної  лірики.
Поетика  календарно-обрядових  пісень.
Українська  календарно-обрядова  поезія  і
художня  література.  Збирання,  видання  й
дослідження календарно-обрядових пісень.

8 2 2 4

Тема  4. Родинна  обрядовість.  Ліричні  пісні.
Балади.  Поняття  про  народну  лірику,  її
жанрові  різновиди  (цикли),  відмінність  від
літературної  лірики.  Жанр  пісні,  його
особливості.  Поетика  ліричної  пісні.
Особливості  сюжету  й  композиції  ліричної
пісні.  Цикли  родинно-побутової  лірики.
Мотиви  й  образи  колискових  пісень,  їх
поетика.Жанрова  своєрідність  пісень  про
кохання.  Поняття  балади.  Особливості
тематики  та  ідейної  спрямованості  баладних
пісень. Жанрова система соціально-побутових
пісень:  козацькі,  чумацькі,  кріпацькі,
наймитські,  бурлацькі,  заробітчанські,
емігрантські,  рекрутські,  солдатські,
жовнірські,  ремісницькі й робітничі: провідні
мотиви й образи. Народні пісні літературного
походження:  проблема визначення.  Мотиви і
образи пісень-романсів. 

6 2 4

Тема 5. Героїчний епос. Історична та казкова
проза.Героїчний  епос  як  явище  світової
культури,  етапи  його  розвитку.  Проблема
віднесення билин до українського героїчного
епосу.  Визначення,  поетика  билин.  їх  цикли.
Походження  українського  героїчного  епосу:
народних  дум  та  історичних  пісень.  Зв’язок
народних  дум  з  билинами,  голосіннями.
Історія  записування,  видання  і  дослідження
народних дум. Жанрова система фольклорної
прози  (казкової  і  неказкової).  Проблема
визначення  казки,  її  жанрової  домінанти.
Своєрідність  казкового  сюжету,
пригодницький характер дії. 
Легенди  і  перекази  як  жанри  неказкової
(історичної)  фольклорної  прози,  відмінність
від казки. 

9 2 2 5

Тема  6.  Народна  пареміографія.  Дитячий 7 2 5



фольклор.Місце  паремій  в  українському
фольклорі,  їх  традиційні  ознаки.  Вживання
паремій  у  живому  мовленні.  Жанрові
різновиди  паремій:  прислів’я,  приказки,
загадки,  народні  побажання,  народні
порівняння,  прикмети,  тости,  стягнені
анекдоти,  каламбури,  прокльони,  етикетні
формули  тощо.  Жанрові  ознаки  закличок,
утішок,  пестушок,  забавлянок,
звуконаслідувань,  прозивалок  (дражнилок),
лічилок,  мирилок,  дитячих  пісень,  небилиць,
скоромовок. Збирання, видання й дослідження
дитячого фольклору.

Усього: 30 4 8 18

Кредит 3. Основні тенденції розвитку давньої української літератури. Ораторсько-
проповідницька проза. Літописання Київської Русі
Тема  7. Оригінальна і  перекладна література
Київської  Русі.  Особливості  давньої
літератури.
Оригінальна і перекладна література Київської
Русі.  Жанрова  своєрідність  перекладної
літератури  Київської  Русі.  Біблія  як
літературна  пам’ятка.Тематика  та  художні
особливості  «Велесевої  книги».  Ідейно-
художня  своєрідність  літописів  княжої  доби.
«Повчання  дітям»  Володимира  Мономаха.
Паломницька  література.  «Молєніє»  Данила
Заточника. 

14 2 2 10

Тема  8. Ораторсько-проповідницька  проза
українського  середньовіччя,  її  художня
специфіка.Загальна  характеристика
ораторсько-проповідницької  прози  Київської
Русі.  Провідні  жанри.  Іларіон  Київський  –
руський  філософ,  письменник,  історик.
Композиційні особливості «Слова про Закон і
Благодать»  Ілларіона.  Тематично-художня
специфіка  творчості  Феодосія  Печерського.
Творчість  Кирила  Турівського  та  Клима
Смолятича. Особливості ораторської прози.
«Повість  временних  літ»,  «Слово  о  полку
Ігоревім». 

16 2 4 10

Усього: 30 4 6 20

Кредит 4. Українська література ХІІІ –ХVІ ст.
Тема  9.  Українська  література  пізнього
Середньовіччя:  джерела,  система
жанрів.Оригінальна  й  перекладна  література
пізнього  Середньовіччя.  Література
«ожидовілих».  Серапіон  Володимирський,
Григорій Цамблак як знакові постаті цієї доби.
Паломницький жанр в українській літературі.
Ігумен Данило – основоположник української

15 2 2 11



паломницької  літератури.Художня
своєрідність  пам’ятки  «Києво-Печерський
патерик». Українська латиномовна література.
Тема 10.Українська полемічно-публіцистична
література  кінця  ХVІ  ст.Виникнення  і
розвиток  полемічно-публіцистичної  прози.
Діяльність  Герасима  Смотрицького,  Василя
Суразького, Герасима Смотрицького Стефана
Зизанія.  Анонімні  твори.  «Тренос»  Мелетія
Смотрицького.  Літературна  діялтність  Іпатія
Потія.Літературна  спадщина  І.  Вишенського.
Історична основа, проблематика «Послання до
єпископів».

15 2 2 11

Усього: 30 4 4 22

Кредит 5. Література ХІІ-ХVІІІ століть
Тема  11. Художній  світ  барокової
поезії.Київські  поетики  та  риторики.
Панегірична  поезія  раннього  барокко.
Провідні  жанри  поезії:  панегірик,  елегія,
епіграми.  Художня  своєрідність  творів
Герасима  Смотрицького.  Оплакувальні
панегірики  як  жанровий  різновид.
Своєрідність  твору Касіяна  Саковича  «Вірші
на жалібний погреб…».

Огляд життя і творчості Г. Сковороди.
Поетична  творчість. «Сад  божественних
пісень».  Збірка  «Басни  харковскія».Проза
Г. Сковороди. Філософські твори. 

11 2 4 5

Тема  12. Барокова  ораторсько-
проповідницька  проза.Ораторсько-
проповідницька проза. 

Іоанникій  Галятовський  (трактат
«Наука,  албо  Способ  зложення  казання»,
збірка проповідей «Ключ розуміння»).

Лазар  Баранович.  Суспільно-політичні
погляди  й  літературна  діяльність.  Творчість
Антонія Радивиловського.

9 2 2 5

Тема  13.  Жанрово-тематичні  особливості
української  драматургії  ХVІІ–ХVІІІ ст.
Ідейно-художня  своєрідність  драматургії.
Інтермедії  як  форма  драматичної  творчості.
Найдавніші  драматичні  твори  –  анонімні
інтермедії до драми Якуба Гаватовича.

Українська барокова драматургія ХVІІ
ст.  Драма «Алексейй  человек  Божий».  П’єса
«Слово о збуренню пекла».

Жанрово-тематичні  особливості
української  драматургії  ХVІІІ ст.  Історична
драма  Ф. Прокоповича  «Володимир»:
особливості  характеротворення.  Тематика  й
особливості поетики драми невідомого автора

10 2 2 6



«Милість Божа».
Барокова  образність  драми

Г. Кониського  «Воскресеніє  мертвих».
Вертепна драма ХVІІІ ст.

Усього: 30 6 8 16

Усього годин:
150 20 30 100

4. Теми лекційних занять
№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Особливості українського фольклору
1. Тема 1. Фольклористика та фольклористика. 2

Кредит 2. Жанрова специфіка усної народної творчості
2. Тема 3. Календарно-обрядова поезія. 2
3. Тема 5. Героїчний епос. Історична та казкова проза. 2

Кредит 3. Основні тенденції розвитку давньої української літератури. Ораторсько-
проповідницька проза. Літописання Київської Русі

4. Тема 7. Оригінальна і перекладна література Київської Русі. 2
5. Тема  8.  Ораторсько-проповідницька  проза  українського  середньовіччя,  її

художня специфіка.
2

Кредит 4. Українська література ХІІІ–ХVІ ст.
6. Тема  9.  Українська  література  пізнього  Середньовіччя:  джерела,  система

жанрів.
2

7. Тема 10.Українська полемічно-публіцистична література кінця ХVІ ст. 2
Кредит 5. Література ХVІІ-ХVІІІ століть

8. Тема 11. Художній світ барокової поезії. 2
9. Тема  12. Барокова  ораторсько-проповідницька  проза.Ораторсько-

проповідницька проза. 
2

10. Тема 13. Жанрово-тематичні особливості української драматургії ХVІІ–ХVІІІ
ст. 

2

Разом: 20
5. Теми практичних  занять

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Особливості українського фольклору
1. Тема 1. Фольклористика та фольклористика. 2
2. Тема  2. Основні  світоглядні  системи  українського  фольклору.  Магія  та

міфологія.
2

Кредит 2. Жанрова специфіка усної народної творчості
3. Тема 3. Календарно-обрядова поезія. 2
4. Тема 4. Родинна обрядовість. Ліричні пісні. Балади. 2
5. Тема 5. Героїчний епос. Історична та казкова проза. 2
6. Тема 6. Народна пареміографія. Дитячий фольклор. 2

Кредит 3. Основні тенденції розвитку давньої української літератури. Ораторсько-
проповідницька проза. Літописання Київської Русі

7. Тема 7. Оригінальна і перекладна література Київської Русі. 2
8. Тема  8.  Ораторсько-проповідницька  проза  українського  середньовіччя,  її

художня специфіка.
4



Кредит 4. Українська література ХІІІ–ХVІ ст.
9. Тема  9.  Українська  література  пізнього  Середньовіччя:  джерела,  система

жанрів.
2

10. Тема 10.Українська полемічно-публіцистична література кінця ХVІ ст. 2
Кредит 5. Література ХVІІ-ХVІІІ століть

11. Тема 11. Художній світ барокової поезії. 4
12. Тема  12. Барокова  ораторсько-проповідницька  проза.Ораторсько-

проповідницька проза. 
2

13. Тема 13. Жанрово-тематичні особливості української драматургії ХVІІ–ХVІІІ
ст. 

2

Разом: 30
6. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Особливості українського фольклору
1. Тема  1.  Фольклористика  та  фольклористика.Законспектувати  праці

представників  різних  шкіл  фольклористики:  М. Мюллер  «Порівняльна
міфологія»,  Ф. Буслаєв «Історичні  нариси російської  народної  словесност»”,
О. Веселовський «Поетика сюжетів», О. Потебня «Мова і думка», «Із записок
із теорії словесності».

12

2. Тема  2. Основні  світоглядні  системи  українського  фольклору.  Магія  та
міфологія.Скласти схему «Український язичницький пантеон». Написати міні-
роздум «Світ наукового пізнання та наївного відчуття».

12

Кредит 2. Жанрова специфіка усної народної творчості
3. Тема  3.  Календарно-обрядова  поезія.Написати  реферат  на  тему:  «Наукове

товариство  ім.  Шевченка  як  осередок  фольклористичних  студій  наприкінці
XIX  –  на  початку  XX  ст.»;  «Образи  язичницьких  богів  в  українській
календарно-обрядовій  поезії»  (на  вибір).Вивчити  напам’ять  колядку  і
щедрівку. 

4

4. Тема  4. Родинна  обрядовість.  Ліричні  пісні.  Балади.  Записати  та
проаналізувати обряд весілля, що побутує у рідній місцевості, визначити його
специфічні риси.Вивчити напам’ять пісню літературного походження.

4

5. Тема 5. Героїчний епос. Історична та казкова проза.Записати легенду свого
краю (міста, села). Вивчити напам’ять народну думу або баладу (на вибір).

5

6. Тема  6.  Народна  пареміографія.  Дитячий  фольклор.Скласти  5  загадок  про
наступні  предмети (на  вибір):  сонце,  зорі,  веселка,  дощ,  кіт,  яблуко,  кавун,
троянда, книга, букви або про інші за вашим вибором.

5

Кредит 3. Основні тенденції розвитку давньої української літератури. Ораторсько-
проповідницька проза. Літописання Київської Русі

7. Тема  7. Оригінальна  і  перекладна  література  Київської  Русі.Виконати
навчальний  проєкт  «Світ  „Велесової  книги":  проблема  автентичності,
особливості  поетики»опрацювавши  книгу  Г. Клочека  «Світ  „Велесової
книги"».  Кіровоград,  2001.  Вивчити  напам’ять  уривки  з:  «Повчання…»
Володимира Мономаха, «Слова о полку Ігоревім». 

10

8. Тема  8.  Ораторсько-проповідницька  проза  українського  середньовіччя,  її
художня  специфіка.Підготувати  аналітичний  огляд  статей:*І.  Ісіченко
«Молитовний дискурс у літературі Київської Русі.Слово і час.  2005. №1–2.;
*Білоус П. Твори про мандри в давній українській літературі. Українська мова
й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2003. № 6.

10

Кредит 4. Українська література ХІІІ–ХVІ ст.



9. Тема  9.  Українська  література  пізнього  Середньовіччя:  джерела,  система
жанрів.  Виконати  навчальний  мультимедійний  проєкт«Місце  літератури
«ожидовілих»  в  дискурсі  української  духовної  культури  пізнього
Середньовіччя»,опрацювавшивідповідну статтю Ю. Пелешка.

11

10. Тема  10.Українська  полемічно-публіцистична  література  кінця  ХVІ
ст.Підготувати аналітичний огляд статті І. Паславського «Писав мандровець,
якого звуть Вишенським».Дзвін. 1991. №1. С. 152–160.

11

Кредит 5. Література ХVІІ-ХVІІІ століть
11. Тема  11. Художній  світ  барокової  поезії.Укласти  термінологічний

словник:визначення панегіричної, метафізичної, геральдичної, епіграматичної
поезії.Вивчити  напам’ять  твори  Г. Сковороди.:  «Всякому
городу…»,«Delibertate», «Ой ти, пташко, жовтобока» (зб. «Сад божественних
пісень»).

5

12. Тема  12. Барокова  ораторсько-проповідницька  проза.Ораторсько-
проповідницька проза.  Підготувати аналітичний огляд  статей: *Яременко В.
Іларіон (Ларіон) Київський/ Золоте слово. Хрестоматія літератури України-
Русі епохи Середньовіччя ІХ-ХV століть: У 2 кн. Кн. 1. /За ред. В. Яременка.
К.: Аконіт, 2002. С.269–273.; *Сліпушко О. Фундатор православної церковної
ідеології/  Золоте  слово.  Хрестоматія  літератури  України-Русі  епохи
Середньовіччя ІХ-ХV століть: У 2 кн. Кн.1. /За ред. В. Яременка. К.: Аконіт,
2002. С. 313–316.

5

13. Тема 13. Жанрово-тематичні особливості української драматургії ХVІІ–ХVІІІ
ст.  Укласти  термінологічний  словник:  визначення  понять  драма,  вертеп,
інтермедія, драма-мораліте.

6

Разом: 100
7. Індивідуальні завдання

Підготовка  доповіді  з  висвітленням  проблем  літературознавчого
характеру«Г. С. Сковорода  як  художній  образ  української  літератури  ХІХ  ст.
(Т. Шевченко,  М. Костомаров)».Основне  завдання  цього  виду  діяльності  –  навчити
студентів  використовувати професійно профільовані  знання для аналізу й інтерпретації
художнього та наукового тексту.

8. Методи навчання 
Репродуктивний  метод  (конспектування  монографій,  методичних  посібників,

статей у фахових виданнях),  частково-пошуковий метод (проблемні лекції,  розв’язання
проблемних  завдань),  метод  вправ  (проєктування  літературних  завдань,  моделювання
навчальних ситуацій, створення конспектів занять із літературознавчих дисциплін та ін.),
дослідницький  метод  (аналіз  аспектних  методичних  проблем  та  фрагментів  занять  і
виховних  заходів);  інтерактивні  імітаційні  методи (рольові  ігри,  ситуативні  завдання  з
використанням ІКТ) та ін.

9. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано



Форми поточного  та  підсумкового  контролю. Комплексна  діагностика  знань,
умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення
поточного  й  підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне  оцінювання  (індивідуальне,
групове  і  фронтальне  опитування,  самостійна  робота,  самоконтроль).  Завданням
поточного  контролю  є  систематична  перевірка  розуміння  та  засвоєння  програмового
матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати
тексти,  складання  конспекту  рекомендованої  літератури,  написання  і  захист  реферату,
здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Завданням  підсумкового  контролю  (КР,  залік)  є  перевірка  глибини  засвоєння
студентом програмового матеріалу теми.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту  виставляється  відмінно  за  умови,  якщо  відповідь  повна,  вичерпна,

насичена  термінологією  з  курсу;  визначається  точністю,  послідовністю  і  логічністю;
відповідає мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для
самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.

Студенту  виставляється  дуже  добре,  якщо  відповідь  повна,  вичерпна,  насичена
термінологією  з  курсу;  визначається  точністю,  послідовністю  і  логічністю;  відповідає
мовним  нормам.  У  ході  відповіді  студент  розкриває  питання,  передбачені  для
самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.
У ході відповіді наявні незначні мовленнєві огріхи.

Студенту виставляється добре, якщо відповідь  змістовна, однак неповна, репліки
недостатньо  вдалі,  оскільки  не  враховують  належним  чином  використання
термінологічної  лексики;  порушується  послідовність  і  логічність  викладу  думок;
надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.

Студенту  виставляється  достатньо,  якщо  відповідь  змістовна,  однак  неповна,
репліки  недостатньо  вдалі,  оскільки  не  враховують  належним  чином  використання
термінологічної  лексики;  порушується  послідовність  і  логічність  викладу  думок;
надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.

Студенту  виставляється  задовільно,  якщо  він  бере  участь  в  обговоренні
теоретичних питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до
5–6 реплік), елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.

Кількість балів на завершення семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5
кредитів), тобто сума балів за виконання всіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти–5 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопи-

чувальні
бали/сума

Т 
1

Т 
2

Т 
3

Т 
4

Т 
5

Т 
6

Т 
7

Т 
8

Т 
9

Т 
10

Т
11

Т
12

Т 
13

50

500/
100

50 50 25 25 25 25 50 50 50 50 20 20 10

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
10. Засоби діагностики

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:
завдання  до  практичних  занять,  завдання  для  самостійної  та  індивідуальної  роботи
(зокрема  есе,  реферати),  презентації  результатів  досліджень,  тестові  завдання,
контрольні роботи.

11. Рекомендована література



Базова (Фольклор)
1. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. Т. 1. К.: Либідь, 1993.

392 с. 
2. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. К.: Редакція

часопису «Народознавство», 2001. 576 c.
3. Закувала зозуленька.  Антологія української  народної  творчості:  Пісні,  прислів’я,

загадки, скоромовки / Упоряд. Н. С. Шумада. К.: Веселка, 2005. 606 с. 
4. Іваницький А. Українська народна музична творчість. К.: Музична Україна, 2008.

С. 17-32.
5. Калинова сопілка: Антологія української народної творчості / Упор. Н. Шумада. К.:

Веселка, 1989. 606 с. 
6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. К.: Знання-Прес, 2006.

592 с.
7. Семеног О. М. Український фольклор: навч. посіб. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 256 с.
8. Українське народознавство: навч.  посіб. / За ред. С. П. Павлюка. К.: Знання, 2006.

568 с.
Базова (Давня література)

1. Береза І. Ю.,  Руссова В. М.  Історія  української  літератури (Давня  література):
навч. посіб. Миколаїв: ЧДУ ім. Могили Петра, 2011. 168 с.

2. Грицай М. С., Микитась В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література: підруч.
Київ: Вища школа, 1978. 415 с.

3. Грушевський М. Історія  української  літератури:  У 6 т.,  9  кн.  Т.  1.  К.:  Либідь,
1993. 392 с.

4. Давня українська література. Київ : Центр учб. літератури, 2018. 450 с. 
5. Давня література:  курс  лекцій  із  дисципліни  «Фольклор  і  давня  література»  /

укладач  Г. П. Калантаєвська.  Суми  :  Сумський  державний  університет,  2015.
71 с.

6. Давня українська література: словник-довідник / авт.-уклад. Б. Білоус, П. Білоус,
О. Савенко; за ред. П. Білоуса. Київ : Академія, 2015. 208 с. 

7.Данькевич Ю В.,  Курило Л. М.  Давня  українська  література,  нова  українська
література, новітня українська література: Навчальний посібник. Луганськ: «ЛНУ
ім. Тараса Шевченка», 2010. 224 с. 

8.  Історія української літератури: у 12. Т. 2: Давня література (друга половина XVI –
XVIII ст.).  Київ : Наукова думка, 2014.  840 с. 

9.Новик О. Історія української літератури (давньої): навч. посіб. для ВНЗ; Бердян.
держ. пед. ун-т ; Ін-т філології. Київ : Центр учб. літ., 2016. 224 с.

10. Руссова  В.  Барокові  джерела  української  літератури ХІХ-ХХІ  ст.:  практикум.
Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. 68 с. 

Допоміжна (Фольклор)
1. Березовський І. Українські народні казки про тварин / Казки про тварин. К., 1979.

С. 9–44.
2. Богород А.  Фольклор у житті  і  творчості  Лесі  Українки.  Дивослово.  2000.  № 1.

С. 24.
3. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях:

космогонічні українські народні погляди та вірування / Вступна стаття В. Шевчука.
К.: Довіра, 1993. 414 с.

4. Васильєва  Л.  Особливості  перекладу  слов’янської  казки  українською  мовою
(лексичний  та  фразеологічний  аспекти)  /  Українська  філологія:  школи,  постаті,
проблеми. Львів: Світ, 1999. Ч. 2. С. 534–543.

5. Весілля: У 2 кн. / Передмова О. Правдюк. К., 1970. Кн. 1. 451 с. Кн. 2. 476 с.
6. Войтович  В.  Сокіл-Род.  Легенди  та  міфи  стародавніх  українців.  Рівне:  Оріана,

1997. 332 с.
7.  Войтович В. Українська міфологія. К.: Либідь, 2002. 664 с.; іл.



8.  Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. У 2 кн. К.: Оберіг, 1991.
Т. 1. 450 с.; Т. 2. 445 с.

9.  Гнатюк В. Т. Вибрані статті про народну творчість. К.: Наукова думка, 1966. 246 с.
10.  Гоголь М. В. Про малоросійські пісні / Твори: У 3 т. Т. 3. К., 1952. С. 393–400.
11.  Грушевський М. На порозі  нової  України.  Народна творчість та етнографія.

2001. № 4. С. 20–31.
12.  Давидюк В.  Від  «Куці-Баби» до «Діда-Панаса» (культ предків  у народній  грі).

Берегиня. 2002. № 2 С. 13–17.
13.  Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. К.: Наукова думка, 1975.

270 с.
14.  Думи. Історико-героїчний цикл: Збірник / Вступна стаття М. Стельмаха. К., 1982.

159 с.
15.  Думи. Поетичний епос України / Вступна стаття Г. Нудьги. К., 1969. 354 с.
16.  Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2

кн. 4 т. Кн. 1. К., 1994. 400 с.
17.  Кирчів Р. Фольклор у системі новочасної української культури. Визвольний шлях.

1999. № 7. С. 853–857.
18.  Климець Ю. Купальська обрядовість на Україні. К., 1995. 42 с.
19. Ковальова О. Українська народна творчість (від традицій до сучасності). Миколаїв:

Вид-во «Іліон», 2007. 528 с. 
20. Козар Л. Фольклористична діяльність Бориса Грінченка.  Народна творчість та

етнографія. 1996. № 2-3. С. 3-10.
21.  Колесса Ф. Фольклористичні праці. К.: Наукова думка, 1970. 415 с.
22. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Тром’яка, Ю. Коваліва та ін. К.:

Академія, 1997. 750 с.
23.  Лобанов  М.  Музыкально-этнографический  комментарий  к  формуле

благопожелания в фольклоре / Фольклор и этнография. У этнографических истоков
фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984. С. 126–132.

24.  Лозинський Й. І. Українське весілля /Упор. і вступ. ст. Р. Кирчіва. К., 1992. 174 с.
25.  Мишанич  С.  Система  жанрів  в  українському  фольклорі  /  Українознавство:

Посібник. К.: Зодіак – ЕКО, 1994. С. 263–276.
26.  Мушинка  М.  «Дунаю,  Дунаю,  чому  смутен  течеш?»  (Нове  про  історію

дослідження  і  місце  найдавнішого  запису  української  народної  пісні).  Народна
творчість та етнографія. 2002. № 5-6. С. 3–14.

27.  Народні думи: Збірник / Вступ. Стаття С. Мишанича. К.: Дніпро, 1986. 173 с.
28.  Народні оповідання / Вступна стаття С. Мишанича. К., 1983. 504 с.
29.  Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології.

К.: АТ «Обереги», 1992. 85 с.
30.  Павлюк С. Особливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифікаї

українців: до питання теорії етносу. Слолво і час. 2002. № 6. С. 3–6.
31.  Пазяк М. Трансформація паремій у текстах художніх творів.  Народна творчість

та етнографія. 1999. № 5–6. С. 83–84.
32.  Петров  В.  Методологічно-світоглядні  напрями  в  українській  етнографії  та

фольклористиці ХІХ-ХХ ст. Народна творчість та етнографія. 2000. № 4. С. 70–
74.

33.  Пісні про зруйнування Січі в записах Якова Новицького.  Народна творчість та
етнографія. 1993. № 3. С. 53–58.

34.  Погребенник Ф. «Ой у лузі червона калина похилилася».  Народна творчість та
етнографія. 1990. № 6. С. 51–54.

35.  Погребенник  Ф.  «Ще  не  вмерла  Україна».  Історія  забороненої  пісні-гімну.
Літературна газета. 1990. 30 серпня.



36.  Потебня А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий / Потебня А.
Слово и миф. М., 1989. С. 379–443.

37. Правдюк О. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору.
Народна творчість та етнографія. 1995. № 2-3. С. 24–35.

38.  Пропп В. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. 352 с.
39.  Семеног О. Український фольклор. Глухів, 2004. 255 с. 
40. Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору у 6-му класі.  Українська література в
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