


  

 



 

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 кожногоісторичного періоду, розглянуто найвідоміші фольклористичні праці про 

усну народну творчість взагаліта окреміжанри 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 кращізразки художньої літератури означеногоперіоду, досліджено проблемно-

тематичні й стилістичні риси літературних пам’яток  і художніх творів від часів Київської Русі 

до кінця ХVІІІ ст., схарактеризовано їх узаємозв’язки зі світовими надбаннями, установлено 

характерні особливості індивідуального стилю митців слова; закріплено знання 

літературознавчих понять; акцентовано на критичному сприйманні наукових публікацій 

тенденційного характеру, формуванні вмінь і навичок аналізувати художні твори та явища 

літературного процесу, виробленні самостійного погляду студентів на художніявища. 

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, мандрівнідяки, 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, Cossackchronicles,compilation, chronicle,chronicle,panegyric, 

paterik,teaching,message, editing, secularization, list, travesty, chronicle, school drama. 

 



 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

 

Спеціальність  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин: 

180 

1-й 

Семестр 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 3 

 
Ступінь 

бакалавра 

10  

Практичні, семінарські 

14  

Самостійна робота 

http://moodle.mdu.edu.ua/c

ourse/view.php?id=4669 
156  

Вид контролю:  

залік 

 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для 

денної форми навчання І семестр (24 год. – аудиторні заняття, 156 год. – самостійна 

робота (13,3% ~ 86,7%)); 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікуванірезультати  

 

Мета курсу: ознайомити студентів з основними рисами, принципами і 

класифікацією української усної народної творчості, дати систематизовані знання з 

характерних поети кальних параметрів і тенденцій розвитку фольклору, ключових 

вітчизняних досліджень у відповідній сфері. 

Завдання курсу: навчити студентів володіти принципами ідейно-художнього аналізу 

фольклорних творів, методологією їх оцінювання; вивчити жанрово-стильові та ідейно-

художні особливості творів усної народної творчості; пов’язати вивчення питань 

фольклору з практичною роботою майбутніх викладачів мови і літератури, критиків і 

літературознавців; сприяти всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації 

особистості майбутнього фахівця. 

Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність із нормами й канонами 

сучасного літературознавчого дискурсу та вміння представити свої наукові здобутки, що є 

одним із найважливіших і найвагоміших аспектів підготовки фахівця з університетською 

освітою. Курсу «Історія української та зарубіжної літератури (в т. ч Фольклор)» властиві 

зв’язки з теоретичними та спеціальними теоретичними курсами загального 

фундаментального та професійного циклів: «Теоретичні проблеми літературознавства», 

«Мовознавство», «Філософія», «Історія». 

Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:    
ПРН1. 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 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 10. Володіння англійською мовою, зокрема мовленнєвою діяльністю в основних її 

видах – говорінні, аудіюванні, читанні і письмі; використовування різних форм й видів 

комунікації в освітній діяльності. 

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. 



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

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

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 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 4. Знання комплексу лінгвістичних знань про мову як систему, що охоплює фонетику, 

лексику, морфологію, синтаксис, стилістику тексту і культуру мовлення та постійно 

розвивається, уміння оперувати лінгвістичними знаннями у професійній та науково-

дослідницькій діяльності. 

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 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 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. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Фольклористика. 

Тема 1. Фольклор і фольклористика. Основні світоглядні системи українського 

фольклору. 

Кредит 2. Українська міфологія. 

Тема 2. Магія й міфологія.  

Кредит 3. Українська календарно-обрядова поезія.  

Тема 3 (І). Календарно-обрядова творчість.  

Кредит 4. Родинно-побутова творчість. 

Тема 3 (ІІ). Родинна обрядовість українців. Лірична пісня. Балади. Жанрова 

своєрідність ліричних пісень. Дослідження жанру. 

Кредит 5. Героїчний епос українського народу. 

Тема 4. Жанри українського героїчного епосу. Риси української казки й історичної 

прози. 

Кредит 6. Народна пареміографія. Дитячий фольклор. 

Тема 5. Пареміографія. Специфіка дитячого фольклору. 

4. Структура навчальної дисципліни 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Фольклористика 

1. Тема 1. Фольклор і фольклористика. Основні світоглядні системи 2 

Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб кон с./р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Фольклористика 

Тема 1. Фольклор і фольклористика. Основні 

світоглядні системи українського фольклору. 

30 2 4   24 

Усього: 30 2 4   24 
Кредит 2. Українська міфологія 

Тема 2. Магія й міфологія. 30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Українська календарно-обрядова поезія 

Тема 3 (І). Календарно-обрядова творчість. 30 1 2   27 

Усього: 30 1 2   27 

Кредит 4. Родинно-побутова творчість 

Тема 3 (ІІ). Родинна обрядовість українців. Лірична 

пісня. Балади. Жанрова своєрідність ліричних 

пісень. Дослідження жанру. 

30 1 2   27 

Усього: 30 1 2   27 

Кредит 5. Героїчний епос українського народу 

Тема 4. Жанри українського героїчного епосу. 

Риси української казки й історичної прози. 

30 2 4   24 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 6. Народна пареміографія. Дитячий фольклор 

Тема 5. Пареміографія. Специфіка дитячого 

фольклору 

30 2    28 

Усього: 30 2 0   28 

І семестр 180 10 14   156 



українського фольклору. 

Кредит 2. Українська міфологія 

2. Тема 2. Магія й міфологія. 2 

Кредит 3. Українська календарно-обрядова поезія 

3. Тема 3 (І). Календарно-обрядова творчість. 1 

Кредит 4. Родинно-побутова творчість 

4. Тема 3 (ІІ). Родинна обрядовість українців. Лірична пісня. Балади. 

Жанрова своєрідність ліричних пісень. Дослідження жанру. 

1 

Кредит 5. Героїчний епос українського народу. 

5. Тема 4. Жанри українського героїчного епосу. Риси української 

казки й історичної прози. 

2 

Кредит 6. Народна пареміографія. Дитячий фольклор 

7. Тема 5. Пареміографія. Специфіка дитячого фольклору 2 

Усього 10 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Фольклористика 

1. Тема 1. Фольклор і фольклористика. Основні світоглядні системи 

українського фольклору. 

2 

Кредит 2. Українська міфологія 

2. Тема 2. Магія й міфологія. 4 

Кредит 3. Українська календарно-обрядова поезія 

3. Тема 3 (І). Календарно-обрядова творчість. 2 

Кредит 4. Родинно-побутова творчість 

4. Тема 3 (ІІ). Родинна обрядовість українців. Лірична пісня. Балади. 

Жанрова своєрідність ліричних пісень. Дослідження жанру. 

2 

Кредит 5. Героїчний епос українського народу. 

5. Тема 4. Жанри українського героїчного епосу. Риси української 

азки й історичної прози. 

4 

Кредит 6. Народна пареміографія. Дитячий фольклор 

7. Тема 5. Пареміографія. Специфіка дитячого фольклору 0 

Усього 14 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Фольклористика 

1. Тема 1. Укласти анотовану бібліографію публікацій із проблем 

сучасного розвитку української фольклористики за останні 

5 років. 

24 

Кредит 2. Українська міфологія 

2. Тема 2. Укласти анотовану порівняльну таблицю функцій 

божеств давньослов’янсього й античного пантеонів. Зробити 

письмовий висновок про специфіку «персоналій» української 

міфології. 

26 

Кредит 3. Українська календарно-обрядова поезія 

3. Тема 3 (І). Підготувати мультимедіапрезентацію «Календарно-

обрядова творчість» (тематичний профіль – на вибір). 

27 

Кредит 4. Родинно-побутова творчість 

4. Тема 3 (ІІ). Підготувати доповідь «Родинна обрядовість українців» 

(тематичний профіль – на вибір).  

27 



Кредит 5. Героїчний епос українського народу. 

5. Тема 4. Підготувати медіапрезентацію з аналітичним 

компонентом до тематичного корпусу «Український героїчний 

епос» (тематичний різновид і художня основа – на вибір). 

24 

Кредит 6. Народна пареміографія. Дитячий фольклор 

7. Тема 5. Підготувати реферат на тему «Пареміографія» або на 

тему «Специфіка дитячого фольклору». 

28 

Усього 156 

  

8. 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 

йгрупове  опитування, самостійна робота). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату/статті, здатності публічно чи письмово представляти певний 

матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР,залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється «відмінно»тоді, коли у відповіді містяться визначення всіх 

понять, про які йдеться в питанні, проаналізовано об’єкт, охарактеризовано його 

семантичні та структурні ознаки; студент виявляє особливі творчі здібності й здатність до 

оригінальних рішень, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації; 

ґрунтовно і повно дає відповіді на всі запропоновані питання.  

Студенту виставляється «дуже добре», коли він володіє фактичним матеріалом та 

навичками текстуального аналізу літературного твору; наводить переконливі аргументи на 

підтвердження власних суджень.  

Студенту виставляється «добре»тоді, коли він демонструє належні знання, 

самостійний підхід до інтерпретації літературно-мистецьких текстів; чітко й лаконічно 

висловлює думки, але припускається певних неточностей у відповідях, не наводить 

приклади; виконує переважну більшість поставлених завдань (не менш як дві третини). 

Студенту виставляється «достатньо», якщо він володіє навчальним матеріалом 

поверхово і фрагментарно; має бідну теоретико-літературну базу, використовує окремі 

приклади на підтвердження висловленого судження.  

Студенту виставляється мінімальний «задовільно», коли студент володіє 

теоретичними знаннями і практичними вміннями аналізу історико-літературних явищ, 

проте не може виконати поставленізавдання; у розкритті питань немає логічної 

послідовності.  



Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботивиставляється з урахуванням таких параметрів:вироблення навиків 

самостійного мислення, вміння знаходити понятійно-логічну, оцінну, емоційну 

аргументацію, володіти культурою слова.   

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 

4 кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

9. 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. 

10. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-

пошукові та дослідницькі.Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на 

аналіз фактичного матеріалу;пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого 

розкривається сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з 

підручником та додатковими джерелами, спостереження над усним мовленням, 

спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; 

ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 

11. Рекомендована література 

Базова  

1. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні. Київ: Основи, 1988. 189 с. 

2. Войтович В. Сокіл-Род. Легенди та міфи стародавніх українців. Рівне: Оріана, 1997. 

332 с. 

3. Войтович В. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002. 664 с. 

4. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: у 2 кн. Київ: Оберіг, 1991. Т. 

1. 450 с.; Т.2. 445 с. 

5. Закувала зозуленька: Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, 

загадки, скоромовки / упоряд. Н. С. Шумада. Київ: Веселка, 2005. 606 с. 

6. Кіліченко Л., Лещенко П., Проценко І. Народнопоетична творчість для дітей / 

Українська дитяча література. Київ: Вища школа, 1979. 416 с. 

7. Корній Д. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи. Харків: Vivat, 2019. 320 с. 

8. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. Київ: Знання- Прес, 2006. 

592 с. 

9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. Київ: 

Обереги, 1992. 85 с. 

10. Сиваченко М. Сторінки української літератури і фольклористики. Київ: Наукова 

думка, 1990. 301с. 

11. Українські народні свята та звичаї. Київ: Основи, 1993. 112с. 

12. Українські символи / За ред. М. Дмитренка. Київ: Редакція 

часопису«Народознавство», 1994. 140 с. 

Допоміжна 

1. Бондарук О. Слов’янська міфологія. Загадки прадавніх вірувань слов’янських народів 

/ Міфи народів світу. Львів: Просвіта, 1997. С. 265–326. 

Поточне тестування та самостійна робота Контр. 

роб. 

Накоп. 

бали/  

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
30*2 600/100 

100 100 170 100 70 



2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: 

космогонічні українські народні погляди та вірування / Вступ. ст. В. Шевчука. Київ: 

Довіра, 1993. 414 с. 

3. Вже весна воскресла. Гаївки. Тернопіль: Чумацький шлях,1992. 98 с. 

4. Грушевський М. Історія української літератури: у 6 т., 9 кн. Т. 1. Київ: Либідь, 1993. 

392 с . 

5. Дей О. Сторінки з історії української фольклористики. Київ: Наукова думка, 1975. 

270 с. 

6. Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. Київ: Наукова думка, 1984. 472с. 

7. Дитячий фольклор / вступ. ст. Г. В. Довженок. Київ: Наукова думка, 1986. 304с. 

8. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості в Україні. Київ: Дніпро, 1974. 

147с 

9. Загадки / Вступ. ст. І. Березовського. Київ: Дніпро, 1987. 158с. 

10. Календарно-обрядові пісні. / упор. О. Ю. Чебанюк. Київ: Дніпро, 1987. 392 с. 

11. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: в 2 кн. 

Кн. 1. Київ: Обереги, 1994. 400с. 

12. Климець Ю. Купальська обрядовість на Україні. Київ: Основи, 1995. 142 с. 

13. Колесса Ф. Фольклористичні праці. Київ: Наукова думка, 1970. 415 с. 

14. Кононенко В. Шляхами народних приповідок. Київ: Проза, 1994. 208с. 

15. Народ скаже – як зав’яже: українські народні прислів’я, приказки, загадки / вступ. ст. 

Н. Шумади. Київ: Веселка, 1971. 230 с. 

16. Народні думи: збірник / вст. ст. С. Мишанича. Київ: Дніпро, 1986. 173с. 

17. Лозинський Й. Українське весілля / Упор. і вступ. стаття Р. Кирчіва. Київ: Дніпро, 

1992. 174 с. 

18. Мишанич С. Система жанрів в українському фольклорі / Українознавство: посібник 

Київ: Зодіак – ЕКО, 1994. С. 263–276. 

19. Пазяк М. М. Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та 

пареміографії. Київ: Наукова думка, 1984. 204с. 

20. Пазяк М. Трансформація паремій у текстах художніх творів. Народна творчість та 

етнографія. 1999. № 5–6. С.83–84. 

21. Пономарьов А. Царина народної уяви та її класичні розробки / Українці: народні 

вірування, повір’я, демонологія. Київ: Либідь, 1991. С. 5–25. 

22. .Потебня А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий / Потебня А. А. 

Слово и миф. М.: Высшая школа, 1989. С. 379–443. 

23. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу. Київ: Основи, 1995. 272с. 

24. Скуратівський В. Місяцелік. Український народний календар. Київ: Основи, 

1993.207с. 

25. Українські замовляння / упор. М. Н. Москаленко. Київ: Дніпро, 1993. 309 с. 

26. Українські січові стрільці у піснях / вст.. ст. О. Левченка. Тернопіль: Навчальна книга, 

1991. 112 с. 

27. Франко І. Вибрані статті про народну творчість. Київ: Вид. АН УРСР, 1995. 289с. 

28. Франко І. Дві школи в фольклористиці. Франко І. Твори: в 50 т. Т. 29. Київ Наукова 

думка, 1981. С.416–424. 

29. Чмихов М. О. Кургани як явище давньої культури. Київ: Основи, 1993. 144 с. 

30. Українська дитяча література: Хрестоматія /Упор. П. В. Вовк, В. С. Савенко. Київ: 

Вища школа, 1976. С. 3–37. 

31. Українські приказки, прислів’я і таке інше / Уклав М. Номис. Київ: Либідь, 1993. 

С. 653–663. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Войтович В. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002. 664 с. (2 прим.). 

2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис: в 2 кн. Київ: Оберіг, 1991. 

Т. 1. 450 с.; Т.2. 445 с. (3 прим.). 



3. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. Київ: Знання- Прес, 2006. 

592 с. (5 прим.). 

 


