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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 10.01.07 – ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Програма розрахована на аспірантів зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.
До програми включено питання з теорії та жанрології фольклору, історії
фольклористики і проблеми літературних зв'язків.
Вступний іспит до аспірантури передбачає знання цих важливих розділів
фольклористики в контексті історико-фольклорного процесу, етнології, етнопсихології,
звичаєвого права українців, міфології і світового епосу в генетичних та історикокультурних, типологічних зв'язках з іншими народами.
Необхідною умовою знання програмного матеріалу є розуміння фольклору як
мистецтва слова, його національної своєрідності у зв'язках з ритмічно-мелодійними та
драматичними особливостями з урахуванням традиційної виконавської майстерності,
обрядової культури, специфіки ритуальності, еволюційних процесів.
Екзаменований повинен виявити знання теоретичних проблем в історичному
розвитку та сучасному трактуванні.
Програма з фольклористики для вступника до аспірантури зі спеціальності 10.01.07
– фольклористика розрахована на спеціаліста чи магістра-філолога, який володіє
комплексом знань, навичок та умінь з філології в контексті народознавчих аспектів таких
курсів як усна народна творчість, теорія й історіографія фольклору, етнологія, звичаєве
право, етнопсихологія, етнопедагогіка, міфологія, художня природа світових епосів,
народне мистецтво тощо. Вступник до аспірантури має виявити уміння польових записів
народної словесності, зуміти застосувати в дослідженні художньої структури генезис
мотивів та образів фольклорних жанрів, продемонструвати знання фольклорних джерел,
наукової о науково-методичної літератури, сучасних досліджень, зокрема, наукової
періодики, антологій та збірників фольклорних текстів тощо.
Екзамен до аспірантури проводиться у формі письмових відповідей та співбесіди.
Критерії оцінок передбачають визначення рівня знань вступника до аспірантури зі
спеціальності 10.01.07 – фольклористика з урахуванням таких вимог:
- "відмінно" ставиться за глибокі знання художньої природи жанрів фольклору,
творче осмислення історичних та філософських проблем побутування народної
словесності в контексті традиційної народної культури. Вступник до
аспірантури має вільно оперувати науковими джерелами курсів фольклору та
суміжних народознавчих дисциплін, вільно орієнтуватися у історикофольклористичному процесі;
- "добре" ставиться вступнику до аспірантури, який виявив добрі знання з курсів
народної творчості, вільно орієнтується у наукових та методичних джерелах,
виявив здібності до наукової роботи, допустив незначні теоретичні помилки
при аналізі жанрів або хронологічні неточності;
- "задовільно" ставиться абітурієнту в аспірантуру, який при характеристиці
фольклорного та фольклористичного процесів, окремих зразків народної
творчості продемонстрував задовільні знання, виявив обізнаність з науковою
літературою, однак не в повному обсязі.
Форма іспиту – письмова та усна.
Реферати оцінюються за тими ж критеріями, що й усні відповіді.
І. ТЕОРІЯ ФОЛЬКЛОРУ
Проблеми специфіки фольклору в науковому освітленні. Наповнення та історичні
межі терміну.
Синкретизм та синтетичність у фольклорі в їх розвитку (вербальний текст, музична
форма, обрядовий або ритуалізований побутовий контекст). Взаємозв᾽ язки фольклорного
тексту, обряду, семантики побутової та матеріальної культури. Традиційність і проблеми
безособовості. Поняття традиції в працях сучасних дослідників. Колективність як
визначальна риса фольклору і як аспект побутування живої культури. Колективність і
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народність фольклору. Анонімність фольклору. Типи носіїв народної культури.
Виконавець і його аудиторія. Стабільність і пластичність народної традиції;
функціональне значення цих ознак. Варіативність фольклору. Ступінь та рівні його
варіювання. Варіант й інваріант. Інваріант і архетип (прототекст). Імпровізація і
традиційність. Семантика і прагматика фольклору: функціональний, комунікативний і
структурний аспекти фольклорних текстів. Типи зв᾽ язків фольклорних творів з
позатекстовою дійсністю. Особливості структури фольклорного тексту. Стереотипність
фольклору. Тематична (змістова) стабільність. Стилістична клішованість у фольклорних
текстах. Загальні місця (loci communes). Фольклорні формули. Інтертекстуальні зв᾽ язки у
фольклорі. Жанр, цикл, контамінація. Сюжет і мотив у фольклорі.
Тотемістичні уявлення та сучасний фольклор. Антропологічні та анімістичні
уявлення древніх та сучасна поетична символіка українського фольклору. Християнство і
його вплив на розвиток української народної словесності. "Світові" образи в українському
фольклорі. Проблема генезису, смислової трансформації.
"Антропологія", етнологія і фольклористика. Фольклористика в системі
гуманітарних наук. "Польова" фольклористика. Проблеми методики "збирання"
фольклору та публікації фольклорних текстів.
Європейські наукові фольклористичні школи та наукові методи українських
фольклористів ХІХ ст. (міфологічний, міграційний, антропологічний, історичний,
компаративістський, соціологічний, етнопсихологічний, структуральний, ритуальноміфологічний тощо). М. Максимович, Й. Бодянський, П. Куліш, М. Костомаров, О.
Котляревський, М. Сумцов, О. Потебня, І. Рудченко, П. Чубинський, О. Калмачевський, І.
Франко, М. Драгоманов, В. Антонович, М. Дашкевич, В. Гнатюк, Ф. Колесса, П.
Житецький, В. Перетц, З. Кузеля, А. Савченко.
Українська фольклористика кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Теоретичні проблеми в світлі
європейських досліджень. Теоретична спадщина М. Грушевського.
Вульгарно-соціологічна спрямованість в українській фольклористиці 20-30 рр.
Фольклористика ХХ ст.
Формульна теорія епосу Перрі-Лорда та її застосування до вивчення дум Ф.
Колессою. Структуральні дослідження в українській фольклористиці.
В. Пропп та проблеми структурального дослідження оповідальної творчості.
Акцентування в аналізі фольклорного наратива на міфологічній логіці як засобі
вивчення «примітивного» мислення в концепції К. Леві-Строса.
Українське музикознавство та дослідження народної словесності.
Ортодоксальний фрейдизм та неофрейдизм.
Історична змінність фольклору. Проблеми національної своєрідності у зв'язку з
творчістю інших народів.
Поетичні особливості творів фольклору (за вибором жанру екзаменаторами).
Генезис поетичної символіки фольклорних творів (жанр за вибором екзаменатора).
Народна космогонія. Джерела трактування.
Міфологічні елементи в календарно-обрядовій поезії українців.
Міфологія як об'єкт дослідження української фольклористики.
Християнство і український фольклор.
Фольклор у літописах Київської Русі.
Міфологія і фольклор. Проблема художньої спадкоємності.
Спадкоємність традицій у фольклорному процесі в Україні.
Фольклорно-літературні взаємини. Теоретичні аспекти.
Фольклоризм давньої української літератури.
Фольклоризм творчості Тараса Шевченка.
Фольклоризм нової української літератури.
Фольклоризм української літератури ХХ ст.
Еволюція ліричних традицій в українській народній прозі.
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Сміхова культура українців ХVІІ-ХVІІІ ст.
Духовний світ українського народу в обрядовій поезії.
Українські народні думи як своєрідне явище українського фольклору.
Еволюція поетичного мислення українського народу в епосі і ліриці.
Вертеп як явище фольклору.
Система жанрів українського фольклору.
Українські народні пісні в записах письменників.
Українські народні казки в записах письменників.
Поетика українського фольклору.
Поетика української народної казки.
Поетика української народної ліричної пісні.
Генетичні зв'язки українського фольклору.
Кльтурно-історичні зв'язки українського фольклору.
Символіка української народної пісенності.
Система художніх образів української народної казки.
Система художніх образів української народної історичної пісні.
ІІ. ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
Перші відомості про українську народну поетичну творчість.
Перші писані відомості про фольклор у давньоруських літописах, "повчаннях",
"словах".
Фольклорні відомості у давньоукраїнській літературі.
Фольклорні елементи у козацьких літописах Самійла Величка, Грабянки,
Самовидця.
Українська народна творчість у колі інтересів – Памви Беринди, Климентія
Зіновієва, Григорія Сковороди.
Зацікавлення українською народною усною творчістю, збирання, студіювання її на
грані давньої і нової доби історії української культури Іваном Котляревським (автором
поеми "Енеїда" (1798), драматичних творів "Наталка Полтавка" та "Москаль Чарівник".
Гердер та його пісні різних народів.
Публікація в Росії у кінці ХVІІІ ст. збірників пісень М. Чулкова, В. Трутовського, І.
Прача та ін.
Записи усної народної поетичної творчості в україні та Білорусії Зоріаном
Доленгою-Ходаковським, в Росії – П.Кирієвським.
Фольклор у працях М. Максимовича, М. Гоголя, О. Пушкіна, М. Маркевича та ін.
Видання М. Максимовичем праці "Малорусские народные песни" (1934).
Діяльність М. Максимовича як першого ректора Київського університету ім. Св.
Володимира (1834 р.).
Рецензія М.Гоголя на видання українських народних пісень М.Максимовичем «О
малоросийских народных песнях» (І834). Увага до української народної усної поетичної
творчості та побуту українського народу в періодичних виданнях «Харьковский
Демокрит», «Весник Европы», «Отечественные записки» та ін.
Місце в історії української фольклористики публікацій, видань П.Лукашевича
«Галицкие и червонорусские народные песни» (Москва, І833) та М.Шашкевича,
І.Вагилевича, Я.Головацького «Русалка Дністровая» (Відень, І837).
Праця М.Максимовича «Сборник украинских народных песен» (СПб, І843) та її
значення для розвитку української науки про усну народнопоетичну творчість.
Місце П.Куліша в історії української фольклористики.
Видання Амвросієм Метлинським збірника «Южнорусские народные песни» (Київ,
І854).
Погляди Т. Шевченка на фольклор.
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Фольклорні записи та збірники Г.Квітки-Основ’яненка, І.Срезневського, братів О. і
Ф. Бодянських, Л.Жемчужникова, П.Куліша, М.Костомарова, Д.Свидницького,
С.Руданського, О.Стороженка, Марка Вовчка, П.Чубинського, В.Милорадовича. Розвиток
української фольклористики у працях І.Франка, М.Павлика, В.Гнатюка, З.Кузелі,
Ю.Яворського.
Діяльність у галузі української науки про усну народну творчість братів Рудченків.
Українська міфологія у трактуванні І.Нечуя-Левицького. Український фольклор у
виданнях та дослідженнях Вацлава з Олеська, Жиготи Паулі, Оскара Кольберга, Софії
Мошинської та ін.
Роль у розвитку української науки про фольклор Б.Грінченка, М.Лисенка,
Ф.Колесси, К.Квітки як діячів української фольклористики.
Збирацька, дослідницька та видавнича діяльність А.Рубця, А.Димінського,
І.Манжури.
Праці П. Чубинського та їх місце в історії української фольклористики.
Фольклористична діяльність М.Драгоманова, В.Антоновича. Дослідження
психології українського народу у працях О.Потебні, М.Драгоманова, Д.Яворницького,
М.Сумцова, П. Житецького.
Український фольклор та фольклористика в дослідженнях М.Грушевського.
«Матеріали до українсько-руської етнології», «Киевская старина», «Житіє і слово»,
«Сборник Харьковского историко-филологического общества», «Енографического
обощества» та ін. та їх роль у розвитку фольклористики. Праця І.Огієнка про український
фольклор та міфологію. Дослідження С.Килимника та О.Воропая про українську
обрядовість та народну поезію.
Проблеми і розвиток української фольклористики 20-х рр. ХХ ст. (Верховинець
(Костів), О. Лобода, Л. Білецький).
Бібліографічні довідки з українського фольклору (Б.Грінченко, О.Андрієвський).
Київська школа фольклористики початку ХХ ст. М.Грушевський, А.Кримський,
К.Грушевська, С.Савченко, Марко Грушевський, В.Клінгер, В.Перетц.
Розробка принципів збирання українського фольклору П.Поповим.
Організаторська, видавнича та наукова фольклористична діяльність Інституту
матеріальної культури (Харків, І934). Організація Інституту українського фольклору у м.
Києві (І936).
Видання збірників української народної усної поетичної творчості кінця 20-х – 30-х
років: «Українські народні пісні», (І929), «Українські народні пісні», «Українські народні
прислів’я та приказки» (І936) та ін.
Видання журналів «Український фольклор» (І936-І939). «Народна творчість» (І939І94І).
Утворення інституту народної творчості та мистецтва (І942).
Утворення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії (І944).
Фольклористична діяльність М.Рильського.
Збирацька та дослідницька робота українських фольклористів, присвячена
фольклорові періоду Другої світової війни.
Дослідження історичного епосу українського народу (праці М.Плісецького,
І.Березовського, М.Родніної, В.Хоменко, Б.Кирдана, Г.Нудьги, С.Мишанича ).
Багатотомне видання українського фольклору (серія «Українська народна
творчість», започаткована академіком М.Рильським).
Вивчення сучасного стану української народнопоетичної творчості (монографії,
збірники, періодика, осередки дослідження і збирання).
З минулого української фольклористики (бібліографічні праці, історіографія).
Монографічні дослідження окремих жанрів українського фольклору (думи, казки, дитячий
фольклор, прислів’я, приказки).
Біблія і українська народнопоетична творчість.
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Дослідження поетики фольклорних жанрів. Проблема взаємозв'язків українського
фольклору з літературою.
Пісні літературного походження в українському фольклорі. Проблема авторства в
піснях літературного походження.
Усна поетична творчість українського народу як важливий складовий чинник його
світоглядного, естетичного й етичного самоутвердження, форма вислову його політичного
процесу в умовах національного гноблення та соціального гніту.
Значення фольклорних традицій як загальнокультурного фактору для об'єднання
демократичних сил України в національно-визвольній боротьбі.
Національний фольклор як окрема художня система, що була одним з джерел
виникнення і розвитку української літератури, надаючи їй можливість поставити жагучі
питання дійсності в загальнонародний контекст.
Єдність принципів фольклоризму літератури з проблемами національної
своєрідності, народністю, художньою майстерністю творчості українських письменників,
Постійне оновлення фольклорних традицій як одна з характерних ознак їх тяглості і
художньої активності.
ІІІ. ФОЛЬКЛОР ТА ЛІТЕРАТУРА
Утвердження романтизму в українській поезії початку ХІХ ст. у зв’язку з проблемою
фольклоризму літератури. Фольклорні традиції у становленні нової української
літератури.
Творче використання мотивів і образів, символіки
народної пісенності у
громадсько-політичній ліриці ХІХ-ХХ ст. як складові частини джерельної бази для
висвітлення проблеми фольклорних традицій у становленні української поезії ХХ ст.
Записи народнопоетичних творів письменниками, вивчення регіональних збірників
фольклору та архівних матеріалів; мемуари, листування як важливі джерела висвітлення
проблеми фольклорних традицій у становленні і розвитку української літератури ХІХ-ХХ
ст.
Наукове висвітлення проблем фольклору, літератури.
Народна пісенність у розвитку української драматургії.
Мотиви пісень-балад в українській літературі.
Пісні літературного походження в українському фольклорі.
Феномен фольклоризму творчості Т.Шевченка.
Роль фольклору у творчості С.Руданського, Ганни Барвінок, Марка Вовчка,
А.Свидницького, І.Манжури.
Художньо-літературна творчість І.Франка та фольклор.
IV. ЖАНРОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
Вербальна магія українців. Жанрова специфіка (замовляння, заклинання, прокляття,
присяга, ворожіння). Поетичні особливості замовлянь у науковому освітленні.
Фольклор і обряд. Календарно-обрядова поезія українців у слов’янському контексті
та наукових дослідженнях.
Обряди життєвого циклу і фольклор (весільна обрядовість і народнопісенний
супровід, похоронна обрядовість і голосіння, народна обрядовість, пов᾽ язана з
народженням дитини і твори української народної словесності). Світові образи у
весільному обряді та поезії. Ґенеза поетичних символів похоронних голосінь.
Проблема зародження української народної драми. Українські народні драматичні
ігри. «Живий» та ляльковий вертеп. Український вертеп в контексті європейських
народних театральних дійств.
Історичний епос українського народу на тлі слов’янського фольклору. Проблеми
походження українських народних дум. Історія України в народних думах та піснях.
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Проблема героїки в українському історичному епосі. Ментальність українців як
етнопсихологічний феномен в народній пісенності. Типологічні зв’язки української
історичної пісенності зі східним епосом (мотиви героїки та їх художнє втілення). Мотиви
боротьби з чужоземними загарбниками в українському історичному епосі та їх наукове
трактування. Пісні-хроніки.
Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика.
Міфологічні мотиви пісень-балад. Художня своєрідність жанру балади. Найдавніші
записи українських народних пісень-балад. Пісня-балада в історії літератури та театру.
Українська народна пісенна лірика (за різновидами). Художня специфіка та
поетична символіка. Наукові дослідження про українську народну пісенну пісенність.
Проблема зв’язку художнього слова та мелосу. Українська народна пісня у синтезі з
іншими формами мистецтва. Виконавці українських народних дум та пісень. Український
народний музичний інструментарій як атрибути носіїв фольклору.
Місце пісень літературного походження в історичній термінології.
Коломийки і частівки. Виникнення. Термінологія. Типологія і зв’язок з малими
пісенними жанрами інших народів.
Казкова проза. Проблема походження народної казки у наукових концепціях
міфологів, антропологів, компаративістів, представників історичної та інших
фольклористичних шкіл. Міф, казка, легенда, повір’я. Жанрова специфіка у науковому
освітленні. Архетип та його етноеволюція. Ритуальний та сакральний міф у контексті
еволюції казки і легенди. Персонажна система української міфологічної прози.
Народна проза про історичні події (легенди, перекази, народні оповідання,
бувальщини). Апокрифічна легенда як явище взаємин релігії і фольклору.
Народні тлумачення снів у фольклорі українців і проблема дослідження в
етнопсихології.
Історія публікацій та досліджень зразків української народної поезії та прози (за
вибором екзаменаторів).
Національна специфіка українського анекдоту в його розвитку.
В. Гнатюк про стиль оповідачів анекдотів.
І.Франко – дослідник та видавець українських народних апокрифів.
Питання новотворчості у фольклорному процесі, їх характер, зв'язок із традиціями.
І. Франко, В. Гнатюк про становлення нових художніх форм в українському
фольклорі, про робітничий фольклор.
Українські паремії. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних
паремій.
Загадка і міф. Генетичний аспект. Поетика загадки. Загадка в інших жанрах
фольклору.
Фольклор для дітей та власне дитячий фольклор. Жанрова специфіка та художня
своєрідність. Колискові пісні. Міфологічна символіка. Етнопедагогічні мотиви.
Дитяча народна поезія в національному вихованні.
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