
Український фольклор 

та його місце в 

сучасній культурі 



Фольклор (від англ. folklore – народна мудрість, знання) – 

яскравий виразник самобутності етносу, вмістилище народної 

мудрості, досвіду, почувань і насамперед – духу нації, її душі.  

Фольклор – це те невисихаюче джерело, звідки народ 

неустанно черпає натхнення до життя і творчості.  



Український фольклор [Текст] : [навч. посібник] 

/ Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, 

Ін-т філології та суспільствознавства ; [уклад. Н. 

П. Сивачук; рец.: М. К. Дмитренко, Н. Г. 

Петриченко, Л. В. Козинський [та ін]. – Умань : 

Жовтий О. О., 2011. – 283, [1] с. : табл. – Бібліогр.: 

с. 241–253 та в тексті. 

Українська міфологія [Текст] : [навч. посіб.] 

/ [уклад. Н. П. Сивачук  ; рец.: М. К. Дмитренко, А. 

О. Карасевич, В. М. Голобородько [та ін.]. – 

Умань : Жовтий О. О., 2011. – 249, [1] c. – Бібліогр. 

в тексті. 



У словнику подано інформацію про основні терміни і поняття з фольклору. 

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто прагне пізнати світ 

українського фольклору. 

Український фольклор [Текст] : словник-

довідник / [авт.-уклад.: Н. П. Сивачук, В. А. 

Денисюк, О. Ю. Йовенко [та ін.] ; [за ред. Н. П. 

Сивачук]. – Умань : Жовтий О. О., 2010. – 139, [1] 

с. : іл. – Бібліогр. в тексті. 



Фольклор – це художнє відображення дійсності у 

словесно-музично-хореографічних і драматичних формах 

колективної народної творчості, нерозривно пов’язаної з 

життям і побутом. У ній відбито світоглядні, етичні й 

естетичні погляди народу. 



 
 

Антологію складають кращі зразки традиційних жанрів української 

народної поетичної творчості – обрядова поезія, епос і ліричні пісні, 

коломийки, а також малі прозові жанри – прислів’я, загадки, 

скоромовки. Розраховано на всіх, хто цікавиться народною творчістю. 

Закувала зозуленька [Текст] : антологія укр. нар. 

творчості : пісні, прислів'я, загадки, скоромовки : для 

старшого шк. віку / упоряд., передм. та приміт. Н. С. 

Шумади ; худож. оформ. В. П. Вересюка. – Київ : 

Веселка, 1989. – 606 с. : іл. 



Усна нематеріальна традиційна культура – основа основ української 

нації, джерело мови, народного світогляду, професійного мистецтва. Це 

той ґрунт, на якому ростуть і плодоносять генетична пам’ять народу, 

його розум, душа й серце, формується дерево сучасного і майбутнього 

буття держави.  



Філоненко, С. О.   Усна народна творчість 

[Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України як навч. 

посіб. для студ. ВНЗ / С. О. Філоненко ; МОН 

України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т 

філології. – Київ : Центр учбової літератури, 

2008. – 414, [1] c. : табл. – Бібліогр.: с. 409–413 та в 

тексті. 



У книзі описано дивовижний світ міфології давніх слов’ян, усі 

дохристиянські вірування, пантеон слов’янських богів, стародавні 

народні свята, легенди і повір’я. 

Дерево життя [Текст] : [дивовижний світ міфології 

давніх слов'ян, стародавні народні свята, легенди, 

повір'я] / [упоряд., худож. оформлення В. Ярош ; 

відповід. за вип. А. Ковтун]. – Київ : Успіх і кар'єра, 

2009. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр. : с. 223. 



Наука, що вивчає закономірності та 

особливості розвитку фольклору, 

характер і природу, сутність, тематику 

народнопоетичної творчості, її 

специфіку та спільні риси з іншими 

видами мистецтва; особливості 

побутування та функціонування 

текстів усної словесності на різних 

етапах розвитку; жанрову систему і 

поетику, називається 

фольклористикою. 

Дмитренко, М. К.   Українська фольклористика [Текст] : історія, теорія, 

практика / Микола Дмитренко ; [худож. офомл. Олеся Дмитренка] ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. 

Рильського. – Київ : Редакція журналу "Народознавство", 2001. – 575, [1] 

с. : іл. – Імен. покажч.: с. 555–573. 



Міфи – дитинство людства 

Міфи України [Текст] : за кн. Георгія Булашева 

"Український народ у своїх легендах, релігійних 

поглядах та віруваннях" / пер. Ю. Буряка. – Київ : 

Довіра, 2006. – 382, [2] с. – Бібліогр.: с. 377–381. 



Давидюк, В. Ф.   Первісна міфологія 

українського фольклору [Текст] : 

монографія / В. Ф. Давидюк. – Вид. 3-тє, 

переробл., допов. – Луцьк : Волинська 

книга, 2007. – 320, [4] с. 



Культура не має кордонів, меж поширення, але завжди має 

творця, автора. Творець усної нематеріальної традиційної 

культури – народ.  

Саме тому діалог держав – це діалог політиків, а діалог народів – 

це діалог культур. Фольклорна культура кожного народу разом із 

мовою – основа національної безпеки. 



Фольклор твориться безперервно, повсюди й скрізь,  

«щогодинно й щохвилинно, де розмовляють і думають», – стверджував 

геніальний Олександр Потебня.  

Золотницький, М. Ф.   Квіти в легендах і 

переказах / пер. з рос. Боримський Ю. Є. – 

Київ : Калита, 2007. – 152 с.  



Для України порятунком від хвороб цивілізації завжди був фольклор – 

та усна народна творчість, що генетично закодувала в  

образах-символах безсмертні смисли буття.  



Книга містить найповніше на наш час зібрання народних прислів’їв, 

приказок, ідіом та порівнянь, використаних у творах української 

художньої літератури. Призначена для усіх шанувальників народної 

творчості. 

Українські прислів'я, приказки та порівняння з 

літературних пам'яток [Текст] / НАН України, 

Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології імені М. Т. Рильського ; [упоряд. М. М. 

Пазяк] ; [редкол: В. Г. Бойко, М. К. Дмитренко, Л. 

Ф. Дунаєвська, О. М. Таланчук]. – Київ : Наукова 

думка, 2001. – 388, [3] c. : портр. – (Українська 

народна творчість). 





Прислів'я та приказки: природа, 

господарська діяльність [Текст] / АН 

УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та 

етнографії імені М. Т. Рильського ; [упоряд. 

М. М. Пазяк]. – Київ : Наукова думка, 

1989. – 477, [3] с.  



Україна: історія, культура, ментальність 

[Текст] : навч. посіб. / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; 

уклад. О. М. Перепелюк ; [рец.: Добржанський 

О. В., Доморослий В. І., Тацієнко Н. Л.]. – 

Умань : Візаві, 2021. – 157, [1] с. – Бібліогр.: до 

кожної теми. 



Методика українознавчих досліджень: 

експедиційний вимір [Текст] : навч.-метод. посіб. 

для студ. ф-ту укр. філології : рек. МОНмолодьспорту 

України / МОНмолодьспорту України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т філології та 

суспільствознавства, Кафедра укр. літератури та 

українознавства ; [уклад.: Сивачук Н. П., Терешко І. Г. 

; рец.: Кузь В. Г. Сиротюк В. Д., Поліщук В. Т.]. – 

Умань : Алмі, 2012. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр. в 

тексті. 



Дякуємо за увагу! 




