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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова оргкомітету 

 Степан Павлюк – директор Інституту народознавства НАН України, доктор 

історичних наук, професор, академік НАН України 

Заступник голови оргкомітету 

 Василь Сокіл – завідувач відділу фольклористики Інституту народознавства НАН 

України, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України  

Члени оргкомітету 

 Мирослава Туркало – завідувачка департаменту з питань культури, національностей 

та релігії Львівської обласної державної адміністрації 

 Роман Чмелик – директор Львівського історичного музею, доктор історичних наук 

 Галина Коваль – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

відділу фольклористики Інституту народознавства НАН України 

  



ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Четвер, 7 листопада 2019 року 

09.30 – 09.55 – реєстрація учасників конференції 

10 00 – 13 00 – пленарне засідання (актова зала Інституту народознавства, проспект Свободи, 

  15; 2 поверх 

10 00 – 10. 30 – привітання для учасників конференції 

13 00 – 14 00 – перерва 

14 00–16 00 – робота в секціях 

Секція 1 – актова зала Інституту народознавства, 2 поверх 

Секція 2 – мала актова зала Інституту народознавства, 4 поверх 

Секція 3 – відділ фольклористики, кімната 49 

Секція 4 – відділ фольклористики, кімната 56 

16. 30 – 17 00 – підсумки 

 

П’ятниця, 8 листопада 2019 р.  

8 00 – 15 00 – науково-пізнавальна поїздка на гору Маківку, знайомство з    

 меморіальним  комплексом Українських Січових Стрільців;   

–  відвідання могили історика і фольклориста Григорія Дем’яна у с.               

Грабовець біля Маківки 

 

Регламент роботи: 

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв. 

Обговорення доповідей, дискусії  – 30 хв. 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Степан Павлюк (Львів, Україна). Вступне слово 

Василь Сокіл (Львів, Україна). Українська фольклористика за 200 років 

 

Леся Мушкетик (Київ, Україна). Працецентричні цінності в українській фольклорній 

традиції 

 

Ігор Набитович  (Люблін, Польща). Українсько-польська пісенна «війна» у Галичині  1830–

1860-х років 

 

Євген Пащенко (Загреб, Хорватія). До питання порівняльного вивчення давньоукраїнських 

і хорватських мотивів у світлі проблеми етногенезу 

 

Ганна Сокіл  (Львів, Україна). Повстанська пісня у фольклористичних студіях Григорія 

Дем’яна  

  



СЕКЦІЯ 1. 

ІСТОРІЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ: ПЕРСОНАЛІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ,  

     НАУКОВІ ІНСТИТУЦІЇ 

Керівник: Євген Нахлік – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАНУ  

Секретар: Галина Кравцова – кандидат філологічних наук, молодший науковий 

співробітник  

 

Святослав Пилипчук (Львів, Україна). Новаторство Івана Франка-фольклориста 

 

 

Євген Нахлік (Львів, Україна). Священник Ілько Кузів – фольклористичний кореспондент 

Івана Франка 

 

Оксана Нахлік (Львів, Україна). Фольклористично-етнографічна співпраця Івана Франка зі 

священником Іваном Кузевим 

 

Лілія Яремко (Львів, Україна). Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш: «перехресні 

стежки» 

 

Ярослав Гарасим (Львів, Україна). Поліські пісні у студіях Івана Денисюка 

 

Оксана Оверчук (Київ, Україна). «Великий син великого народу» (до 180-річчя  Павла 

Чубинського) 

 

Оксана Чікало (Львів, Україна). Павло – Чубинський – видатний подвижник українського 

народознавства (до 180-ліття від дня народження) 

 

Галина Кравцова (Львів, Україна). Семен Шпіцер: душпастирська стезя та 

фольклористичні зацікавлення  

 

Лідія Козар (Київ, Україна). Громадський діяч Олександр Лоначевський-Петруняка в 

історії української фольклористики 

 

Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина). Фольклористичні візії Володимира Гнатюка 

 

Олена Івановська (Київ, Україна). Фольклористика в Шевченковому університеті 

 

Василь Костик (Чернівці, Україна). Зародження, формування, функціонування 

фольклористичних (народознавчих) осередків Північної і Південної Буковини 

 

Микола Дмитренко (Київ, Україна). Серійні видання українського фольклору: 

історіографічно-аналітичний огляд 



  



СЕКЦІЯ 2.  

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПОЕТИКА ФОЛЬКЛОРУ 

Керівник: Тетяна Шевчук – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

Секретар: Уляна Гандзій – аспірант  

 

Надія Пастух (Львів, Україна). Українська весільна пісня про віщий сон молодої: рух у 

просторі та часі 

 

Олена Чебанюк (Київ, Україна). Сучасний стан фольклорної традиції: видовищний 

аспект 

 

Наталія Шкляєва (Луцьк, Україна). Культура та побут населення Шацького Приозер’я 

в народній топонімічній прозі 

 

Тетяна Шевчук (Київ, Україна). Фітонім «рожа» в українському обрядовому фольклорі  

 

Алла Павлова (Київ, Україна). Проблема морального вибору як відповідальності в 

українській традиційній культурі 

 

Уляна Гандзій (Львів, Україна). Мотивний фонд українських народних пісень про кохання 

 

Олеся Наумовська (Київ, Україна). Мортальна концептосфера української чарівної казки 

 

Ірина Коваль-Фучило (Київ, Україна). Номінація локусів і персонажів в оповідях про 

примусові переселення  

 

Євген Луньо (Львів, Україна). Народний переказ «Роман Шухевич прилітає у ліс до 

повстанців: ідейно-смисловий і естетичний аспект» 

 

Олена Яринчина (Київ, Україна). Історико-соціальне підгрунтя рекрутських і солдатських 

пісень 

 

Оксана Семенюк (Львів, Україна). Образ баби в українському фольклорі. 

 

Оксана Левчук (Львів, Україна). Окремі аспекти «соціального статусу «коня» в українській 

народній традиції. 

Роман Лихограй (Київ, Україна). Типологічні риси образів протагоніста й антагоніста у 

політичному фольклорі початку ХХІ ст. 

 

Оксана Марчун (Київ, Україна). Інтонаційний синкретизм як специфічна риса 

народнопісенного виконавства 



 

Наталія Салтовська (Київ, Україна). Українська народна загадка як об’єкт 

фольклористичного дискурсу 

  





СЕКЦІЯ 3. 

УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА У СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ 

Керівник: Марина Набок  – кандидат філологічних наук, доцент 

Секретар – Марина Демедюк – кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

 

Жанна Янковська (Острог, Україна). Розвиток української фольклористики в діаспорі  

середини ХХ ст. 

 

Марія Качмар (Львів, Україна). Фольклор українців, переселених із Закерзоння в 1940-х 

роках: Жанрово-тематичний аспект (на матеріалах села Тулиголови Городоцького району 

Львівської області 

 

Марина Набок (Суми, Україна). Етнотип воїна в українських народних думах та курдських 

народних піснях.  

 

Андрій Темченко (Черкаси, Україна). Текст «голови» в традиційній культурі слов’ян (на 

матеріалі замовлянь 

 

Марина Демедюк (Львів, Україна). Українські народні казки на сторінках Польського 

видання «Zbior  wiadomosci do antropologii krajowej» 

 

Орися Голубець (Львів, Україна). Український обрядовий фольклор у збірниках О. 

Кольберга «Chełmskie»,«Przemyskie», «Sanockie-Кrośnieńskie» 

 

Наталія Рудакова (Київ, Україна). Персонажна система героїчного дастану огузьких турків 

«Книга мого діда Коркута» як втілення ідеальних типів суспільства. 

 

Наталія Мазуріна (Мінськ, Білорусь). Система чинників варіантності в пісенному 

фольклорі 

  



СЕКЦІЯ 4. 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ВІЗІЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ 

Керівник: Алла Швець – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник 

Секретар:  Оксана Мосур – кандидат філологічних наук, асистент 

 

Галина Коваль (Львів, Україна). Фольклорно-етнографічна подвійність: механізм 

та взаємодія текстових моделей 

 

Володимир Галайчук (Львів, Україна). Народний календар Березнівщини в обрядах, 

звичаях та фольклорі 

 

Оксана Трумко (Львів, Україна). Українська легенда як засіб формування 

лінгвокраєзнавчої компетентності іноземних студентів  

 

Світлана Лещинська  (Київ, Україна). Фольклорний фестиваль в Україні: 

розважальний івент чи форма науково-освітнього семінару? 

 

Алла Швець (Львів, Україна). Казка Наталії Кобринської «Чортище» як приклад 

«символізму  у фольклорі» 

 

Наталія Сокіл-Клепар (Львів, Україна). Проблеми української лінгвофольклористики. 

 

Оксана Мосур (Львів, Україна). Поняття «мікротопонім»: зміст та ознаки (на матеріалі 

історичної мікротопонімії Самбірського циркулу). 

 

 

Ігор Гуль (Львів, Україна). Фольклорна складова народної медицини: (вступ до 

дослідження 

 

Данчишин Назар (Львів, Україна). Відеоінтерв’ю з митцем як засіб вивчення сучасної 

української культури в курсі української мови як іноземної. 

  



ПОКАЖЧИК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Галайчук Володимир – кандидат філолологічних наук, доцент, Львівський 

національний університет ім. І. Франка 

 

Гандзій Уляна – аспірантка кафедри української фольклористики ім. Ф. 

Колесси, Львівський національний університет ім. І. Франка 

 

Гарасим Ярослав – доктор філологічних наук, професор,  Львівський 

національний університет ім. І. Франка 

 

Голубець Орися – кандидат філологічних наук, науковий співробітник, 

Інститут народознавства НАН України 

 

Гуль Ігор –  доктор медичних наук, професор, Українська академія медичних та 

біологічних наук. 

 

Данчишин Назар – молодший науковий співробітник, Національний 

університет «Львівська політехніка»    

 

Демедюк Марина – кандидат філологічних наук, науковий співробітник 

відділу фольклористики, Інститут народознавства НАН України 

 

Дмитренко Микола – доктор філологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики, 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського 

 

Івановська Олена – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

фольклористики Інституту філології, Київський національний університет ім. Т. 

Шевченка 

 

Качмар Марія – кандидат філологічних наук, науковий співробітник, Інститут 

народознавства НАН України 

 

Коваль Галина – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, 

Інститут народознавства НАН України 



 

Коваль-Фучило Ірина – кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. 

Т. Рильського 

 

Козар Лідія – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник 

відділу української та зарубіжної фольклористики, Інститут мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 

 

Костик Василь – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

літератури, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича  

 

Кравцова Галина – кандидат філологічних наук, молодший науковий 

співробітник, Інститут народознавства НАН України 

 

Левчук Оксана – старший викладач кафедри української мови ім. І. Ковалика, 

Львівський національний університет ім. І. Франка 

 

Лещинська Світлана – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

фольклористики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка 

 

Лихограй Роман – кандидат філологічних наук, асистент кафедри 

фольклористики Інституту філології, Київський національний університет ім. Т. 

Шевченка 

 

Луньо Євген – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу 

фольклористики, Інститут народознавства НАН України 

 

Мазуріна Наталія – кандидат філологічних наук, доцент,  Центр досліджень 

білоруської культури, мови і літератури НАН  Білорусі 

 

Марчун Оксана – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

фольклористики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка 

 

Мосур Оксана – кандидат філологічних наук, ассистент кафедри української 

мови ім. І. Ковалика, Львівський національний університет ім. І. Франка  



 

Мушинка Микола – доктор філологічних наук, академік НАН України, 

пенсіонер 

 

Мушкетик Леся – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, 

провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної 

фольклористики, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М.Т. Рильського НАН України 

 

Набитович Ігор – доктор філологічних наук, професор, Університет ім. Марії 

Кюрі-Складовської в Любліні, Польща 

 

Набок Марина – кандидат філологічних наук, доцент, Сумський державний 

університет  

 

Наумовська Олеся – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

фольклористики, Київський національний університет ім. Т. Шевченка 

 

Нахлік Євген – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН 

України, директор Інституту франкознавства. 
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