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Вступ 

Розвиток наукових студій засвідчив, що фольклорні записи мають велике 

значення не тільки для фольклористики, а й для інших гуманітарних дисциплін, 

зокрема для діалектології. Цінність фольклорних наративів для цієї галузі 

мовознавства очевидна: вони можуть бути єдиним джерелом, яке репрезентує 

мовлення говірки певного періоду; є додатковою базою емпіричного матеріалу 

діалектологічних досліджень, адже, як слушно зауважив Й. Дзендзелівський, 

чим більше буде записів суцільних текстів живої розмовної мови і чим вони 

більш різноманітні за жанром, змістом, тим більш повним і детальним буде 

діалектологічний опис [10, с. 38]; мають великий евристичний потенціал для 

вивчення мовної динаміки, оскільки «… дослідження етнографічних записів, 

зіставлене з новими діалектологічними спостереженнями над тим же говором 

дало б змогу простежити до певної міри його історію за пізнішої хронологічної 

доби і виявити напрям мовної еволюції даного діалекту» [5, с. 39 – 40].  

 

1. Актуальні проблеми вивчення фольклорних текстів 

У сучасній науці фольклор розуміють як назву «неписаної народної 

літератури, мистецтва народного слова, сукупності різних видів і жанрів 

народної творчості: пісень, казок, легенд, переказів, приказок, загадок, 

прислів’їв, анекдотів, замовлянь, театральних сценок тощо» [27, с. 396].  

Протягом тривалого часу мова фольклору ставала предметом наукового 

зацікавлення європейських (Є. Сєроцюк, Є. Бартмінський, О. Зілинський, 

П. Брозович, Х. Щробак), російських (П. Богатирьова, І. Оссовецький, 



М. Толстой, Н. Стрельникова, С. Правединков) та українських (П. Гриценко, 

Б. Коваленко, Ю. Громик, І. Гороф’янюк та ін.) вчених. Одні науковці 

зверталися до неї з метою довести теорію прамови, інші в мові фольклорних 

творів знаходили матеріал для дослідження рідної мови; усно-поетичне слово 

сприяло вирішенню питань загального мовознавства [22, с. 42]. 

У 50-60-ті рр. ХХ ст. формується лінгвофольклористика – 

«міждисциплінарна галузь гуманітарної (філологічної) науки, що вивчає 

різнорівневі особливості мовноструктурної, мовностилістичної, художньо-

образної організації текстів усної народної творчості; закономірності 

фольклорного стилетворення; мовностильову структуру фольклорного 

різновиду художньої творчості як колективної естетичної інтелектуальної 

діяльності етномовців» [1, с. 109]. Її поява зумовлена потребою комплексного 

вивчення текстів фольклору. Основу цієї наукової дисципліни склали праці 

О. Потебні, О. Веселовського, І. Оссовецького, С. Нікітіної та ін. У центрі уваги 

науковців-лінгвофольклористів «знаходяться питання виявлення специфіки 

мови фольклору і його відношення до народних говорів і до 

загальнонаціональної мови, аспекти синтаксичної і композиційної організації 

фольклорних текстів, особливості функціонування в них граматичних 

категорій, питання формування художніх засобів народно-поетичної мови, 

проблеми утворення народно-поетичної лексики, опису мовних (семантичних) 

констант усно-поетичного тексту та ін.» [22, с. 42]. Нині опис та лінгвістичний 

аналіз фольклору вийшли на якісно новий рівень, адже окремі сторони мови 

фольклору розглядають із різних позиції, розроблено низку напрямів, методів 

та підходів до вивчення цієї проблеми. 

Як зауважує Н. Стекольникова, «текст є основним, але не єдиним 

компонентом мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини. Важливими 

складниками її структури є автор тексту, його читач, зображувана дійсність, 

знання про яку передаються в тексті, і мовна система, з якої автор вибирає 

мовні засоби, які дозволяють йому втілити свій творчий задум» [25, с. 31].  



В останні десятиліття, за спостереженнями наукині, сформовано кілька 

підходів до вивчення текстів фольклорних творів.  

1. Лінгвоцентричний підхід. Він базується на вивченні 

функціонування мовних одиниць і категорій у тексті: фонетики, граматики, 

лексики, стилістики; спрямований на встановлення функційних властивостей 

тих чи інших одиниць,  опису стилю [25, с. 31]. Мову фольклору розуміють як 

мову «усної народної творчості (пісень, казок, легенд, приказок і прислів’їв, 

замовлянь, заклинань та ін.), що своєю лексикою, фразеологією, граматикою, 

фонетикою засвідчує існування глибинного коріння національної мови» [11, 

с. 153]. 

У цьому підході означують синергетичний напрям 

лінгвофольклористичних досліджень. Учені зауважають, що «спостереження за 

особливостями видозміни / варіювання одиниць мовних рівнів у їх 

співвіднесенні з сучасними нормами дасть змогу виявити та проаналізувати 

специфіку руху, зміни мовної системи, установити природу динаміки мовних 

процесів, засвідчити закономірності мовних змін тощо» [1, c. 116]. 

У сучасному мовознавстві фольклор розглядають не тільки як 

концептуальну чи  художньо марковану систему, але як і комунікаційний 

процес. За такого підходу фольклорні жанри розглядають як змістовні категорії 

комунікації [22, с. 42 – 43]. М. Венгранович зауважує, що фольклорна 

комунікація «здійснюється за допомогою природних засобів (каналів 

інформації) – усного слова, міміки, жесту та ін. в умовах живого 

(безпосереднього) контакту виконавця та слухача» [3, с. 606]. 

Як вважає Т. Беценко, до перспективних напрямів дослідження 

фольклорних творів належать також: 

- фольклорна ономастика (вже є спроби дослідити народнопісенну 

антропоніміку (Н. Колексни), антропонімікон і топонімікон великих пісенних 

жанрів (Т. Беценко)); 

- когнітивна фольклорна ономасіологія; 



- фольклорна лінгвосеміотика (З. Василько, С. Єрмоленко, 

В. Жайворонок, В. Кононенко); 

- фольклорна діалектологія (А. Поповський) [1, с. 113 – 116]. 

Б. Путілов писав: «Фольклорна традиційна культура в своєму конкретному 

наповненні завжди регіональна і локальна. Її природне, нормальне життя 

пов’язане з життям певного, обмеженого тими чи іншими рамками, колективу, 

включене в його діяльність, необхідне йому і реалізується характерними для 

нього соціально-побутовими нормами <...> Зумовленість фольклорної 

культури, її змісту, структури, функцій регіональними і локальними факторами 

соціоетнічного порядку безсумнівна» [20, с. 156 – 157]. В. Чистов у науковий 

обіг увів поняття «фольклорний діалект», адже на думку академіка, 

національний фольклорний репертуар не завжди можна вкласти в рамки 

традиційних діалектних зон, що послугувало умовою утворення специфічних 

фольклорних ареалів, які не вписуються в етнічні кордони чи не покривають 

етнічну територію [28, с. 41]. Водночас «саме індивідуальні особливості 

виконання часто закладали основу для наступної територіальної диференціації» 

[19]. 

2. Лінгвоцентричний підхід тісно пов’язаний із текстоцентричним, 

який для вивчення говорів української мови передбачає залучення 

уснопоетичних творів як джерела лінгвістичної інформації про елементи мовної 

структури говірки. За ним текст розглядають як результат і продукт творчої 

діяльності [25, с. 31], тобто як цілісний завершений об’єкт вивчення [4].  

3. Антропоцентричний підхід. Він пов’язаний з інтерпретуванням 

тексту в аспекті його породження й сприйняття, впливу на читача і в 

дериваційному аспекті [25, с. 31]. Зокрема Т. Беценко стверджує, що в 

україністиці не дослідженою є проблема аперцепції народного слова в 

художньому тексті. «Аперцепція мислиться як досвід. Пізнавально-

аперцепційний механізм знаходить свій вияв через текст на власне 

сприйняттєвому рівні. Декодування художнього тексту здійснюється з 

урахуванням різноманітного досвіду реципієнта. Фольклорний код міститься у 



генетичній пам’яті мовців і витлумачується автоматично» [1, с. 114] – 

підсумовує наукиня.  

У рамках цього підходу в залежності від фокусу дослідження науковці, 

зокрема Н. Стекольникова, виділяють такі напрями вивчення тексту: 

1) Психолінгвістичний напрям. У ньому текст розглядають як 

«двоєдиний процес породження / сприйняття, який лежить в основі 

комунікативної діяльності. <…> Дослідження тексту з боку мовця (автора) й 

слухача (читача) є динамічним, оскільки має на меті розкрити психологічні 

механізми текстотворення» [25, с. 31]. Науковці зосереджують увагу на 

процесах породження, сприйняття й розуміння мовлення, кодування й 

декодування текстів, розуміння метафор, фразеологічних одиниць у 

фольклорному тексті, вербальних асоціацій різних типів у проєкції на 

структуру етно- та індивідуальної свідомості, культури  тощо [21, с. 613 – 614]. 

2) Прагматичний напрям, який виходить із положення про те, що 

«мовотворчість за своєю природою є соціально дієвою» [12, с. 109]. Текст 

розглядають як «складний мовленнєвий акт, який здійснюється з визначеними 

намірами й цілями»; у ньому використовують «комплекс мовних засобів і 

прийомів впливу на адресата» [25, с. 32].  

3) Дериваційний напрям, за яким «в основі текстотворення знаходяться 

процеси мислення. Утворити текст – значить утворити думку, адже думка, 

укладена в тексті, складає його глибинний рівень, змістовну основу. Саме на 

цьому рівні закладається майбутній фундамент тексту і діють універсальні 

закони його побудови» [25, с. 32]. 

4) Когнітивний напрям, за яким мову розуміють як основний засіб 

вираження знань про світ [25, с. 32]. Ключовим поняттям у ньому є концепт як 

«інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним чином 

організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт 

пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти 

психічних функцій свідомості у взаємодії з позасвідомим» [21, с. 292]. 



Актуальним також є вивчення усно-поетичного слова «як складника 

традиційної культури, при цьому мова фольклору розглядається як втілення 

народного світорозуміння і світосприймання, як засіб осягнення етнічної 

ментальності і традиційно-культурних сенсів» [22, с. 43].  

 

2. Фольклорні тексти як джерело діалектологічних студій 

Залучення різножанрових джерел (зокрема фольклорних творів) до 

діалектологічних студій допомогло О. Потебні вивести українську 

діалектологію на вищий етап її розвитку. Відтоді ведеться активна робота щодо 

виявлення особливостей мови фольклору та з’ясування її кореляції з народними 

говорами. З приводу цього М. Толстой зазначив, що народна культура є 

діалектною за своєю природою, і «усі її явища і форми функціонують у вигляді 

варіантів територіальних і внутрішньодіалектних варіантів у нерівній мірі 

відмінностей. Це знаходить своє єдине вираження у фольклорі, у якому реально 

побутують численні варіанти текстів» [26, с. 20].   

За спостереженнями І. Гороф’янюк, у славістиці сформувалися три 

погляди на співвідношення мови фольклору та діалектної мови: 1) мову 

фольклору розглядають як функціонально-стилістичний різновид діалекту  

(Л. Бараннікова, В. Виноградов, І. Матвіяс); 2) у мові фольклору відсутні 

вузькодіалектні елементи, тобто вона функціонує як наддіалектне утворення 

(А. Веселовський, Д. Десницька, С. Єрмоленко, І. Оссовецький); 3) фольклор – 

функціонально-стилістичний різновид діалекту, генетично однорідний із 

діалектно-побутовим мовленням і відмінний від останнього своєю функційною 

та жанровою диференціацією (Г. Аркушин, О. Богословська, О. Блінова, 

О. Хроленко) [6, с. 68]. На думку С. Праведникова, «в дискусії про діалектний і 

наддіалектний характер мови фольклору багато що стало б зрозумілим, якщо б 

була вивчена локальна диференціація фольклорних творів» [19].    

Мова фольклору – поняття дуже широке, утім «…неможливо виявити 

специфіку мови фольклорного твору того чи іншого жанру, не знавши діалекту, 

на якому виконується цей твір, діалекту в його комунікативній функції» [2, 



с. 106]. Водночас, за спостереженнями науковців, між мовою фольклору і 

діалекту є розбіжності на різних рівнях – фонетичному, морфологічному, 

синтаксичному, лексичному [2, с. 108]. Причому частина розбіжностей може 

додаватися в друкований варіант тексту через неточність записів. Як наголошує 

Ю. Громик, фольклорні збірники можуть бути надійними джерелами 

дослідження говірок «за умови, що фіксація такого фактажу передбачала 

збереження діалектних рис на всіх мовних рівнях» [9, с. 163]. А тому важливо 

критично ставитися до відбору фольклорних текстів, які беруться до аналізу, 

«оскільки самі тексти можуть бути різноякісними з погляду відтворення 

структурних рис діалектної мови. Не завжди фіксація фольклорних зразків 

проходить сумлінно, з максимальною точністю, збереженням фонетичних, 

морфологічних та лексичних особливостей» [7, с. 73 – 74].  

На нашу думку, перевірити якість фіксації діалектних рис фольклорних 

текстів, зібраних сучасниками, можна двома шляхами: за доданими 

аудіозаписами до збірників фольклорних текстів та, за умови відсутності таких, 

повторивши збір матеріалу в тій самій говірці й, за можливості, у того самого 

виконавця.  

Зіставимо текст пісні «Раз казак у паход сабірався», опублікований в 

збірнику «Народні пісні у виконанні фольклорного ансамблю «Червона калина» 

с. Малинівка Ріпкинського району Чернігівської області» [16, с. 17], із текстом 

цієї ж пісні, записаним від цього самого колективу влітку 2015 року.  

Збірник Власний запис 

Раз казак у паход сабірався, 

Варанога каня асєдлав. 

 

 

Біля його дівчина стаяла, 

Він дівчину славамі вгаварав: 

раз ка|зак у па|ход саб’і|раўс’а / 

воара|нога ка|н’а ас’ед|лаў // 

раз ка|зак у па|ход саб’і|раўс’а / 

вара|нога ка|н’а ас’ед|лаў // 

|кала |йога д’іў|чина стоа(а)|йала / 

йон д’еў|чину сла|вам’і ўгава|раў// 



 

 

- Ти нє плач, нє журись, дарагая, 

Я с кривавого бою вєрнусь, 

 

 

Як нє приймє сирая зємєлька –  

Я й на вєкі тваїм астаюсь! 

|кала |йогоа д’іў|чина сто(а)|йала / 

йон д’еў|чину сла|вам’і ўгава|раў // 

ти н’е плач / н’е жу|р’іс’ / дара|гайа /  

йа с кр’і|вавага |бойа в’ер|нус’ / 

ти н’е плач / н’е жу|р’іс’ / дара|гайа /  

йа с кр’і|вавага |бойа в’ер|нус’ / 

йак н’е п|р’ім’е с’і|райа з’е|м’ел’ка / 

йа й на в’ек’і твайім астайус’// 

йак н’е п|р’ім’е с’і|райа з’е|м’ел’ка / 

йа й на в’ек’і твайім астайус’// 

Незважаючи на намагання укладачів збірника докладно зберегти 

особливості говору, усе ж помічаємо деякі фонетичні та морфологічні 

розбіжності, сліди редагування. У збірнику не засвідчено: 1) розвиток 

ненаголошеного *ě через [е]: д’еў|чину; 2)  збереження *і: жу|р’іс’, п|р’ім’е; 

3) [і] на місці */ы/: с’і|райа; 4) стягнення [ій] > [і]: п|р’ім’е; 5) [і] на місці [ъ] у 

сполуці після [р] у слабкій позиції: кр’і|вавага; 6) [а] < [о] в ненаголошеному 

закінченні -ого Р. в. одн. прикм. чол. роду: кр’і|вавага; 7) фонетичних структур 

займенників: його – |йога, він – йон; 8) прийменника |кала.  

Звісно, можна припустити, що ці відмінності можуть зумовлюватися 

імпровізацією, адже у фольклорних текстах елементи «варіюються за 

структурою і складом від виконання до виконання, від виконавця до виконавця, 

від традиції до традиції, а також в рамках леймотивних  «спільних місць» 

всередині одного тексту. За повторного запису, навіть дуже близькому в часі, 

може змінитися розмір тексту (інколи – досить значно), його лексичний та 

фразеологічний склад, послідовність конструктивних елементів» [17, с. 2]. 

Власне,  варіювання мовних одиниць помічаємо в межах одного виконання: 

сто|йала – стоа|йала – ста|йала; |йога –  |йогоа; воара|нога – вара|нога. Водночас 

низка рис, виявлена в тексті, який записано повторно, характерна для суміжних 



говірок чи для цієї діалектної зони в цілому (див. [15, к. 11, 71, 253], що 

підтверджує думку про те, що мова фольклорних творів вбирає у себе говіркові 

особливості регіону, у якому ці твори виконують [24, с. 150]. Тому,  щоб 

оцінити якість фіксації матеріалу, за можливості треба самостійно зіставити 

транскрибований текст із аудіозаписом та перевіри типовість / нетиповість тих 

чи тих рис, засвідчених у фольклорному творі, для певного діалектного 

простору. 

Спірним є питання щодо залучення уснопоетичного слова до діалектних 

лексикологічних студій.  

Той чи інший фольклорний текст може стати цінним джерелом 

дослідження лексики через наявність у ньому слів зі значеннями, що досі не 

були презентовані (див. докладно [8, с. 150 – 153]). Укладачі «Словаря русских 

народных говоров» стверджують, що «неврахування народно-пісенної мови як 

одного з джерел свідчень діалектної лексики призвело б до вилучення зі 

Словника важливих ланок лексико-семантичної системи російських говорів, до 

викривленої картини територіального розподілу великої кількості лексем. 

Оскільки СРНГ ставить перед собою завдання узагальнення всього багатства 

лексики і фразеології діалектів російської мови, включення до його складу 

діалектної лексики із мови фольклору (в записах ХІХ – ХХ ст.) є обов’язковим» 

[13, с. VII].  

Однак В. Орлова та І. Сологуб були проти такої практики: «Не 

заперечуючи положення про те, що лексика фольклору являє собою величезну 

наукову цінність, ми вважаємо, однак, що вивчення цієї лексики – завдання 

особливого характеру. Твори фольклору не належать окремим групам говорів, і 

тому значення слів, відображені в них, можуть зовсім бути відсутні в тих 

говірках, від носіїв яких ці твори записані. Крім того, вживання слів у 

фольклорі нерідко зумовлено специфікою того чи іншого твору і визначається 

виконанням особливих функцій» [18, с. 21].  

Незважаючи на переконливість першої точки зору (про необхідність 

залучення свідчень фольклорних джерел до словникових статей), раціональне 



зерно є також в іншій позиції. Наприклад, у східнополіських говірках на 

позначення  птахів родини Accipitridae вживають низку назв на зразок |йаструб, 
|коршун, |кобец’, |шул’ак; а в закличці-оберегу від хижого птаха фіксуємо 

номінацію  шу|гаĭ, відсутню в говірковому мовленні цього ареалу: «шу|гаĭ / 

шу|гаĭ / поле|ти на гаĭ / зап|л’ушч |оч’і на ча|тири |ноч’і / шоб не |бачиў не д’і|теĭ / 

не ку|реĭ / не по|поў! // і|ди!»  [15, с. 210]. У такому разі, на наш погляд, немає 

підстав картографувати чи включати слово до реєстру словника говірок цього 

діалектного континууму, бо воно унаявнене тільки в окремому тексті, який міг 

спровокувати постання такої форми слова через контамінацію назв, які 

вживають в цій самій позиції схожих закличок-оберегів: «Гай, гай, на чужий 

край, там по четверо хватай, а у мене не займай» [14, с. 580 – 581] та «Шуги 

на попові кури! а на наші не лети, тобі очі засліпи» [23, т. 11, с. 556]. При 

цьому вірогідним є зв’язок номена шугай із шугати ‘літати, швидко 

пересуватися в повітрі’ [23, т. 11, с. 555]. 

За спостереженнями П. Богатирьова: «Лінгвістичний запас, яким 

розпоряджається пісня, багато в чому значно більший, ніж лінгвістичний запас 

розмовної мови, і творці, і виконавці фольклору вільніше користуються 

лінгвістичним матеріалом, як порівняти з мовою розмовною. І дійсно, якщо 

рима або ритм пісні цього вимагають, то виконавець і автор пісні може ввести 

форму або слово з іншого діалекту, може ввести архаїзми і т. п.» [2, с. 108]. 

 

Висновки 

Сучасними вченими сформовано кілька  підходів до вивчення текстів 

фольклорних творів – антропоцентричний, текстоцентричний та 

лінгвоцентричний, кожен із яких має велику наукову цінність, оскільки 

дозволяє різнобічно виявляти специфіку фольклорної картини світи, що 

зрештою впливає на повноту наших уявлень про структуру фольклору.  

Уснопоетичні твори можуть бути цінним джерелом вивчення діалектного 

мовлення, адже вони удокладнюють інформацію  про елементи структури 

говірок, часом специфічні і раніше не засвідчені іншими діалектологічними 



студіями. Водночас необхідно критично ставитися до відбору фольклорних 

текстів, які піддаватимуться аналізу, звертати увагу на типові та нетипові  

фонетичні, граматичні та лексичні особливості досліджуваних наративів.  

 

Література: 

1. Беценко Т. Лінгвофольклористика як новий напрям філологічної науки. 

Міфологія і фольклор. 2015. № 3 – 4. С. 108 – 117. 

2. Богатырев П. Г. Язык фольклора. Вопросы языкознания. 1973. № 5. 

С. 106 – 116. 

3. Венгранович М. Функционально-стилевая специфика фольклорного 

текста в аспекте экстралингвистической обусловленности. Stylistyka. 2005. ХІV. 

С. 601 – 614.  

4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. 

Москва, 2004. 144 с.  

5. Ганцов В. Чергові завдання української діалектології. Записки 

етнографічного товариства. Кн. І. Київ, 1925. С. 37 – 41.  

6. Гороф’янюк І. Зі спостережень над фольклорними текстами як 

джерелом вивчення діалектного мовлення подолян. Волинь філологічна: текст 

і контекст. 2013. Вип. 15. С. 66 – 74. 

7. Грицевич Ю. В. Фольклорні тексти як діалектографічний матеріал у 

сучасному українському мовознавстві. Львівський філологічний часопис. 2018. 

№ 3. С. 72 – 76. 

8. Гриценко П. Ю. Про один тип джерел сучасних діалектологічних 

студій. Діалекти в синхронії і діахронії: загальнослов’янський контекст. Київ, 

2014. С. 145 – 154. 

9. Громик Ю. В. Фольклорні матеріали з Берестейщини як 

діалектографічний матеріал. Справа: беларуска-ўкраінскі альманах Таварыства 

украінскай літературы пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў. 2015. № 1. С. 162 – 

169. 



10. Дзендзелівський Й. О. Конспект лекцій з курсу української 

діалектології (Вступні розділи). Ужгород, 1966. 99 с.  

11. Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова. Київ, 1987. 242 с. 

12. Кузнецов А. М. Коммуникативное воздействие литературно-

художественного текста. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. 

Москва, 1990. 136 с.  

13. Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П. Инструкция для составления 

Словаря русских народных говоров. Словарь русских народных говоров. С.-

Петербург, 1994. Вып. 28. С. IV – XXXII.  

14. Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: 

Навчальний посібник. Київ, 2005. 591 с.  

15. Марєєв Д. А.   Динаміка східнополіського діалекту: дис. ... канд. 

філол. наук, спец.: 10.02.01 - українська мова. Київ, 2018. 255 с. 

16. Народні пісні у виконанні фольклорного ансамблю «Червона калина» 

с. Малинівка Ріпкинського району Чернігівської області. Чернігів, 2010. 52 с. 

17. Неклюдов С. Ю. Авантекст в фольклорной традиции. Живая 

старина. 2001. № 4. С. 2 – 4.  

18. Орлова В. Г., Сологуб А. И. Изучение диалектной лексики при 

подготовке областных (региональных) словарей русского зыка. 

Лексикографический сборник. Москва, 1957. Вып. ІІ. С. 20 – 30.  

19. Праведников С. П. Формирование фольклорных диалектов.  Ученые 

записки Курского государственного университета. Серия: Филологические 

науки. Курск, 2009. № 2 (10). Електронний ресурс: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_12041568_59379098.pdf 

20. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. Санкт-

Петербург, 2003. 464 с.  

21. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава, 2010. 844 с. 

22. Сердюк М.А. Актуальные проблемы изучения фольклорных 

текстов. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

2009. № 2 (70). С. 42 – 45. 



23. Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970–1980. 

24. Сперанский М. Н. Русская устная словесность: (Введение в 

историю русской словесности. Устная поэзия повествовательного характера): 

Пособие по лекциям на высших женских курсах в Москве. Москва, 1917. VI + 

474 с.  

25. Стекольнокова Н. В. Фольклорный текст как объект 

лингвистического исследования. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. 2014. № 3. С. 31 – 35. 

26. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской 

мифологии и этнолингвистике. Москва, 1995. 512 с. 

27. Українська фольклористика. Словник-довідник; укл. і заг. ред. 

М. Чорнопиского. Тернопіль, 2008. 448 с. 

28. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Наука, 1986. 304 с.  

 

 

 

 

Диалектный компонент в устно-поэтическом слове как лингвистическая 

проблема  

Dialect component in oral poetic word as a linguistic problem   

Діалектний компонент в усно-поетичному слові як лінгвістична проблема  

 

ЗМІСТ 

Вступ 

1.Актуальні проблеми вивчення фольклорних текстів 

2. Фольклорні тексти як джерело діалектологічних студій 

Висновки 


