
Наукові керівники: ГАРБУЗЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА,
доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
кандидат педагогічних наук;
КАЗАКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА, методист Кіровоградської Малої академії наук 
учнівської молоді;
ЧМІЛЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА, керівник гуртків Новомиргородського
міського центру дитячої та юнацької творчості Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області.

ЛЕВІНА ВЕРОНІКА ДМИТРІВНА, 
учениця 10 класу навчально-виховного об’єднання 
“Новомиргородської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №3 – ДНЗ” Новомиргородської 
міської ради Кіровоградської області, 
вихованка Новомиргородського міського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Новомиргородської міської ради 
Кіровоградської області.

Весільний вінок матері.
З родинного архіву Осадчої Л. Д.

Перевдягання у Меланку
(Златопіль Родина
Калашник О. М.)

Весільний вінок. З родинного
архіву Бережної Н. М. 

(Весілля її мами)

Весільний вінок Білан О. 
с. Кам’янка

Випічка Жайворонків
бабусею Левіної В. Д.

Меланка і вінок
(Білан Олександр) 

с. Кам’янка)

Вода як символ небезпеки, смерті.
Річка Вись на Зелені Свята, 

Панські гори з домашнього архіву Лепехи С. М.

Вода як символ очищення. Охрещення
Кирила з домашнього архіву Тарасенко К. В.

Схід Сонця Панські гори З домашнього архіву Лепехи С. М. 

КОСМОГОНІЧНІ СИМВОЛИ
У ФОЛЬКЛОРІ
СЕРЕДНЬОЇ

НАДДНІПРЯНЩИНИ
(на основі польових матеріалів Новомиргородщини)

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
Ознайомилися з історіографією даної теми, і дійшли висновку, що
космогонічні символи у фольклорі Середньої Наддніпрянщини
достатньо не вивчені, тому основою дослідження став польовий
матеріал, зібраний 2020-2021 н. р. на території сучасної Кіровоградської
області Новомиргородського району, який в етнологічному розрізі
представляє Середню Наддніпрянщину.

Космогонічні символи в обрядових фольклорних текстах Середньої
Наддніпрянщини синтезують в собі язичницькі і християнські традиції, 
які тісно переплітаються з обрядами. 

Космогонічні символи виконують різні функції в залежності від жанру
фольклорного тексту. Міфологічні уявлення про символи світотворення
природні і пов’язані з усім, чого вимагало життя людини: народження, 
життя, збирання урожаю, весілля, хрестини, смерть. 

Розкрили семантику солярного символу Сонця у фольклорних текстах
та обрядодіях на території Новомиргородщини. Сонце символізує
«першоначало», «народження» – це пов’язано насамперед зі святами
Колодія, Великодня.

Кіровоградська мала академія наук учнівської молоді

ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ:

Ознайомитися з історіографією, 
визначити методологію та джерельну

базу дослідження;

Розкрити семантику солярного символу
Сонця у фольклорних текстах та

обрядах;

Простежити синкретизм язичницьких і
християнських традицій у зібраних

обрядових фольклорних текстах, в яких
наявні космогонічні символи;

З’ясувати особливості функціонування
космогонічних символів у фольклорних

текстах Новомиргородщини та
обрядодіях окремих свят.

Космогонічні символи у
фольклорі Середньої
Наддніпрянщини

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Зміст, магічно-обрядова семантика
основних символів світотворення

(Небо, Земля, Вогонь, Вода, Сонце, 
Місяць, Зорі), їхнє художнє втілення

у фольклорі, синкретизування
язичницьких та християнських

традицій

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Дослідити історію
виникнення,  первинний зміст
космогенних символів,  їхню
магічно-обрядову семантику у

фольклорних текстах, 
обрядах, міфології
Новомиргородщини

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

На основі зібраних матеріалів – фольклорних текстів, 
свідчень, старовинних світлин, розробленної схеми 
православних і язичницьких свят нами створений збірник 
«Космогонічно-генетичний код українського фольклору…
(за польовими матеріалами Новомиргородщини)».

ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

СИСТЕМАТИЗУВАЛИПРОАНАЛІЗУВАЛИ

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:•

Інтерв’ювання;

Фіксація польового матеріалу у вигляді аудіо та відео
записів;

Безпосереднє спостереження;

Аналіз наукової, довідкової, навчально-методичної
літератури;

Порівняльно-історичний, історико-хронологічний, 
системний аналіз;

Синтез.

СВІТЛИНИ З КОЛЕКЦІЙ РЕСПОНДЕНТІВ

Розписана писанка
мамою Калашник О.М. 
(Першоначало. Сонце)
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