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План роботи Читань 

 
Четвер, 27 травня 2021 року 
 
10.00 – 12.00 – Пленарне засідання 
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 
 
12.00 – 13.00 – перерва 
 
13.00 – секція 1 «Фольклор України як націєтвірний чинник» 
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 
 
14.00 – секція 2 «Фольклористика в Україні: здобутки, 
проблеми методології, перспективи розвитку» 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 
 
15.00 – секція 3 «Казкознавство в Україні та світі» 
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 
 
16.00 – секція 4 «Україна та світ: полілог культур» 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 
 
 
 
 
П`ятниця, 28 травня 2021 року 
 
10.00 – 12.00 – Круглий стіл, присвячений 150-річчю від дня 
народження Володимира Гнатюка  
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 

 
11.00 – секція 5 «Фольклор і фольклористика етнографічних 
регіонів України» 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 
 
12.00 – 13.00 – перерва 
 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
https://us02web.zoom.us/j/82625995651
https://us02web.zoom.us/j/7878304856
https://us02web.zoom.us/j/82625995651
https://us02web.zoom.us/j/7878304856
https://us02web.zoom.us/j/82625995651
https://us02web.zoom.us/j/7878304856
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13.00 – секція 6 «Традиційна культура етнічних спільнот 
України» 
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 

 
14.00 – секція 7 «На перехресті двох культур: взаємодія 
колективної та індивідуальної творчості» 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 
 
15.00 – секція 8 «Нематеріальна та матеріальна культурна 
спадщина України: виклики та перспективи» 
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 

 
16.00 – підсумкове засідання 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 
 
Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 10 хв. 

Обговорення доповіді – 5 хв. 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
https://us02web.zoom.us/j/7878304856
https://us02web.zoom.us/j/82625995651
https://us02web.zoom.us/j/7878304856
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27 травня 2021 
 

Пленарне засідання 
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 

 

Бугров Володимир, ректор КНУ імені Тараса 
Шевченка, професор 
Вітальне слово 
 
Семенюк Григорій, директор ІФ КНУ імені Тараса 
Шевченка. д-р філол.наук, професор 
Вітальне слово 
 
Скрипник Ганна, директор ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України, академік НАН 
України 
Вітальне слово 
 
Наумовська Олеся, к. філол. наук, доцент 
«Святая правда» національного духу 
 
Давидюк Віктор, д-р філол.наук, професор 
Сучасна українська фольклористика в пошуках 
“прогресивних” підходів 
 
Сегеда Сергій, д-р іст.наук, професор 
Антропологічний портрет княгині Інгігерди 
 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
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Мойсієнко Віктор, д-р філол.наук, професор 
Поліський «золотник» 
 
Ковалів Юрій, д-р філол.наук, професор 
Фольклорна метафора Емми Андієвської 
 
Гарасим Ярослав, д-р філол.наук, професор 
Фольклористична концепція Філарета Колесси в 
контексті тогочасної європейської науки (до 150-
літнього ювілею ученого) 
 
Барвенава Ганна, канд. мастацтвазнаўства, дацэнт 
Фальклор і гумар у гаслах і плакатах пратэстаў і 
рэвалюцый ва Усходняй Еўропе 
 
Мицюк Марина, магістрантка 
Проєкт фольклористичного онлайн-ресурсу «PRO – 
Folk»  
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Cекція 1. 
Фольклор України як націєтвірний чинник 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651 
 

Модератор: Бондарева Олена 
 
Бондарева Олена, д-р філол.наук, професор 
Фольклорний код українського національного спротиву та 
переформатування українського національного пантеону у 
п’єсі Ярослава Верещака “Пекельна дорога до Раю” 
 
Беценко Тетяна, д-р філол.наук, професор 

Пушкарьов Юрій, канд.військ.наук, доцент 
Образ козака-захисника в українських народних історичних 
піснях 
 
Девдюк Іванна, д-р філол.наук, доцент 
«Записки о Южной Руси» Пантелеймона  Куліша у світлі 
народнопоетичних візій Вальтера Скотта 
 
Гончаренко Олена, канд.філол.наук, доцент 
Концепт ВІРА в українських козацьких думах 
 
Павлова Алла, канд.філол.наук, доцент 
Осягнення дилеми макрокосмос – мікрокосмос в українській 
епічній пісні 
 
Завадська Вікторія, канд.філол.наук 
Міфологічний світогляд і сучасна політична агітація 

 
Коваль-Фучило Ірина, канд.філол.наук 
Форми вираження протесту в оповідях про примусові 
переселення із зон затоплення 
 
Коломицева Марія, канд.філол.наук 
Трансформаційний характер фольклору в контексті 
ідеології доби (на матеріалі Г. Нудьги) 
 
Рудакова Наталія, канд.філол.наук 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
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«Де козак – там і слава»: образ козака в українському 
героїчному епосі 
 
Чебанюк Олена, канд.філол.наук 
Традиція та новації у майданівських обрядах переходу під час 
Революції Гідності  
 
Чікало Оксана, канд.філол.наук 
Фольклорні наративи про просвітницький рух на Прикарпатті 
у першій третині ХХ століття: особливості народної 
інтерпретації 
 
Рудницька Анжеліка, провідний етнолог 
Внутрішня культурна дипломатія: традиція та 
самоідентифікація 
 

Гнатів Марія, аспірантка 
Образ потойбіччя крізь призму гріха 



9 

Секція 2. 
Фольклористика в Україні:  

здобутки, проблеми методології, перспективи 
розвитку 

https://us02web.zoom.us/j/7878304856 

 
Модератор: Копаниця Любов 
 
Кіраль Сидір, д-р філол.наук, професор 
Петро Лінтур та Іван Чендей: з історії співпрації на ниві 
фольклористики  
 
Копаниця Любов, д-р філол.наук, професор 
Онтологічний та аксіологічний статус усної народної лірики 
у загальнонаціональному культурному просторі 
 
Пузиренко Ярина, канд.філол.наук, доцент 
З досвіду викладання етнокультурології в університеті наук 
про життя 
 
Козар Лідія, канд.філол.наук 
Українські громади другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття в дослідженнях сучасних учених: фольклористично-
етнографічний аспект 
 
Пеліна Ганна, канд. мист. 
Колядки-жеканки (макросім'я <55,р4>): різновиди та ареали 
поширення 
 
Пшенічкіна Галина, канд. мист. 
Слюжинскас Рімантас, доктор гуманітарних наук (етнологія), 
професор 
Весняна обрядова пісенність Звенигородщини. 
Етномузикологічні дослідження слідами Аг. Кримського 
 
Максьома Микола, аспірант 
Архетипна символіка жіночих татуювань 
 

https://us02web.zoom.us/j/7878304856
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Шимків Ярина, аспірантка 
До проблеми міжжанрових взаємозв'язків: “анекдот – 
прислів'я” 
 
Вернюк Назарій, викладач  
Теоретико-методологічний аспект дослідження народних 
псальм 
 
Фархад Каріна, магістр фольклористики 
Атрибуція авторства поетичних текстів зі збірників Ізмаїла 
Срезневського «Запорожская Старина» 
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Cекція 3. 
Казкознавство в Україні та світі 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651 
 

Модератор: Грищенко Ірина 
 
Грищенко Ірина, д-р філол.наук, доцент 
Сюжет “АА*2140” в інтернет-фольклорі 
 
Наумовська Олеся, канд.філол.наук, доцент  
Мотиви подолання смерті через подорож героя в українській 
чарівній казці 
 
Починок Людмила, канд.філол.наук, доцент 
Міфологічний код народної казки 
 
Лихограй Роман, канд.філол.наук 
Казкові мотиви в сучасній літературі 
 
Катаока Хіросі, канд.філол.наук, доцент  
Культи стихій в японських та українських народних казках 
 
Опрелянська Аліна, аспірантка  
Мотивація до подорожі в жіночій казці: деякі зауваги до казки 
“Кобиляча Голова” (ATU 480D*) у світлі звичаєвого права 
 
Наумовська Наталія, аспірантка  
Образ чудесної дружини в українській і японській чарівній казці 
 
Регешук Тетяна, аспірантка 
Типологія «Колобка» у світовому фольклорі 
 
Михно Людмила, магістр 
Формули-зачини в словацьких народних казках 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
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Секція 4. 
Україна і світ: полілог культур 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 

 
Модератор: Івановська Олена 
 
Івановська Олена, д-р філол.наук, професор 
Оверчук Оксана, канд.філол.наук 
Польові дослідження фольклорного тексту «борщ»: декілька 

фактів на шальки терезів міжнаціональної дискусії «чий 

борщ?» 

Бровченко Анатолій, канд.педагог.наук, доцент 
Спільність етнокультурних ознак артефактів німецького 
острова Рюген федеральної землі Мекленбург – Передня 
Померанія та Середнього Придніпров'я України  
 
Вакулик Ірина, канд.філол.наук, доцент 
Акровірші із «Заварницького співаника» 
 
Карацуба Мирослава, канд.філол.наук, доцент 
Мотив інцесту в народних баладах південних слов'ян 
 
Клименко Ірина, канд. мист. 
Макромаркери української обрядовопісенної традиції в 
контексті слов'яно-балтського ранньотрадиційного 
меломасиву (СБРМ) 
 
Марчун Оксана, канд.філол.наук, доцент 
Вплив української народної музики на творчість композиторів 
Західної Європи ХІХ століття 
 
Погребняк Олена, канд.філол.наук 
Український фольклор у чеській міжвоєнній літературі та 
кіномистецтві 
 
Хоменко Наталія, канд.філол.наук 
Українські пісні та російська музична культура: запозичення, 
плагіат чи переспів? 

https://us02web.zoom.us/j/7878304856
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28 травня 2021 

 
Круглий стіл,  

присвячений 150-річчю від дня народження 

Володимира Гнатюка 

 

«Перший, хто вивів українську фольклористику на 
широкий шлях європейської науки» 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651 
 

Модератор: Наумовська Олеся 

 

Мушкетик Леся, д-р філол.наук, чл.-кор. НАНУ 

Володимир Гнатюк – збирач і дослідник фольклору 

Закарпаття 

 

Дмитренко Микола – д-р філол.наук, професор 

Володимир Гнатюк про новотвори  

 

Салтовська Наталія, канд.філол.наук, доцент 
Володимир Гнатюк – редактор Етнографічного вісника 
 
Джурбій Тетяна, канд. філол.наук 
“Галицько-руські народні легенди” В. Гнатюка: 

етноімагологічний аспект 

 
Лещинська Світлана, канд. філол.наук  

Духовне меценатство Володимира Гнатюка (на матеріалах 

епістолярної спадщини вченого)  

 

Щегельський Валерій, канд. філол.наук 
Українські народні ритуальні ігри та забави в поховальному 
обряді (на матеріалі записів Володимира Гнатюка) на 
похоронах 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
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Закальська Ярина, провідний фахівець з фольклористики 
Пандемійний фольклор у записах Володимира Гнатюка і 
сучасні рефлексії  
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Секція 5. 
Фольклор і фольклористика 

етнографічних регіонів України 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 

 
Модератор: Рарицький Олег 
 
Барамба Ірина, провідний фахівець з фольклористики, 
Дюжник Анастасія, студентка  
Створення фольклорного архіву на базі матеріалів кафедри 
фольклористики 

 
Рарицький Олег, д-р філол.наук, професор 
Проблема етнонаціональної пам'яті в уснооповідних 
текстах села Оринин на Кам'янеччині 
 
Іваннікова Людмила, канд. філол.наук, ст. наук. співробітник 
Міфологема смерті в неказковій прозі села Губча Хмельницької 
області: з репертуару однієї родини 
 
Телеуця Валентина, докторантка 
Обрядовий фольклор Північного Причорномор'я: проблеми 
регіональної специфіки 
 
Джурбій Тетяна, канд. філол.наук 
Фольклорна проза Поділля в опрацюванні А. Новосельського 
 
Качмар Марія, канд.філол.наук 
Сучасна російсько-українська війна в повстанських 
наративах: етнопсихологічний аспект (за фольклорними 
наративами з Івано-Франківщини) 
 
Скаженик Маргарита, канд. мист., доцент 
Пісенний фольклор Миколаївщини на межі ХХ–ХХІ століть 
(за аудіоматеріалами та народнопісенними збірниками) 

 
Потрапелюк Володимир, аспірант 

https://us02web.zoom.us/j/7878304856
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Трансформація традиційного весільного обряду в сучасних 
умовах (на прикладі села Доросині Волинської області)  
 
Ткачук Василина, провідний етнолог 
Стильові особливості народнопісенного виконаства Східного 
Поділля (на прикладі Уманського р-ну Черкаської обл.) 
 
Рарицька Софія, учениця 
Кулінарна трансмісія у комунікативній словесності 
мешканців села Оринин Кам'янець-Подільського району 
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Секція 6. 
Традиційна культура 

етнічних спільнот України 
https://us02web.zoom.us/j/82625995651 

 
Модератор: Дяків Володимир 
 
Дяків Володимир, канд. філол.наук, с.н.с. 
Свято Семена: передумови передріздвяно-новорічного 
періоду 
 
Соколова Алла, канд. філол.наук 
Купальська обрядовість у системі традиційної 
етнокультури українців та болгар Південної Бессарабії 
 
Халюк Леся, канд.філол.наук 
Культурно-освітні ресурси польської меншини в Україні 
 
Шевчук Тетяна, канд.філол.наук 
Українські народні думи і єврейський нігун 
 
Гавриленко Вікторія, начальниця відділу нематеріальної 
культурної спадщини Сумського обласного науково-
методичного центру культури і мистецтв 
Обряди з «кукушкою» на Сумщині: у горюнів, етнічних росіян 
та українців прикордоння 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
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Секція 7 
На перехресті двох культур: 

 взаємодія колективної та індивідуальної творчості 
https://us02web.zoom.us/j/7878304856 

 
Керівник: Сліпушко Оксана 
 
Пилипчук Святослав, д-р філол.наук, професор 

Магія фольклорного слова в оповіданні Івана Франка “Під 

оборогом”  

 

Голод Роман, д-р філол.наук, професор 

Поетика романтизму в ліриці Івана Франка 
 

Сліпушко Оксана, д-р філол.наук, професор 

«Моління» Данила Заточеника: авторське «Я» в контексті 
синтезу книжної та фольклорної традицій 
 

Янковська Жанна, д-р філол.наук, професор 
Семантичні локуси простору в романі Л.Костенко «Маруся 
Чурай» 
 

Кузьменко Оксана, д-р філол.наук, с.н.с. 

Оповідаючи про пережите в нацистській Німеччині, або що 

може дати фольклорний дискурс сучасній людині (за 

матеріалами записів Євгена Луня) 

 

Юрчук Олена, д-р філол.наук, доцент 
Прикмети казки в збірці оповідань “Земля Загублених, або 
Маленькі страшні казки” Катерини Калитко 
 

Беценко Тетяна, д-р філол.наук, професор 

Фольклорний компонент в ідіостилі Василя Голобородька  

 

Дубчак Людмила, канд.філос.наук, доцент 

Вплив народного театру на формування модерного українського 

професійного театру 

https://us02web.zoom.us/j/7878304856
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Кулінська Яніна, канд.філол.наук, доцент 

Міфологічні образи-символи в повісті В.Шкляра «Чорне 

сонце» 

 

Насмінчук Галина, канд.філол.наук, професор 

Міфологема саду в художній прозі Галини Тарасюк 

 

Насмінчук Ірина, канд.філол.наук, доцент 

Фольклоризм сучасної української публіцистики 

 

Броварець Тетяна, канд.філол.наук 

«Не співає чорнобрива, стоя під вербою…»: фольклоризація 

Кобзаря на рушниках першої половини ХХ ст. 

 

Гуменюк Поліна, канд.філол.наук 

Поема А. Фірдоусі “Шахнаме”: ігровий аспект 

 

Іщук Антон, студент 

Фольклор і міт у сімейній сазі в новелах «Майже ніколи не 

навпаки» Марії Матіос 
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Секція 8. 
Нематеріальна та матеріальна культурна 

спадщина України:  
виклики та перспективи 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651 

 
Модератор: Ярмоленко Наталія 
 
Ярмоленко Наталія, д-р філол.наук, професор 

Кролевецькі рушники на Черкащині: прагматика та естетика 

 
Щибря Володимир, канд.істор.наук 
До питання класифікації традиційних головних уборів 
населення Поділля (на основі польових досліджень 
Новоушицького району Хмельницької області) 
 
Волошина Ірина, докторантка 
Петриківський розпис: автентика чи сучасність?  
 
Вернюк Ярослава, канд.філол.наук, доцент 
Репрезентація етнічніх архетипів українців у традиційній 
волинській вишивці 
 
Матковський Олександр, провідний концертмейстер   
Народний танець як засіб формування національного 
світогляду фахівця-хореографа 
 

Свиридюк Наталія, аспірантка 
Дослідницька та презентаційна діяльність Полтавського 
обласного осередку Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України з охорони місцевого елементу 
нематеріальної культурної спадщини “Традиція вузлової 
ляльки Полтавщини” 
 

Сташук Зоя, Заслужений майстер народної творчості 

Писанкарство як феномен родинного виховання 

 

https://us02web.zoom.us/j/82625995651
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Паславський Андрій, провідний етнолог 
Етнологічний аспект генеалогічних джерел інформації 
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спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з 
поглибленим вивченням інформатики 

68. Рарицький Олег – доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри історії української літератури і 
компаративістики К-ПНУ імені Івана Огієнка 

69. Регешук Тетяна – аспірантка ВНУ імені Лесі Українки 
70. Романенко Олена – доктор філогічних наук, професор, заступник 

Директора з наукової роботи ІФ КНУ імені Тараса Шевченка 
71. Рудакова Наталія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

фольклористики ІФ КНУ імені Тараса Шевченка 
72. Рудницька Анжеліка – Заслужена артистка України, провідний 

етнолог ЦФЕ ІФ КНУ імені Тараса Шевченка 
73. Салтовська Наталія – кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри фольклористики ІФ КНУ імені Тараса Шевченка 
74. Свиридюк Наталія – аспірантка ПНПУ імені В.Г.Короленка 
75. Сегеда Сергій – доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник Інституту народознавства НАН України  
76. Семенюк Григорій – доктор філолологічних наук, професор, 

директор ІФ КНУ імені Тараса Шевченка 
77. Скаженик Маргарита – кандидат мистецтвознавства; доцент 

кафедри музичного мистецтва КНУКІМ; провідний науковий 
співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії 
етномузикології НМАУ ім. П. І. Чайковського 

78. Скрипник Ганна – академік НАН України, директор ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України, Президент Міжнародної 
асоціації україністів (МАУ) (2008–2013 рр.). Керівник науково-
координаційної ради щодо проблем розвитку народної культури, 
академік-секретар Відділення мови, літератури та 
мистецтвознавства НАН України, голова українського комітету 
Міжнародної асоціації дослідження слов'янських культур, член 
Комітету з Державної премії України. Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки  

79. Сліпушко Оксана – доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри історії української літератури, теорії 
літератури та літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса 
Шевченка 

80. Слюжинскас Рімантас – доктор гуманітарних наук (етнологія), 
професор, старший науковий співробітник Відділу етномузикології 
Центру науки Академії музики і театру Литви (Вільнюс-Клайпеда, 
Литва) 

81. Соколова Алла – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного 
гуманітарного університету 
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82. Сташук Зоя – заслужений майстер народної творчості, член 
Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

83. Телеуця Валентина – кандидат філологічних наук, доцент, 
докторантка кафедри фольклористики ІФ КНУ імені Тараса 
Шевченка 

84. Ткачук Василина, провідний етнолог ЦФЕ ІФ КНУ імені Тараса 
Шевченка 

85. Толстанова Ганна – доктор біологічних наук, професор, 
проректор з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка 

86. Фархад Каріна – магістр фольклористики, випускниця кафедри 
фольклористики ІФ КНУ імені Тараса Шевченка (2020) 

87. Халюк Леся – кандидат філологічних наук, молодший науковий 
співробітник відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних 
країн ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАНУ 

88. Хоменко Наталія – кандидат філологічних наук, асистент 
кафедри фольклористики ІФ КНУ імені Тараса Шевченка 

89. Чебанюк Олена – кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики 
ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАНУ 

90. Чікало Оксана – кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу фольклористики ІН НАНУ 

91. Шевчук Тетяна – кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики 
ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАНУ 

92. Шимків Ярина – аспірантка кафедри української фольклористики 
імені академіка Філарета Колесси ЛНУ імені Івана Франка 

93. Щегельський Валерій – кандидат філологічних наук, старший 
викладач кафедри історії української літератури і 
компаративістики, завідувач навчально-наукової лабораторії 
етнології К-ПНУ імені Івана Огієнка 

94. Щибря Володимир – кандидат історичних наук, директор ЦФЕ ІФ 
КНУ імені Тараса Шевченка, асистент кафедри фольклористики 
ІФ КНУ імені Тараса Шевченка 

95. Юрчук Олена – доктор філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри української та зарубіжної літератур ЖДУ імені Івана 
Франка 

96. Янковська Жанна – доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри культурології та філософії НУ «Острозька 
академія» 

97. Ярмоленко Наталія – доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри української літератури та компаративістики 
ННІ української філології та соціальних комунікацій, директор 
фольклорно-етнографічної лабораторії «Музей українського 
рушника» ЧНУ імені Богдана Хмельницького 
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Список скорочень: 

ВНУ – Волинський національний університет імені Лесі Українки 
ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад 
ЖДУ – Житомирський державний університет імені Івана Франка 
ІМФЕ – Iнститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
iмені М. Т. Рильського НАНУ  
ІН – Інститут народознавства НАНУ 
ІФ – Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка 
КДАДПМД – Київська державна академія декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 
КНУ – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв 
К-ПНУ – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка 
ЛНУ – Львівський національний університет імені Івана Франка  
НАНУ – Національна академія наук України  
НБУВ – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського 
НМАУ – Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського 
ННІ – Навчально-науковий інститут 
ННЦ – Навчально-науковий центр 
НТУУ – Національний технічний університет України 
НУ – Національний університет 
НУБіП – Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
ПНДЛ – Проблемна науково-дослідна лабораторія етномузиколагії  
ПНПУ – Полтавський національний педагогічний університет імені 
В.Г.Короленка 
СДПУ – Сумський державний педагогічний університет імені 
А.С.Макаренка 
СумДУ – Сумський державний університет 
ЦФЕ – Центр фольклору та етнографії Інституту філології КНУ імені 
Тараса Шевченка 
ЧНУ – Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 


