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Передмова

Шановні читачі!

Пропонуємо вашій увазі ілюстрований звіт про видавничу 
діяльність наукового колективу Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
ни за 2021 рік, що реалізована у рамках виконання науково-до-
слідної теми «Українська культура в контексті національно-
го гуманітарного дискурсу та сучасних європейських студій» 
(2017-2021 рр.). Її актуальність була продиктована вимогами часу 
та соціокультурними запитами сучасної україністики, оскільки в 
умовах нової суспільно-політичної дійсності незалежної Украї-
ни постала потреба кардинальної переоцінки етнокультурної та 
мистецької спадщини народу з позицій новітніх європейських 
студій та міждисциплінарних підходів.

В контексті втілення вказаного дослідницького проєкту було 
проведено комплексне наукове виявлення сучасних тенденцій 
розвитку етнокультурної складової населення України; розгля-
нуто поточний стан народних традицій та фольклору в іноет-
нічному оточенні, їх функціонування в умовах нових суспільних 
змін і трансформацій; вивчено проблеми, тенденції та нові реалії 
української музичної культури; визначено актуальні особливос-
ті вітчизняного образотворчого та декоративного мистецтва в 
контексті світових культурних процесів та досліджено основні 
напрями розвитку традиційних видів народної і професійної 
творчості майстрів, здійснено мистецтвознавчий аналіз худож-
ньо-стильових характеристик як традиційних видів народного 
мистецтва, так і новітніх видів сучасного мистецтва; міждисци-
плінарне студіювання провідних тенденцій розвитку української 
художньої культури, зокрема кіно- та театрального мистецтва у 
їх взаємодії зі світовим контекстом.

www.etnolog.org.ua
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Передмова

Результати досліджень, здійснених у рамках планової теми 
«Українська культура в контексті національного гуманітарного 
дискурсу та сучасних європейських студій» (2017-2021 рр.), ста-
ли основою понад 50 видань у 2021 році.

Видавничий доробок Інституту мистецтвознавства, фоль-
клористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України за 
2021  рік може стати основою для подальших етнологічних та 
мистецтвознавчих студій, написання навчальних програм та ви-
кладання курсів у закладах вищої освіти, зацікавить працівників 
закладів культури, а також усіх небайдужих до української етно-
культурної та мистецької спадщини.

Директор Інституту,
академік НАН України   Ганна СКРИПНИК
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Українське мистецтво 
на переломах епох: Образ. 

Трансформація. Стиль / 
гол.ред. кол. Г. Скрипник ; 

наук. ред. Л. Ганзенко, 
Р. Забашта. Київ : 

НВП «Видавництво "Науко-
ва думка" НАН України», 

2021. 398 с. : іл.

ISBN 978-966-00-1770-2

У монографії досліджено специфіку феномену перехідних 
епох у ракурсі мистецтвознавчого погляду на тисячолітню істо-
рію розвитку художньої традиції на українських теренах. Акцент 
зроблено на виявленні перехідних естетичних концепцій, дифуз-
них явищ в образотворчому мистецтві. Публікація цих матеріалів 
дозволить розширити горизонти наукових уявлень про історію 
українського мистецтва, виявити специфіку національної худож-
ньої традиції.

Для мистецтвознавців, культурологів, широкого кола чита-
чів, зацікавлених історією вітчизняної культури, зокрема образо-
творчого мистецтва.

Авторський колектив — наукові співробітники відділу обра-
зотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (образотвор-
чий сектор) ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

www.etnolog.org.ua
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І. Колективні монографії

Образотворення в 
українському мистець-

кому просторі: від серед-
ньовіччя до сучасності / 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Київ, 2021. 

303 с. 

ISBN 978-966-02-9783-8

 Колективна монографія присвячена темі еволюції вітчизня-
ного образотворення в широкому історичному та проблемному 
вимірі. Тема висвітлюється як на прикладі конкретних самодос-
татніх творів мистецтва живопису, скульптури, графіки різних            
історичних періодів, так і на прикладі засобів інтерпретації та 
функціонування образних систем в історико-суспільному про-
сторі, де формуються  традиції, стереотипи та засади естетико-
художнього сприйняття. 

Структура дослідження базується на діахронічному принци-
пі, який дозволяє організувати матеріал навколо заявленого про-
блемно-тематичного стрижня. Монографія вперше вводить у на-
уковий обіг нові архівні матеріали, художні пам’ятки і творчий 
доробок окремих митців; порушує питання стильової та змістової 
своєрідності етапних для українського мистецтва творів. Кожне 
з представлених у монографії авторських досліджень є внеском 
у загальний доробок вітчизняної мистецтвознавчої науки, голо-
вне завдання якої полягає в осмисленні національної художньої 
спадщини в контексті світового культурного поступу та новітніх 
засад гуманітаристики. 

Авторський колектив — наукові співробітники відділу обра-
зотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (образотвор-
чий сектор) ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Художні перетворен-
ня та культурні видозмі-
ни в образотворчому та 

декоративному мис-
тецтві України / ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського 

НАН України. Київ, 2021. 
305 с.

ISBN 978-966-02-9782-1

У колективній монографії представлено дослідження з деко-
ративного мистецтва України ХІХ — ХХІ ст., здійснене в контек-
сті розвитку європейських художніх традицій, і спрямоване на 
піднесення значення й ролі гуманітарної складової у розвитку 
сучасного соціуму й формуванні нового позитивного її бачення 
та осмислення.

Авторами введено до наукового обігу значний фактологіч-
ний матеріал про сучасний стан та особливості функціонування 
образотворчого і декоративного мистецтва, зокрема, іконопису, 
вишивки, гончарства, гутного скла, ткацтва, стінопису, вити-
нанки. Виявлено також роль традиційного мистецтва в проце-
сах консолідації та розвитку етносу, в процесах етнічної само-
ідентифікації та проаналізовано зміни етнічної ідентичності за 
нових суспільно-політичних реалій України, входження у світо-
вий художній процес.

Книга буде цікавою для мистецтвознавців, студентів худож-
ніх вузів і всім шанувальникам української культури. 

Авторський колектив — наукові співробітники відділу 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

www.etnolog.org.ua
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Українська музична 
культура 1930-1941 років у 
європейському контексті: 
нові погляди, матеріали : 
колективна монографія / 
[відп. ред. О. М. Немко-

вич] ; ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. Київ, 

2021. 456 с. 

ISBN 978-966-02-9788-3

У пропонованому дослідженні під кутом зору новітніх напра-
цювань сучасного музикознавства висвітлено складне і багато в 
чому трагічне десятиліття в історії української музичної культу-
ри XX ст. — 1930-ті роки. Розділи колективної монографії згрупо-
вано у три блоки, які вміщують унікальні матеріали про компо-
зиторську творчість з погляду становлення її жанрової системи, 
про здобутки і втрати у побутуванні музично-сценічних жанрів, 
а також культуротворчі процеси в українській музиці цього пе-
ріоду у зв’язку із суспільними обставинами. Видання призначене 
для фахівців різних галузей гуманітаристики, студентів мистець-
ких вишів та широкого кола шанувальників українського музич-
ного мистецтва.

Авторський колектив — наукові співробітники відділу му-
зикознавства та етномузикології (музикознавчий сектор) ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

І. Колективні монографії

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Музична культура 
Донбасу, Криму: науково-
популярні нариси / ІМФЕ
 ім. М.Т. Рильського НАН 

України. Київ, 2021. 130 с.

ISBN 978-966-02-9786-9

Видання складається з трьох розділів (11 нарисів), в яких пре-
зентовано здобутки українських митців Донбасу й Криму. Через 
вектор утвердження національної ідентичності у праці розкрито 
роль та значимість творчості представників музичної культури 
зазначених регіонів України. Викладені матеріали колективної 
праці засвідчують, що мистецький доробок є невід’ємною та 
важливою складовою вітчизняної музичної культури. Книга за-
цікавить широке коло читачів.

Авторський колектив — наукові співробітники відділу му-
зикознавства та етномузикології (музикознавчий сектор) ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

www.etnolog.org.ua
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Україна і світ: музич-
ний полілог. Колективна 

монографія / Інститут 
мистецтвознавства, 

фольклористики та етно-
логії ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Київ, 2021. 

164 с.

ISBN 978-966-02-9785-2

У колективній монографії комплексно досліджено різнома-
нітні аспекти розвитку української музичної культури в контек-
сті світових полівекторних тенденцій. Тісний музичний зв’язок 
України зі світом розкрито на прикладі творчості українських 
композиторів і виконавців, визнаних світовою спільнотою, тео-
ретичних музикознавчих розробок, фестивального руху, діяль-
ності провідних мистецьких інституцій країни.

Видання адресовано науковим установам академічного гу-
манітарного профілю, вищим та середнім навчальним закладам 
(університети, інститути, академії, коледжі, гімназії, ліцеї), серед-
нім закладам культури, музичним організаціям та установам, за-
собам масової інформації, бібліотекам.

Авторський колектив — наукові співробітники відділу му-
зикознавства та етномузикології (музикознавчий сектор) ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

І. Колективні монографії

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Культура і мистецтво 
Чернігово-Сіверщини: 
міста, події, постаті / 

Колективна монографія. 
Ред.-упор. Кузик В. В., 
Кавунник О. А. Ніжин : 
Видавець ПП Лисен-
ко М. М., 2021, 256 с. 

з іл.

ISBN 978-617-640-522-1

Дослідження вчених-музикознавців, культурологів, теологів, 
бібліотекознавців, краєзнавців присвячені культурі й мистецтву 
Чернігово-Сіверського краю ХХ - початку ХХІ століть. Вивчено 
та оцінено культуротворення митців, колективів регіону, як носі-
їв традицій та інновацій Чернігово-Сіверщини в контексті націо-
нальної культури України минулого й сьогодення. Тексти статей 
подаються в авторській версії.

Для науковців, аспірантів, студентів містецьких закладів осві-
ти, краєзнавців, широкого кола читачів, бажаючих знати свій рід-
ний край та його митців у житті України, світу.

Серед авторського колективу — наукові співробітники від-
ділу музикознавства та етномузикології (музикознавчий сектор) 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

www.etnolog.org.ua
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Історія українсько-
го кіно. Т. 3 : Олександр 
Довженко / [голов. ред. 
Г. Скрипник] ; НАН Укра-
їни ; ІМФЕ ім. М. Т. Риль-

ського НАН України. Київ, 
2021. 408 с.

ISBN 978-966-02-9779-1 (т. 3)

Третій том «Історії українського кіно» присвячено постаті кі-
норежисера, драматурга, письменника, фундатора вітчизняної 
екранної культури Олександра Довженка. У книзі відтворено 
еволюцію творчого шляху митця, з акцентуванням на його укорі-
неності в джерелах української та європейської культур. 

Авторський колектив — наукові співробітники відділу 
екранно-сценічних мистецтв та культурології (кінознавчий сек-
тор) ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

ISBN 978-966-02-8073-1 (заг.)

І. Колективні монографії

www.etnolog.org.ua



15

Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Фольклорні погранич-
чя європейських країн у 

контексті сучасних транс-
формацій та глобалізацій-
них викликів : колективна 
монографія. До XIII між-
народного з’їзду славіс-
тів (Париж 2023) / ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН 

України. Київ, 2021. 384 с.

ISBN 978-966-02-9781-4

У колективній монографії здійснено аналіз широкого спек-
тру питань з дослідження сучасного фольклорного погранич-
чя в Центральній та Східній Європі. У центрі уваги перебуває 
фольклор української діаспори в різних європейських країнах 
(Польщі, Хорватії, Болгарії, Угорщині), який розглядається крізь 
призму його сприйняття, зокрема, і в сучасній українській фоль-
клористичній науці.

Культурні надбання України представлено як цивілізаційну 
складову сучасного європейського простору.

Видання розраховане на фольклористів, істориків, етноло-
гів, літературознавців, студентів кафедр фольклористики та 
слов’янської філології у вишах України.

Авторський колектив — наукові співробітники відділу 
української та зарубіжної фольклористики (славістичний сек-
тор) ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

www.etnolog.org.ua
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Українська культура 
в контексті національ-

ного гуманітарного дис-
курсу та сучасних євро-
пейських студій / ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського НАН 
України.  Київ, 2021. 305 с.

Підготовлена колективна монографія присвячена виявленню 
актуальних тенденцій розвитку етнокультурної складової насе-
лення України. Використовуючи міждисциплінарні наукові під-
ходи, автори здійснили комплексне вивчення сучасних етнопо-
літичних процесів в Україні, проблем трансформації народної 
культури, висвітлили значення етнокультурних чинників у про-
цесах національної консолідації та формуванні модерного іміджу 
України. Матеріали етносоціологічних опитувань, оперативних 
польових досліджень, здійснених в етноконтактних порубіж-
них зонах дозволять скласти об’єктивне уявлення про розвиток                  
суспільної свідомості, культурно-ціннісних орієнтацій населення 
України на сучасному етапі.

Результати колективного дослідження стануть корисними 
при підготовці аналітичних записок до державних інституцій 
(Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства 
науки та освіти України та ін.), а також методичних посібників, 
підручників з етнології та культурної антропології для вищих              
навчальних закладів освіти.

Авторський колектив — наукові співробітники відділу 
«Український етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України.

ISBN 978-966-02-9777-7

І. Колективні монографії

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Кара-Васильєва Т. В. 
Стиль модерн в Україні / 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го. Київ : Видавничий дім 

Дмитра Бураго, 2021. 
216 с. : іл.

ISBN 978-966-489-582-5

В монографії розглядаються процеси формування стилю мо-
дерн в Україні, який перетворився в національний стиль, ідеї 
якого на початку ХХ ст. активно функціонували як у Західній, 
так і у Східній Україні, процес був всеукраїнським, хоча мав свої 
локальні відмінності, свої джерела інспірації. На східній Україні, 
завдяки активній позиції В. Кричевського, М. Самокиша відбу-
валася орієнтація на здобутки українського бароко, на Західній 
Україні — на використання традицій народного мистецтва Гу-
цульщини. В роботі розглядаються особливості взаємодії про-
сторових мистецтв, аналіз творів архітектури, образотворчого 
та декоративного мистецтва, їх художньо-виражальні засоби 
образно-пластичної мови доби модерну. Процеси формування 
стилю модерн в Україні розглядаються в контексті європейської 
синхронності.

Книга розрахована на мистецтвознавців, художників, викла-
дачів та студентів вузів, широкого кола читачів-шанувальників 
мистецтва. 

www.etnolog.org.ua
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Бурковська Л. В. Давні 
українські ікони. Дослі-

дження іконографічних та 
стильових перетворень в 
іконописі XV-XVIII століть. 

Київ, 2021. 480 с. : іл.

ISBN 978-966-09-9184-3

У книзі розглянуто особливості еволюційних процесів в 
українському іконописі XV-XVIII ст. на матеріалі колекції дав-
нього малярства Національного музею народної архітектури та 
побуту України. До наукового обігу введено значну групу мало-
досліджених пам’яток. Системно розкрито характерні ознаки 
стилю, іконології, іконографії та образності кожної з них; уточ-
нено датування й атрибуцію творів.

The book considers the peculiarities of evolutionary processes in 
Ukrainian icon painting of the 15th-18th centuries, on the material 
of the collection of ancient paintings of the National Museum of Folk 
Architecture and Life of Ukraine. A significant group of little-studied 
monuments has been put into scientific circulation. The characteristic 
features of the style, iconology, iconography and imagery of each 
of them are systemically revealed; the dating and attribution of the 
works are specified.

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Забашта Р. В. Культ і об-
раз Онуфрія Великого в 

духовному просторі Руси-
України: розвинуте Серед-
ньовіччя — кінець Нового 
часу. Київ : Родовід, 2021. 

464 с. : іл.

ISBN 978-617-7482-44-3

Пропоновану читачеві книжку присвячено Онуфрію Вели-
кому, одному з найшанованіших у християнському світі ран-
ньосередньовічних пустельників-аскетів. У центрі уваги авто-
ра  — обставини і чинники поширення й піднесення на землях 
Руси-України культу цього святого та особливості іконографіч-
ного ладу втілення його образу в місцевому релігійному мисте-
цтві періоду розвинутого Середньовіччя — кінця Нового часу. 
Основний акцент зроблено на висвітленні відповідної духовно-
обрядової та художньої практики ХVІІ–XVIII століть.

Забашта Р. В. Культ і 
образ Онуфрія Великого в 
духовному просторі Руси-
України: розвинуте Серед-
ньовіччя — кінець Нового 
часу. Київ : Родовід, 2021. 

464 с. : іл.

ISBN 978-617-7482-44-3

www.etnolog.org.ua
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Степовик Д. Здвижен-
ська каплиця на Осколь-
довій могилі. Малярство 
Петра Дейлика і Марини 

Соченко. К.: Видавництво 
«Дніпро», 2021. 128 с. : іл.

ISBN 978-966-578-342-8

Про Оскольдову могилу чимало написано в минулому. Але і в 
наш час вписана цікава сторінка у багатовікову історію цього урочи-
ща на схилах Дніпра у Києві, де у дев’ятому столітті був похований 
разом із своїм молодшим братом Діром київський князь Оскольд 
(820-882), підступно вбитий новгородським наїзником, затятим 
язичником Олегом. Навколо церкви святого Миколи Чудотворця, 
де був похований Оскольд (у хрещенні — Микола), з восьмого сто-
ліття діяв цвинтар для упокоєння визначних киян. Частина могил 
мала вигляд склепів-каплиць; серед них — визначного військовика, 
дворянина козацького походження, генерал-майора Миколи Де-
мидовського (1824-1891) та його дружини Анастасії. Нині каплиця 
Демидовських названа на честь відомого свята Здвиження Чесного 
хреста Господнього — Здвиженською, — відроджена, реставрова-
на як каплиця Героїв України, зокрема  — Героїв Небесної Сотні. 
Наші сучасники мистці Петро Дейлик і Марина Соченко дуже гар-
но розмалювали каплицю Здвиження, і вона доступна для глядачів 
як одна з визначних пам’яток історії та культури. Відомий учений, 
мистецтвознавець, професор, доктор Дмитро Степовик дослідив 
історію і мистецтво Здвиженської каплиці в контексті життя князя 
Оскольда, церкви св. Миколи на його могилі та, власне, сучасне на-
стінне малярство в цій каплиці. 

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Найден О. С. Катери-
на Білокур. «Стихії сві-

ту» і космологічна само-
тність. К. : Видавничий 

дім «Стилос», 2021. 
208 с.

ISBN 978-966-193-134-2

Серед імпозантних та артистично-епатажних постатей мит-
ців ХХ ст. постать Катерини Білокур — української селянки в 
«кухвайці» й хустці — видається не лише чужою та випадковою, 
а такою, що, поряд із зовнішнім спокоєм і впевненістю в собі, 
внутрішньо відчуває щемливу гіркоту своєї фатальної самотнос-
ті. Проте в картинах К. Білокур оптимізм і віра в непереможну 
силу духовних начал, які продукує сама «матінка природа», до-
мінують над дедалі більше наявною погрозою світові бути погли-
нутим хтонічною темрявою.

Не досить любима й недостатньо оцінена за життя Катерина 
Білокур — дочка України, котра прозрівала в ментально-при-
родну сутність нашого життя з його буянням казкової радості, 
трагічними суперечностями, нестримним волінням поринути в 
безмежність і болісними зусиллями в намаганнях переступити 
межу можливостей...

Книга стане в пригоді всім, хто не байдужий до української 
культури, хто цікавиться процесами та напрямами світового 
культурного розвитку.

www.etnolog.org.ua
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Артюх Л. Ф. Культура 
народного харчування 

українців: історико-етно-
графічні ракурси. Моногра-

фія / ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. Київ, 

2021. 358 с. + іл.

ISBN 978-966-02-9690-9

У книзі досліджуються витоки та історія українських кулінар-
них традицій. За історичними джерелами та етнографічними по-
льовими матеріалами прослідковується поява певних сільсько-
господарських культур на теренах України та використання їх у 
їжу, усталеність національних смаків та зміни харчових уподо-
бань українців. Проаналізовано повсякденні та святкові страви 
різних верств населення, гостьовий етикет та харчові заборони, 
гедонізм та досвід голодування. Читачі ознайомляться також з 
історією та традиціями споживання алкогольних напоїв, регіо-
нальними аспектами традиційної кулінарії.

www.etnolog.org.ua
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Терещенко А. К. 
Українська кантата і 

ораторія : монографія. 
Київ-Дніпро: Ліра, 2021. 

364 с.

ISBN 978-966-981-436-4

У монографії поетапно розглянуто періоди становлення та 
еволюції в українському музичному мистецтві кантатно-орато-
ріального жанру — від часів його зародження до сучасності. До-
слідження адресоване музикознавцям, композиторам, культуро-
логам, диригентам, виконавцям та студентам музичних закладів 
вищої освіти, а також усім, хто цікавиться українським академіч-
ним вокально-хоровим мистецтвом.

www.etnolog.org.ua
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Іваневич Л. А. Тра-
диційний одяг українців 
Поділля (друга половина 

ХІХ — початок ХХІ ст.): 
історія, класифікація, 

конструктивно-художні 
та регіонально-локаль-
ні особливості: моно-

графія. Хмельницький : 
ФОП Мельник А. А., 

2021. 797 с. : іл.

ISBN 978-617-7600-69-4

У монографії здійснена спроба репрезентувати регіонально-
локальну специфіку традиційного вбрання українців Буковин-
ської, Західної, Східної та Центральної зон Поділля другої по-
ловини ХІХ — початку ХХІ ст. Подано класифікацію народного 
одягу регіону за його конструктивно-художніми й функціональ-
но-вжитковими характеристиками. 

Видання розраховане на істориків, етнографів, краєзнавців, 
культурологів і мистецтвознавців, усіх тих, кому небайдужа 
українська історія та культура.

www.etnolog.org.ua
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Етнографічний об-
раз сучасної України. 
Корпус експедиційних 
фольклорно-етногра-

фічних матеріалів. Т. 1. 
Усна історія / [голов. ред. 
Г. Скрипник] ; НАН Укра-
їни ; ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського. Київ, 2021. 592 с. 

ISBN 978-966-02-9717-3 (Т. 1)

У цьому томі представлено усно-історичні свідчення, які пе-
реважно складають цілісні біографічні сюжети. У текстах відбито 
усно-розмовні та діалектні особливості мовлення інформантів. В 
окремих випадках допускалися записи з польових щоденників за 
розповідями респондентів. Джерела укладено за біографічно-те-
матичним принципом, що дає змогу побачити людину в різнома-
нітних проявах життєдіяльності на значущих для неї історичних 
етапах. Через представлені наративи та відповідні світлини добре 
простежуються регіональні особливості перебігу історичних по-
дій і соціокультурних процесів, психологічні стратегії виживан-
ня у складні часи, моделювання поведінки, приклади життєвого 
вибору українців тощо. Видання призначене для широкого кола 
читачів, шанувальників української культури,  фахівців із етно-
логії та суміжних галузей історичної науки.

Укладачі тому — наукові співробітники відділу «Український 
етнологічний центр» ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

ІІІ. Народознавча та мистецька спадщина
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Регіонально-жанрова 
антологія українського 
музичного фольклору. 
Том III. Необрядовий 
музичний фольклор 

Середньої Наддніпрян-
щини / упоряд. В. М. По-
номаренко, вступ, стат-

тя Л. О. Єфремової ; 
голов. ред. Г. А. Скрип-

ник. ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. Київ, 

2021. 440 с. : нот.

Видання вміщує кращі зразки українського необрядово-
го пісенного фольклору Середньої Наддніпрянщини, записані 
упродовж XIX — початку XXI ст. видатними композиторами, 
фольклористами та етномузикологами. Представлено найхарак-
терніші для цього регіону жанри і міфологеми як в сольному, так 
і в гуртовому виконанні.

Видання, підготовлене відділом етномузикології ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України, адресовано фахівцям — етно-
музикологам, фольклористам, композиторам та широкому зага-
лу поціновувачів українського пісенного фольклору.

Укладачі тому — наукові співробітники відділу музико-                 
знавства та етномузикології (етномузикологічний сектор) ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.

ISBN 978-966-02-9853-8 (Т. 3)
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Обрядові пісні Серед-
нього та Східного Поліс-
ся (з колекцій збирачів 
фольклору) / упоряд. та 
вступ. статті Л. О. Єфре-

мової ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. 

Київ : ТОВ «Видавництво 
«Юстон», 2021. 640 с. : 

ноти.

ISBN 978-617-7854-60-8

Видання містить давні та сучасні записи обрядових пісень 
з території Середнього (або Центрального) та Східного україн-
ського Полісся, яке включає північно-східні райони Житомир-
ської та північні райони Київської, Чернігівської та Сумської об-
ластей.Народна творчість краю характеризується неповторною 
за особливостями мовлення та мелодики регіональною специ-
фікою, яка найбільшою мірою збереглася у реліктових жанрах                   
обрядового пісенного фольклору. До них належать колоритні по-
ліські говірки, гучний спів відкритим звуком, імпровізаційного 
характеру зачин заспівувача та пришвидшена густа гетерофонія 
гуртового продовження, прикінцеві подовжені звучання у стро-
фах та завершальні поліські гуканки.

Широкий історичний діапазон вміщених у збірці пісень (від 
записів К. В. Квітки, М. П. Гайдая, В. Й. Харкова, до надбань 
збирачів кінця XX — початку XXI ст.: В. В. та В. Г. Дубравіних, 
Н. Данилевської та М. Ткача, викладачів та студентів НМАУ іме-
ні П. І. Чайковського, співробітників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України, учнів, членів Малої академії наук України.

Пропоноване читачеві зібрання обрядового пісенного фоль-
клору Середнього та Східного Полісся містить низку покажчи-
ків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, 
записувачів та виконавців, іменний, абетковий інципітів пісень 
з відповідними посиланнями. Розраховано на науковців, викла-
дачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, музико-
знавців, філологів, істориків, всіх любителів фольклору.

ІІІ. Народознавча та мистецька спадщина
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Дмитро Ревуцький. 
Живе слово: Теорія ви-

разного читання для 
школи / Дмитро Ре-

вуцький ; ред.-упоряд., 
вступ, комент. В. Кузик ; 

НАН України ; ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського 

НАН України. 3-є вид., 
перероб. і доповн. Київ : 

ІМФЕ, 2021. 250 с. : 
порт. ; іл.

ISBN 978-966-02-9659-6

«Живе слово» Дмитра Ревуцького — третє перевидання по-
сібника з мистецтва декламації, написаного вченим-словесником, 
культурологом і фольклористом Д. Ревуцьким 1920 року. Це один 
з перших посібників з української театральної педагогіки, що мав 
на меті посприяти формуванню методичних засад вивчення сце-
нічного мовлення як предмету. Книжка розкриває таїни «механі-
ки» й «логіки» живого / мовленого слова, систему дихання, при-
родну для орфоепії. Сподіваємося, що «Живе слово» буде вельми 
корисним для студентів спеціалізованих навчальних закладів, 
зокрема акторів і співаків. Думається, видання зацікавить спеці-
алістів з терапевтичної медицини та широке коло акторів-амато-
рів, любителів художнього читання.

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Матерали
до енциклопедії 

української театраль-
ної культури. Ч. 1: А-Г / 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАН України. Київ, 

2021. 195 с.

Колективна праця є першим узагальнюючим міждисциплі-
нарним дослідженням, у якому цілісно охоплено весь хронологіч-
ний діапазон (від архаїки до сучасності включно) багатопрофіль-
ної національної театральної культури (драматичний, балетний, 
оперний, народний театр тощо). Праця створена в річищі сучас-
ної української енциклопедистики, є актуальною і новою, у ній 
узагальнюються й поглиблюються сучасні концептуальні підходи 
до осмислення джерельної бази історії української театральної 
культури.

ISBN 978-966-02-9780-7

Авторський колектив — наукові співробітники відділу 
екранно-сценічних мистецтв та культурології (театрознавчий 
сектор) ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

www.etnolog.org.ua
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ІV. Енциклопедичні та довідкові видання

О. Довженко: між 
тоталітаризмом і на-
ціональною ідеєю  / 

ІМФЕ ім. М.Т. Рильського 
НАН України.  Київ, 2021. 

230 с. 

Презентована праця, що виконана науковим колективом від-
ділу екранно-сценічних мистецтв та культурології ІМФЕ імені 
М. Рильського НАН України, присвячена життю і творчості зна-
менитого кіномитця, художника, письменника, громадського 
діяча Олександра Довженка. На сторінках книги відбиті зв’язки 
видатного українця зі світовим кінематографом, його захоплення 
джерелами національної культури. 

Авторський колектив — наукові співробітники відділу 
екранно-сценічних мистецтв та культурології (кінознавчий сек-
тор) ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

ISBN 978-966-02-9778-4
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Тетяна Кара-Васильєва. 
Бібліографічний покаж-

чик / [голов. ред. 
Г. Скрипник] ; НАН України, 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 

Київ, 2021. 88 с.

Бібліографічний покажчик «Тетяна Кара-Васильєва» є під-
сумком багаторічної праці доктора мистецтвознавства, академіка 
Національної академії мистецтв України, професора, заслужено-
го діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України 
імені Тараса Шевченка. У покажчику розкрито доробок Тетяни 
Кара-Васильєвої в галузі українського декоративного мистецтва, 
зібрано окремі видання: монографії, альбоми, посібники, а та-
кож публікації в наукових збірниках, колективних монографіях, 
журнальні статті, рецензії на її праці. В окремих розділах висвіт-
люється діяльність Тетяни Кара-Васильєвої в організації виста-
вок народного мистецтва в Україні та за її межами, у тому числі 
й каталоги та буклети із цієї нагоди. Бібліографічний покажчик 
слугуватиме джерелом для вивчення українського декоративного 
мистецтва.

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

До ювілею Івана Дзю-
би (до 90 річчя від дня 

народження) / [голов. ред. 
С. Пирожков]; ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського НАН 
України. Київ, 2021. 

256 + LXXII с.

ISBN 978-966-02-9642-8

Збірник підготовлено на вшанування 90-річчя від дня наро-
дження Івана Дзюби. Видання містить культурологічні студії та 
фрагменти праць академіка, добірки фотоілюстрацій «Віхи жит-
тя і творчості Івана Дзюби» й частини текстів деяких архівних 
справ, представляє також окремі рецензії та відгуки на культу-
рологічні твори та політологічні трактати ювіляра, посвяти й ві-
тальні есеї сучасних вітчизняних учених та україністів зарубіж-
жя. Як своєрідні академічні рефлексії на творчість Івана Дзюби 
й на його науково-організаційну, державницько-управлінську та 
громадську діяльність, вони збірно формують його правдивий 
профіль  — академіка-мислителя, людини-гуманіста й державо-
творця — амбасадора України у світі.

Укладаючи це ювілейне видання, академічна громадськість 
має намір в особі І. Дзюби представити образ сучасного інтелек-
туального достойника нації — гідного світового визнання; ре-
актуалізувати культурологічні напрацювання вченого і його по-
части провіденціальні візії майбутнього України, ознайомити з 
ними ширший суспільний загал і наукову молодь зокрема.

www.etnolog.org.ua
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V. Збірники наукових праць

Кожухар В., Кожухар К.
Історія і культура україн-
ців Республіки Молдова / 
[наук. ред. Г. Скрипник] ; 

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України. Київ, 2021. 

824 с.

ISBN 978-966-02-9784-5

На сторінках видання розглядаєтся широке коло проблем з 
історії, матеріальної і духовної культури українського населення 
Республіки Молдова, аналізуються джерела й історіографія, по-
рушуються актуальні питання етнокультурного розвитку, іден-
тичності і самосвідомості української етнічної спільноти краю на 
сучасному етапі.

Книга розрахована на вчених, викладачів, студентів, учнів — 
усіх, хто цікавиться питаннями історії та культури українців 
Молдови.

În paginile publicațiilor este cercetată o gamă largă de probleme 
privind istoria, cultura materială și spirituală a populației ucrainene 
din Republica Moldova, se analizează sursele și istoriografia, se ridică 
probleme actuale de dezvoltare etnoculturală și identitate a comunității 
etnice ucrainene în stadiul actual.

Cartea este destinată cercetătorilor, profesorilor, studenților, 
elevilor — tutulor celor interesați de istoria și cultura ucrainenilor din 
Republica Moldova.

www.etnolog.org.ua
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

Роль академічної 
гуманітаристики в роз-
будові сучасної україн-
ської державності. Ч. 1.              
Дискусійна платформа: 

актуальні проблеми роз-
витку вітчизняних сценіч-
них та екранних мистецтв. 

Київ : ІМФЕ, 2021. 208 с.

У презентованому виданні вміщено наукові статті провідних 
вітчизняних дослідників сценічних та екранних мистецтв, продю-
серів, режисерів та критиків, що присвячені вивченню розвитку 
кіноіндустрії в Україні в новітні часи (1986-2021 роки). Збірник 
відкриває ґрунтовна розвідка Сергія Тримбача — члена-корес-
пондента Національної академії мистецтв України, старшого нау-
кового співробітника ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. На 
сторінках книги також представлено фундаментальні кінознавчі 
видання, підготовлені Інститутом мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології  ім. М. Т. Рильського НАН України за часів 
державної незалежності. За результатами дискусійної платформи 
опубліковані аналітичні студії доктора мистецтвознавства Ірини 
Зубавіної, кінокритиків Володимира Войтенка та Андрія Алфе-
рова, продюсерів Андрія Дончика та Пилипа Іллєнка,  а також 
кінорежисера Мирослава Слабожпицького.

ISBN 978-966-02-9730-2 (Ч. 1)
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V. Збірники наукових праць

Relațiile etnoculturale 
moldo-ucrainene în aspect 

sincronic şi diacronic = 
Молдо-українські                    

етнокультурні зв’язки 
в синхронії і діахронії : 

Simpozionul Ştiinţific 
Internaţional : ediţia a 

6-a, dedicată jubileului a 
30 de ani de la fondarea 

sectorului „Etnologia 
ucrainenilor» al Centrului 

de Etnologie al IPC : 
Chişinău, 10 noiembrie 

2021 : Programul și 
rezumatele comunicărilor / 

comitetul științific, 
comitetul de organizare : 
Victor Ghilaş (preşedinte) 

[et al.]. Chişinău : UNU, 
2021 (Fox Trading SRL). 

108 p.

ISBN  978-9975-62-448-0

У збірнику представлені програма та тези доповідей учасни-
ків Міжнародного симпозіуму (VI наукових читань) пам’яті ви-
датного україніста Республіки Молдова — академіка Костянтина 
Поповича.

ІМФЕ ім. М. Т. Рильського 
НАН України — науковий 

партнер симпозіуму

Серед авторського колективу видання — 10 наукових спів-
робітників відділу «Український етнологічний центр» ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України.
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 Народна творчість 
та етнологія : 

№ 4 (392) ; НАНУ ; ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. 

Київ, 2021. 130 с. 

ISSN 2664-4282

У журналі висвітлюються питання теорії, історії і сучасного 
стану народної культури, а саме: словесної, музичної і пісенної 
народної творчості (фольклор), хореографічної народної твор-
чості, народного образотворчого мистецтва, народного побуту 
(етнографії), театральної і кінематографічної самодіяльності, а 
також публікуються нові зразки народної творчості, критично-бі-
бліографічні огляди нових видань, інформації з питань народної 
творчості та етнографії, в яких відображені досягнення в галузі 
культури українського та інших слов’янських народів. Журнал 
ілюстрований репродукціями зразків народного мистецтва.

Значне місце в журналі посідають публікації взірців народної 
словесної, пісенної і музичної творчості, народного танцювально-
го та образотворчого мистецтва. Друкуються матеріали з історії 
фольклористики та етнографії, про творчість видатних народних 
співців, кобзарів, розповідачів, майстрів народного мистецтва.

Видання подає широку інформацію про роботу в галузі на-
родної творчості та етнографії, яку провадять науково-дослідні, 
вищі і спеціальні середні учбові заклади, Будинки і Палаци куль-
тури, музеї, клуби України та інших країн.

VІ. Наукова періодика
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Ілюстрований звіт про видавничу діяльність ІМФЕ за 2021 рік

 Матеріали до 
української етнології : 

щорічник. Збірник
 наукових праць.
Випуск 20 (23) / 

[голов. ред. Г. Скрип-
ник] ; НАН України ; 
ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського. Київ, 2021. 

210 с. 

ISSN 2313-8505

«Матеріали до української етнології» — науковий щоріч-
ник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України, на сторінках якого публіку-
ються дослідження, присвячені питанням походження та етніч-
ної історії українського народу, формуванню його етнічних зе-
мель, історико-етнографічному районуванню України та екології 
української народної культури. У наукових розвідках висвітлю-
ються особливості етнопсихологічної самобутності українців та 
сучасного стану їхньої національної самосвідомості.
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VІ. Наукова періодика

Слов’янський світ :  
щорічник. Збірник 

наукових праць. 
Випуск 20 / 

[голов. ред. Г. Скрип-
ник] ; НАН України ; 
ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського. Київ, 2021. 

280 с.  

ISSN 2522-9834

«Словянський світ» — науковий щорічник Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України, на сторінках якого публікуються дослідження з 
художньої культури слов’янських народів. Висвітлюються важ-
ливі проблеми сучасної славістики: художня традиція і модерна 
культура, тенденції розвитку слов’янських літератур у ХХ ст., 
текстологія фольклору, його жанрова система. Також подаються 
відомості про наукову діяльність славістів — літературознавців, 
мовознавців, фольклористів та етнологів.
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