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ПЕРЕДМОВА

За останні роки, незважаючи на бурхливі суспільні події 
та економічні труднощі, інтерес до краєзнавства зростає. 

У кожного з нас є своя мала батьківщина – село або місто, у яко-
му ми народилися, виросли, здобули початкову освіту. Для нас, 
авторів цієї книги, такою малою батьківщиною є село Новосілка 
на Південно-Західному Поділлі. Спираючись на спогади з влас-
ного дитинства та юності, низку експедиційних і літературних 
джерел, ми зробили спробу викласти історію краю та окресли-
ти його етнографічні особливості, зокрема сімейну обрядовість 
села. Досліджуючи її, розуміємо, як мало ми знаємо про власну 
історію, звичаї, обряди.

Загалом історія малих населених пунктів – сіл і містечок – 
особливо їх етнографічні дослідження у радянській історико-ет-
нографічній науці не сприймалися і не підтримувалися. Сама 
регіоналістика, якою є історія чи етнографія села, здатна значно 

с. Новосілка
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МАРІЯ ЮРІЙЧУК, ВІКТОР ТКАЧЕНКО

розширити загальноісторичні та етнографічні знання про істо-
рію та культуру України. 

Водночас зазначимо, що матеріали до книги збиралися ав-
торами упродовж багатьох років, а також під час експедицій 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 
М.Т. Рильського НАН України у села Південно-Західного Поділля 
(2011) під час виконання планової теми «Етнографічний образ 
України. Польові матеріали фольклорно-етнографічних експе-
дицій “Шляхами Павла Чубинського”».

Адже з часом чимало інформації втрачається, не зберіга-
ється, забувається чи то з весільного, чи то з родильних або по-
ховальних обрядів. ХХ століття, особливо його друга половина 
(радянський період), привнесло в сімейну обрядовість значні 
зміни – вона зазнала трансформації, а родильна взагалі припи-
нила своє існування. Залишилося лише частково хрещення ди-
тини, і то необхідно зазначити, що навіть це робилося у багатьох 
випадках потайки. Певні зміни відбулися тільки у кінці ХХ сто-
ліття, коли Україна стала незалежною країною, а церковна об-
рядовість відродилася з-поміж сільських жителів. Тому і виникла 
необхідність зібраний матеріал, а це весільний та поминальний 
фольклор, сімейну обрядовість зберегти та зафіксувати, щоб 
майбутні покоління, дослідники мали можливість з ним знайо-
митися й опрацьовувати. Завдяки зібраним світлинам можемо 
простежити динаміку змін у народному одязі, обрядах, звичаях 
та традиціях нашого села.
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Юрійчук Марія Василівна – заступник ди-
ректора з навчально-виховної роботи загаль-
ноосвітньої школи І–ІІ ступенів с. Новосілка. 

Народилася 19 липня 1980 року 
в с. Новосілка Заліщицького району 
Тернопільської області. У 1995 році закінчи-
ла 9 класів Новосільської загальноосвітньої 
школи. 

У 1999 році закінчила Чортківське педа-
гогічне училище ім. О. Барвінського за спеціальністю «вчитель 
початкових класів, педагог-організатор». Після закінчення пе-
дагогічного училища працювала вчителем початкових класів у 
Новосільській загальноосвітній школі. У 2001 році вступила на 
філологічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного 
університету. З 2002 року працювала вчителем зарубіжної літе-
ратури та педагогом-організатором даної школи. У 2006 р. після 
закінчення педагогічного університету за спеціальністю «вчи-
тель української мови та літератури, зарубіжної літератури» і 
до 2015 р. працювала вчителем української мови та літератури, 
зарубіжної літератури, педагогом-організатором даної школи. 
З жовтня 2015 року займає посаду заступника директора школи 
з навчально-виховної роботи та вчителя зарубіжної літератури. 

У 2013 році стала фіналістом районного та була учасником 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014». 
Нагороджена грамотами районного відділу з питань освіти та 
обласного департаменту освіти. 

Активний учасник акцій і проектів, а саме участь у проекті 
РУМ «Моя земля – земля моїх батьків». За пошуково-дослідниць-
ку роботу нагороджена грамотами, дипломами та Подякою від 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 
М. Т. Рильського НАН України.

Має наукові публікації. Брала участь у міжнародних і всеу-
країнських наукових, науково-практичних конференціях.
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Ткаченко Віктор Миколайович – етно-
лог, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, учений секретар 
Національного історико-етнографічного за-
повідника «Переяслав». Член Національної 
спілки краєзнавців України.

Народився 19 жовтня 1969 року в 
с. Ново сілка Заліщицького району Терно-
пільської області. У 1985 році закінчив 8 кла-

сів Новосільської восьмирічної школи, а в 1987 році 10 класів 
Касперівської середньої школи.

У 1997 році закінчив Переяслав-Хмельницький ДПІ 
ім. Г. Сковороди за спеціальністю «історія та народознавство». 
З 1995 року до травня 2010 працював у Національнму історико-
етнографічному заповіднику «Переяслав» на посадах музейного 
доглядача, молодшого наукового співробітника, ученого секре-
таря, генерального директора закладу. З 2010 року до листопада 
2014 працював в Інституті мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України на посадах молод-
шого та наукового співробітника. З 2014 року до нині працює в 
НІЕЗ «Перяслав» на посадах провідного наукового співробітника, 
ученого секретаря.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію. У 2016 році 
отримав учене звання старшого наукового співробітника.

Автор понад 100 наукових праць, серед них монографії, 
статті та інші.

Брав участь у міжнародних та всеукраїнських наукових, на-
уково-практичних конференціях. 



НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України

МАРІЯ ЮРІЙЧУК  
ВІКТОР ТКАЧЕНКО

СІМЕЙНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ 
ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

(за експедиційними дослідженнями села Новосілка 
Заліщицького району Тернопільської області)

МОНОГРАФІЯ

(українською мовою)

В оформленні обкладинки використано фотокопію карти «Поділля» (1647) 
Г. Л. де Боплана та фото башти Володиєвського ХVII ст., 

церкви св. Михайла (1900 р.) та ілюстрації з весільного обряду с. Новосілка.
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