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1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Найменування
показників

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
02 Культура і мистецтво
Кількість кредитів 3

Нормативна

Спеціальність
025 «Музичне мистецтво».

Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
(реферат, доповіді, збір
етногр. матеріалу)

заочна форма
навчання

Рік підготовки
2-й
2-й
Освітня програма
"Музичне мистецтво
естради"

Семестр
4-й

Загальна кількість годин
– 90

2-й
Лекції

36 год.
10 год.
Практичні, семінарські

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента - 1

Освітньокваліфікаційний рівень:
Бакалавр

Лабораторно-практичні
.
Самостійна робота
54 год.
80 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
Контрольна
Диф. залік
робота,
4-й семестр
Диф. залік
4-й семестр

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу :
- вивчення українського музичного фольклору як комплексної системи
прояву народної творчості;
- збагачення загально-культурного рівня студентів, розвиток їх музичноестетичного смаку, сприяння розвитку професійних навичок.
Завдання курсу:
- сформувати систему знань про основні жанри і форми української
музичної народної творчості;
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- сформувати свідоме сприйняття народної музики з метою подальшого
плекання усної традиції;
- виховати вміння грамотно висловлювати свої міркування щодо
характеристики фольклорного зразка;
- виховати елементарні вміння з виконання пісенного фольклору з метою
його популяризації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- характерні риси і самобутність народної творчості;
- основні жанри і форми української музичної народної творчості;
- кращі зразки жанрів пісенної народної творчості;
- імена відомих збирачів фольклору та його виконавців.
вміти:
- визначити жанр народної пісні;
- визначити характер народнопісенного зразка;
- визначити його музичні особливості (ладові, метро-ритмічні, діапазон
тощо);
- ілюструвати голосом зразки фольклору;
- популяризувати українську народну творчість.
Відповідно до освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво
естради» вивчення навчальної дисципліни «Музична фольклористика»
забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів
навчання:
ПРН - 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури,
узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування
наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної
проблематики в різних дослідницьких жанрах.
ПРН – 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурноісторичні
знання з музичного мистецтва.
Відповідно до освітньо-професійної програми, вивчення дисципліни
«Музична фольклористика» сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти
таких компетентностей:
Загальні:
ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
Фахові:
ФК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного
мистецтва.
ФК 7.
Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та
використовувати професійні знання у практичній діяльності.
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ФК 18. Здатність свідомо поєднувати інновації з усталеними
вітчизняними та світовими традиціями у виконавстві, музикознавстві та
музичній педагогіці.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ
МОДУЛЬ
1.
КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИЙ
ФОЛЬКЛОР ТА РОДИННО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ
Тема 1. Основна мета та завдання курсу. Класифікація музичного
фольклору.
Предмет вивчення дисципліни “Народна музична творчість”. Роль первісного
мистецтва у зародженні фольклору. Фольклор, його загальні та музичні особливості.
Проблеми класифікації (рід, жанр, тематична група).
Тема 2. Пісні зимового календаря.
Походження і розвиток пісень зимового календаря. Тематика новорічних пісень
та їх різновиди, відмінності між колядками і щедрівками. Структура колядок та
щедрівок. Особливості виконання колядок та щедрівок.
Тема 3. Весняні обрядові пісні.
Походження весняних обрядових пісень. Різновиди весняних обрядових творів.
Зміст весняних танків і пісень. Музичні особливості: форма, мелодика, ладова будова,
метро-ритм.
Тема 4. Русальні та царинні пісні.
Походження русалій. Зміст русальних обрядів та ігор (звичай куматися,
обряд “куст”, проводи русалок). Музичні особливості русальних пісень. Типи їх
наспівів (двосегментні, двосегментні з приспівом, трисегментні). Походження
царинних пісень.
Тема 5. Купальські та петрівчані пісні.
Шляхи походження купальських обрядів. Побутування у народному календарі
петрівчаних пісень. Особливості тематики купальських та петрівчаних пісень.
Загальна характеристика народної обрядовості літньої пори. Музичні особливості
пісень літнього циклу (4 типи).
Тема 6. Жнивні пісні.
Походження жнивних пісень, їх класифікація та зміст. Музична
характеристика жнивних пісень. Пісні на косовиці, їх зміст та музичні
особливості.
Тема 7. Родинно-обрядові пісні. Весільні пісні.
Історія розвитку весільних пісень. Хід весільного обряду (три частини та їх
специфіка). Ролі учасників весілля, функції хорів (епічна, драматична, режисерська,
інтермедійна). Тематика весільних пісень. Музичні особливості весільних пісень.
Гуртове виконавство на весіллі. Необрядові пісні на весіллі (три групи: а)
5

6

танцювальні, б) гумористичні, в) побутові ліричні та балади). Роль інструментальної
музики у весільному обряді, функції оркестру.
Тема 8. Родильні та хрестильні пісні. Голосіння.
Загальна характеристика пісень, що виконувалися при народженні дитини та на
хрестинах. Поховальні вірування і звичаї. Характеристика жанру голосінь
(виникнення, імпровізаційний характер, відсутність віршової форми, невеликий
діапазон, низхідний напрямок мелодики, залежність ритміки від словесних акцентів).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. УКРАЇНСЬКИЙ ПІСЕННИЙ ЕПОС ТА
ЛІРИКА
Тема 9. Необрядовий фольклор. Епос як необрядовий рід фольклору.
Думи. Історичні пісні.
Загальна характеристика епосу, його класифікація. Дума як
найвизначніший жанр українського народного епосу. Народні назви жанру
“дума” (пісні про старовину, козацькі притчі, запорозькі псальми, лицарські
пісні). Внесок у фольклористику М. О. Максимовича. Тематика дум. Музичні
особливості дум (форма, імпровізаційність, ладові основи, залучення
інструментального супроводу). З історії виконавства дум. Видатні кобзарі та
лірники. Тематична специфіка історичних пісень, їх класифікація за
тематикою (4 класи: з конкретно-історичною підосновою, з загальноісторичною підосновою, з соціально-побутовою підосновою, з соціальною
класовою підосновою). Етапи розвитку історичних пісень. Музичні ознаки та
особливості виконання.
Тема 10. Ліро-епічні пісні. Балади. Співанки-хроніки.
Визначення балад, їх класифікація за змістом (фантастичні і легендарні,
сімейні і любовні драми, з історичною підосновою, соціально-побутові).
Виконавські стилі (епічний, пісенний, протяжний). Тематика й музичні
особливості співанок-хронік.
Тема 11. Лірика. Козацькі, чумацькі пісні. Рекрутські та солдатські
пісні.
Лірика як необрядовий рід фольклору, його особливість. Відмінності між
народною лірикою і лірикою авторською. Два стилі виконання (одноголосий і
багатоголосий). Класифікація лірики (суспільно-побутові та побутові пісні).
Зміст та музичні ознаки козацьких пісень. Історія зародження чумацьких
пісень. Мелодика та ладові особливості чумацьких пісень. Походження, зміст і
побутування рекрутських і солдатських пісень.
Тема 12. Родинно-побутові пісні.
Загальна характеристика, тематика,
виконавські риси родинно-побутових пісень.

вікова

циклізація,

музично6
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Тема 13. Дитячий фольклор.
Загальні особливості дитячого фольклору. Колискові пісні, їх музичні
особливості. Значення колискових пісень.
Тема 14. Жартівливі, сатиричні пісні. Танцювальна пісенність:
коломийки, частушки.
Походження жартівливих і сатиричних пісень, їх загальна
характеристика. Засоби гумору у текстах пісень. Загальна характеристика
танцювальних пісень, їх музичні особливості та виконання. Загальні відомості
про коломийки і частушки.
Тема 15. Народна музика інструментальної традиції.
Народна інструментальна музика як рід фольклору. Три групи сучасної
народної інструментальної музики (кобзарсько-лірницьке мистецтво, музика
“до танцю”, нетанцювальна музика). Індивідуальні й ансамблеві інструменти.
Значення народної інструментальної музики в українській музичній культурі.
Тема 16. Українські народні танці.
Походження танцювального мистецтва. Історичний розвиток народного
танцю. Класифікація (коломийки, частушки та пісні з пританцівками; побутові
танці; напливові танці) та коротка характеристика українських народних
танців – коломийка, гопак, метелиця, козачок, полька, краков’як, вальс,
кадриль.
Тема 17. Пісні-романси.
Пісня-романс як жанр усно-писемної культури. Історія виникнення. Роль
кантів у становленні пісні-романсу. Класифікація жанрових зразків (пісніроманси фольклорного складу, пісні-романси літературно-мистецького складу).
Внесок М. В. Лисенка та його послідовників у розвиток українського
класичного романсу.
Тема 18. Народнопісенна творчість ХХ ст. Стрілецькі та повстанські
пісні. Авторська пісня.
Історія походження стрілецьких пісень та їх доля у часи колишнього
СРСР. Зміст, засоби поетики, музична характеристика стрілецьких пісень.
Виникнення повстанських пісень. Зміст та музичні ознаки повстанських пісень.
Значення стрілецької та повстанської пісенності. Витоки української авторської
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пісні. Етапи її формування, роль фестивального руху. Жанрово-стильові ознаки
авторської пісні. Відомі представники української авторської пісні.
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
Л п лаб. інд. с. р.
л
п лаб. інд.
усього

усього

Назви змістових
модулів і тем

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

с. р.
13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Календарно-обрядовий фольклор та родинно-обрядові пісні
Тема 1. Основна 5
2
3
5
мета та завдання
курсу. Класифікація
музичного
фольклору.
Тема 2. Пісні
5
2
3
0,5 4,5
зимового календаря.
Тема 3. Весняні
5
2
3
0,5 4,5
обрядові пісні.
Тема 4.
5
2
3
0,5 4,5
Русальні та царинні
пісні.
Тема 5.
5
2
3
5
Купальські
та
петрівчані пісні
Тема 6. Жнивні 5
2
3
0,5 4,5
пісні.
Тема 7. Родиннообрядові пісні. Весільні
пісні.

5

2

3

Тема 8. Родильні та 5
2
3
хрестильні
пісні.
Голосіння.
Разом за змістовим 40
16
24
модулем 1
Змістовий модуль 2. Український пісенний епос та лірика
Тема 9.
5
2
3
5
Необрядовий
фольклор. Епос як
необрядовий рід
фольклору. Думи.
Історичні пісні.
Тема 10. Ліро-епічні 5
2
3
5
пісні. Балади.
Співанки-хроніки.

0,5

4,5

0,5

4,5

3

37

0,5

4,5

0,5

4,5
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Тема 11. Лірика.
Козацькі, чумацькі
пісні. Рекрутські та
солдатські пісні.
Тема 12. Родиннопобутові пісні.
Тема 13. Дитячий
фольклор.
Тема 14.
Жартівливі,
сатиричні пісні.
Танцювальна
пісенність:
коломийки,
частушки.
Тема 15. Народна
музика
інструментальної
традиції.
Тема 16. Українські
народні танці.
Тема 17. Пісніроманси.
Тема 18.
Народнопісенна
творчість ХХ ст.
Стрілецькі та
повстанські пісні.
Авторська пісня.
Диференційований
залік
Разом за змістовим
модулем 2

5

2

3

5

0,5

4,5

5

2

3

5

0,5

4,5

5

2

3

5

0,5

4,5

5

2

3

5

0,5

4,5

5

2

3

5

0,5

4,5

5

2

3

5

0,5

4,5

5

2

3

5

0,5

4,5

5

2

3

5

0,5

4,5

2
66

20

30

50

5

45

Усього годин 90

36

54

90

8

82

9. Індивідуальні завдання
Індивідуальні завдання передбачені в якості контрольної роботи на заочній
формі навчання.
10. Методи навчання
Навчальна дисципліна «Музична фольклористика» займає важливе місце
у комплексі музично-теоретичих дисциплін. Вона повинна стимулювати у
студентів зацікавлення національним фольклором, бажання його
популяризувати, а також збирати та вивчати для використання у практичній
роботі.
Викладання предмету включає як лекційну, так і практичну частини.
Виклад теоретичного матеріалу
обов’язково повинен підкріплюватися
музичними прикладами – піснями того чи іншого жанру, зразками
9
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інструментальної музики народної традиції. Дуже важливо, щоб студенти
поряд із конспектами, вели нотні записи зразків кожного жанру, вміли
відтворювати голосом або грати на інструменті мелодії пісень та коротко їх
аналізувати.
У курсі дисципліни розглядаються найголовніші розділи народної
музичної творчості: календарно-обрядовий фольклор українців, український
музичний епос, інструментальна музика народної традиції. Водночас головна
увага відводиться вивченню різних жанрів народних пісень.
Словесні

Наочні

Практичні

Розповідь

Ілюстрація

Практична робота

Пояснення

Демонстрація

Самоконтроль

Бесіда

Спостереження
Презентації

11. Методи контролю
Перевірка отриманих знань та навиків повинна проводитись на кожному
уроці в тій чи іншій формі (письмовій або усній).
Теоретичну частину матеріалу доцільно перевіряти у тестовій формі.
Загальний матеріал курсу розподілено на вісімнадцять тем. Перших вісім
тем розглядають календарно-обрядовий та родинно-обрядовий фольклор і є
базовими для подальшого вивчення курсу. Тому після їх вивчення
проводиться перший змістовий модуль. Другий змістовий модуль включає
десять різних за об'ємом тем. Під час поточного контролю доцільно
проводити тестовий та практичний контроль за кожною темою.
Вивчення дисципліни “Народна музична творчість” завершується
диференційованим заліком для студентів спеціалізації “Народне пісенне
мистецтво” і підсумковим уроком для студентів спеціалізації “Народне
інструментальне мистецтво”. Форма проведення заліку та підсумкового уроку
визначається цикловою комісією. Це може бути усне опитування, реферат,
письмова робота або тестування.
На заочній формі навчання передбачена контрольна робота в 4 семестрі,
що має включати в себе як теоретичні положення, так і практичний цілісний
аналіз народного зразка.
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12. Розподіл балів, які отримують студенти
Сума

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 1
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
3
3
6
5
5

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10
6
5 10 5
5

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15
5
6
5
5
5

Т16 Т17 Т18
6
5
10

100

Т1, Т2 ... Т18 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 - 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

Зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення (додається)
1. Перелік народнопісенних зразків для прослуховування. (Додаток 1)
2. Методичні рекомендації студентам до самостійної роботи з дисципліни
“Народна музична творчість”. (Додаток 2)
3. Тематика контрольних робіт. (Додаток 3)
4. Питання директорської контрольної роботи. (Додаток 4)
5. Варіанти підсумкової письмової роботи. (Додаток 5)
6. Контрольно-кваліфікаційні завдання з дисципліни “Народна музична
творчість”. (Додаток 6)
7. Питання до заліку з дисципліни “Народна музична творчість”. (Додаток 7)
8. Тести за темами для змістових модулів. (Додаток 8)
9. Перелік народнопісенних зразків для прослуховування
14. Рекомендована література
Базова
1. Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К.: Наукова
думка, 1988. – 192 с.
2. Грица С. Й. Думи // Історія української музики. – К.: Наукова думка,
1989. – Т. 1.
3. Грица С. Й. Історичні пісні // Історія української музики. – К.: Наукова
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думка, 1989. – Т. 1.
4. Грица С. Й. Мелос української народної епіки. – К., 1979.
5. Дей О. І. Народно-пісенні жанри. – К.: Музична Україна, 1977. – 108 с.
6. Дей О. І. Українська народна балада. – К., 1986.
7. Дмитренко М. К. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. –
К., 2001. – 576 с.
8. Зоре моя вечірняя: Українські романси / Упоряд. Т. П. Булат. – К.:
Дніпро, 1982. – 224 с.
9. Іваницький А. І. Ой ходив чумак... / Чумацькі пісні. – К.: Музична
Україна, 1989. – 247 с.
10. Іваницький А. І. Український музичний фольклор. – Вінниця: Нова
книга, 2004. – 320 с.
11. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – К.:
Музична Україна, 1980. –
12. Кирдан Б. Украинские народные думы. – К., 1962.
13. Кирдан Б. Украинский народный эпос. – К., 1965.
14. Правдюк О. Весільні пісні // Історія української музики. – К.: Наукова
думка, 1989. – Т. 1. – С.
15. Правдюк О. Голосіння // Історія української музики. – К.: Наукова думка,
1989. – Т. 1. – С.
16. Правдюк О. А. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного
фольклору // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 2–3;
17. Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні. – 2К., 2002.
18. Різник О. Українська авторська пісня. Основні етапи розвитку //
Українська культура. – 1993. – № 1,2.
19. Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті
української культури. У 2 ч. – Тернопіль, 2001 – Ч.1; Тернопіль, 2004. –
Ч. 2/
20. Українські народні танці / Упор. А. І. Гуменюк. – К., 1962. – 358 с.
Допоміжна
1. Веснянки. Українські народні пісні /Упор. Є. Єфремов. – К., 1988
2. Ігрові веснянки / Упор. Л. Єфремова. – К., 2005
3. “Ой по горі вітер віє: Збірник українських народних пісень з Буковини
у записах Пилипа Мотуляка” / упоряд. О. Кушнірук. – Луцьк, 2009
4. Українська музична енциклопедія. – К.: ІМФЕ, 2006. – Т. 1
5. Українська музична енциклопедія. – К.: ІМФЕ, 2008. – Т. 2
6. Українська музична енциклопедія. – К.: ІМФЕ, 2011. – Т.3
15. Інформаційні ресурси
//nadobryden.com
Вікіпедія
(Вільна
енциклопедія)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_folk_music
Канада: Virtual Museum of Canadian Traditional Music –
http://www.fwalive.ualberta.ca/vmctm/en/html/narratives.php?id=3&sec=1

–
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Канада: Національний центр FolkwaysAlive!, створений Університетом
Альберти
(The University of Alberta´s Canadian Centre for Ethnomusicology (CCE) у
співпраці
зі Smithsonian Folkways Recordings – http://www.fwalive.ualberta.ca
Канада: он-лайн крамниця TerenCanada (Western Canada on line store) –
http://www.terencanada.com/folk.asp
Польське радіо: MUZYKA ŹRÓDEŁ Sources of Polish Folk Music –
http://www.polskieradio.pl/rckl/MuzykaZrodel/
Польща: Сайт доктора Томаша Трачика (Tomasz Traczyk) –
http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/lem/lem_mp3.html
Росія: Каталог [українських] аудіозаписів (1996-2001 р.) –
http://www.mosbul.ru/audio.doc:
США (Dublin, OH, USA): Пошукова мережа WorldCat = Online Union Catalog
–
найбільша бібліографічна база даних: понад 63 млн. записів про всі види
творів
360 мовами світу. Створюється зусиллями понад 50 тис. бібліотек з 90 країн
в
рамках організації OCLC (Online Computer Library Center). З 2006 року
доступна з
веб-сторінки http://www.worldcat.org/search?q = ukrainian
США: Stanford University (California): пошукова мережа SearchWorks –
http://searchworks.stanford.edu/vufind/Search/Home?lookfor=Ukrainian
США: The American Folklife Center at the Library of Congress –
http://www.loc.gov/folklife
США: The Internet Archive (Бібліотека історичних колекцій у цифровому
форматі:
тексти,
звук,
відео,
програмне
забезпечення)
–
http://www.archive.org/details/audio
США: Лемківський сайт Владка Максимовича – http://lemko.org/lvpro
США: Цифровий архівний проект Smithsonian Global Sound (SGS) центру
Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage (SCFCH) Смітсонівського
інституту
у
Вашингтоні
–
http://www.folkways.si.edu,
http://www.globalsound.org
Україна: Інтернет-крамниця української музики УМКА (1999-2008 UMKA) –
http://www.umka.com.ua/ukr/catalogue/folk/
Україна: Мережа архівів культурної спадщини України “Українська
автентична
музика” – http://folk.org.ua/audio
Україна: Проект “Моя Україна. БЕРВИ” – http://www.ukrfolk.com.ua/club
Україна: Сайт Володимира Куриленка – http://krolevets.com/folk/mutyn
Україна: http://www.kobzarstvo.polyhymnion.org/Stan.html
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