
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Музичний фольколр 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=717  

Рік навчання: I Семестр: II 

Викладач (викладачі): Піхтар О. А.(лекції, практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Курс «Музичний фольклор» передбачає вивчення історичних умов 

виникнення та розвитку фольклорних жанрів, видів українського фольклору, 

його змісту, музичного складу, обрядовості. Зміст курсу дає уявлення про 

народну музичну традиційну культуру в єдності етнографічного комплексу – 

як специфічну культуру, відмінну від церковної та світської, як основу усього 

подальшого культурно-мистецького розвитку етносу. Наукове вивчення 

народної музики забезпечує її глибоке розуміння, відкриває можливості 

інтерпретації народної пісні в хоровому колективі та ансамблі, сприяє 

ефективному використанню народно-пісенних скарбів на рівні вимог 

сучасності. 

Мета: вивчення народної музики в її історичному розвиткові; набуття 

навичок використання народної пісні та музики в науковій, педагогічній і 

творчій роботі; спрямовування студентів на збирання народної музики, 

народної обрядовості і традицій. 

Завдання курсу:  

- орієнтувати студентів на досягнення фольклористики, етнографії, історії; 

- навчити пов’язувати музично-пісенний матеріал з історико-

етнографічними умовами його розвитку; 
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- вивчати народну музику в її регіональних відмінностях і 

міжнаціональних взаєминах; 

- виробити інтерес студентів до збирання народної музики та дослідження 

народної обрядовості і традицій; 

- формувати у студентів інтерес до опанування манер народного співу та 

гри на народних інструментах; 

- ознайомити студентів з основними збірниками фольклору та 

фольклористичними працями; 

- формувати розуміння фольклору як одного з найцінніших джерел для 

самопізнання людиною її психологічних і культурних витоків; 

- досягти вивчення напам'ять 30 зразків народних пісень. 

Предметом є процес формування професійних знань, умінь та навичок 

диригента народного хору, творчого колективу, викладача, артиста хору; 

професійна діяльність фахівців диригентсько-хорової спеціалізації (народний 

хор). 

Обсяг навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 42 48 іспит  

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання 

Оцінка 

бали  

Тема 1.1. Вступ. Первісне 
мистецтво та фольклор. 
Жанрово-родова структура 
фольклору.  
Визначення термінів 
«фольклор», «народна 
творчість». Історизм 
фольклору. Фольклор як вид 
мистецтва. Фольклор і 
фольклористика (словесна і 
музична). Фольклор як об’єкт 
комплексного вивчення 
багатьма дисциплінами: 
етнографії, історії, 
літературознавства, 
мистецтвознавства, 
лінгвістики, археології, 
психології, педагогіки. 
Епоха і причини виникнення 
мистецтва. Риси архаїчного 
світогляду слов’ян. 

2 лекційне Опитування, 

визначення 

основних рис 

первісного 

мистецтва та 

фольклору 

міфологічної 

епохи. 

 

100 

2 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури з теми, 

складання 

конспекту; 

підготовка до 

експрес-

опитування. 

 

100 



Особливості первісного 
мистецтва: біфункціоналізм, 
утилітарність, синкретичність, 
жанрово-видова аморфність. 
Міфологія і художня творчість. 
Міфологічні, символічні, 
магічні ознаки формування 
звукообразних інтонацій-
символів. Спільні і відмінні 
риси первісного мистецтва і 
фольклору. Специфічні ознаки 
музичного фольклору: усність, 
анонімність, варіативність, 
колективність, синкретизм, 
довготривалість. Розвиток 
фольклору від найдавніших 
часів до сучасності. 
Жанрово-родова диференціація 
фольклору. Проблеми 
класифікації фольклору. 
Літературознавчі, 
мистецтвознавчі та 
функціональні критерії. 
Поняття про рід і жанр. 
Жанрово-родова структура 
фольклору. Міжжанрова 
дифузія. Окремі видові 
системи (дитячий фольклор, 
трудові пісні, інструментальна 
музика, танець і рух). 

Тема 1.2. Окремі видові 

системи: дитячий фольклор, 

трудові пісні, 

інструментальна музика, 

танець  

Особливості дитячого 

фольклору як багатожанрової 

системи, що складається з 

прозових, речитативних, 

пісенних та ігрових творів. 

Дитячий фольклор як релікт 

колишніх магічних ритуалів, 

функція оберегу. Колискові 

пісні, їх тематика і наспіви, 

музичні особливості. 

Забавлянки. Небилиці. Пісні до 

казок. 

Трудові пісні – свідчення 

зв’язку мистецтва і трудових 

операцій. Трудові та умовно-

трудові праці. Ритміко-

організуюча, комунікативна і 

сигнальна функції трудових 

2 лекція Лекція, порівняння 

спільних і 

відмінних рис 

первісного 

мистецтва і 

фольклору. 

Експрес-

опитування. 

100 

2 практичне Прослуховування 

фонограм з 

подальшим 

аналізом народних 

зразків, 

ознайомлення із 

збірниками 

фольклору; 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: підготовка 

усного 

повідомлення про 

відомих 

фольклористів 

краю; 

100 



пісень. Наспіви трудових 

пісень: сигнали-команди і 

розвинені пісенні форми. 

Російські трудові пісні, їх 

особливості. Зв’язок трудових 

пісень з ритмом праці. Теорія 

К.Бюхера (ритм і праця), її 

хиби. Умовно-трудові пісні: 

гоєкання, копаньовські пісні, 

звичайні ліричні пісні. 

Використання пісень інших 

жанрів під час роботи. 

Інструментальна музика. 

Кобзарсько-лірницьке 

мистецтво, музика «до танцю», 

нетанцювальна музика. 

Класифікація за формальними 

ознаками (інструментознавчий 

підхід) та за функціональними 

ознаками (музично-

фольклористична класифікація 

К.Квітки). Найвідоміші 

українські народні 

індивідуальні інструменти. 

Ансамблеві інструменти у 

традиційному побуті. 

Інструментальна музика «до 

танцю», групування за 

ритмікою і танцювальними 

фігурами: козачково-гопакові 

та коломийкові. 

Нетанцювальна 

інструментальна музика: 1)«до 

слухання», 2)награвання 

виробничого характеру, 

сигнально-комунікативна, 

ритуально-обрядова музика. 

Танець і рух. Походження 

танцювального мистецтва. 

Стимули до виникнення 

танцю: пізнавально-практичні 

(відтворення явищ природи0 та 

міфологічні (магічні танці). 

Види рухів. Танки: кругові, 

ключові, лінійні. Танці: 

коломийки, частушки, пісні з 

пританцівками, побутові танці 

(гопак, козачок, метелиця) та 

запозичені з фольклору інших 

народів (полька, краков’як, 

вальс). 

Тема 1.3. Календарно-обрядові 2 лекція Лекція, визначення 100 



жанри. Пісні зимового 

календаря  
Особливості календарно-
обрядових жанрів стародавніх 
слов’ян. Обряд як форма 
накопичення суспільного 
досвіду. Основні типи 
календарно-обрядових пісень: 
ритуальні пісні-команди, 
заклинальні пісні, величальні. 
Зв’язок з християнськими 
обрядами. Перші записи, 
окремі видання українських 
календарно-обрядових пісень. 
Пісні зимового календаря. 
Походження новорічної 
обрядовості, її аграрно-
господарча основа. Культ 
сонця – перехід до осідлого 
землеробства. Значення понять 
«колядка», «щедрівка». 
Тематика новорічних пісень: 
побажання добробуту, 
землеробська магія, господарчі 
мотиви. Колядки і щедрівки 
господареві, господині, 
парубкові, дівчині. Виконання 
колядок і щедрівок, їх 
структура, розрізнення. 
Різновиди зимових обрядових 
пісень: дитячі, молодіжні, 
подружніх пар, церковні 
коляди. Мелодика, ритміка, 
ладова будова, багатоголосся 
колядок та щедрівок.  
Народний театр. Стародавні 
язичницькі ігрища з 
рядженнями, масками, 
танцями, перевдяганнями. 
Вертепні вистави. Різновиди 
вертепу: ляльковий і живий. 
Дійові особи вертепу. Будова 
вертепної скриньки. Музика 
вертепу. Новорічна вистава 
«Коза». Дійові особи, 
особливості змісту, пісенна 
частина вистави. Новорічна 
пісня-гра «Маланка». Зміст 
вистави, ігри, пісні, танці, 
персонажі. Сучасний стан 
народних вистав. 

окремих груп і 

жанрів 

інструментальної 

музики; 

2 практичне Аналіз зразків 

танцювальної 

музики козачково-

гопакової і 

коломийкової 

форми, які 

зафіксовані 

нотним текстом 

або аудіо записом. 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: складання 

власного 

пісеннику 

колискових 

народних пісень; 

100 

Тема 1.4. Весняні та літні 
пісні: веснянки, русальні та 
царинні пісні; купальські і 

2 лекція Лекція, 

дослідження 

ритуально-

100 



петрівки; жнивні пісні  
Походження весняних обрядів 
та пісень. Класифікація 
весняних обрядів, пісень, 
танків та ігор: пантомімічні 
сценки та ігри, спів весняних 
пісень-закличок, водіння 
танків та ігор (із співами). 
«Гуканки» у Поліссі. 
Паралельні назви веснянок: в 
західних областях - гаївки, 
рогульки, у Поліссі - маївки, 
магівки. Весняні обряди і 
звичаї. Зміст весняних танків і 
пісень. Музичні особливості: 
форма, мелодика, ладова 
будова, багатоголосся. 
Русальні та царинні пісні та 
обряди. Походження свята 
русалій, зв’язок з 
давньоримськими «розаріями». 
Вірування в русалок та мавок. 
Культ рослинності і культ 
предків. Русальний тиждень. 
Зміст русальних обрядів та 
ігор, народні звичаї: звичай 
куматися, обряд «куст», 
проводи русалок. Дві 
різнорідні групи пісень. 
Музичні особливості 
русальних пісень: 
складочислення, форма, 
мелодика. Сучасна локалізація 
русальних пісень в зоні 
українсько-білорусько-
російського пограниччя. 
Царинні пісні як залишки 
обряду ходити на царину ще за 
язичництва. 
Купальські та петрівчані пісні. 
Походження купальських 
обрядів. Значення слів 
«купайло», «собітка». 
Тематика купальських і 
петрівчаних пісень. Ігри та 
обряди: розпалювання вогнища 
та ігри навколо нього, ворожба 
біля води, спалювання 
Купайлиці. Музичні 
особливості, будова строф, 
діалогізм виконання. 
Жнивні пісні та косовиця. 
Найдавніші джерела аграрно-
виробничих обрядів. Три етапи 
у жнивах, пісні: зажинкові, 

міфологічної 

основи зимового 

циклу календарної 

обрядовості; 

2 практичне Аналіз народних 

зразків 

фольклорної 

музики за темою. 

 

4 самостійна Самостійна 

робота: вивчення 

10 зразків 

народних пісень по 

2-3 строфи тексту 

(веснянок, 

петрівок, 

купальських 

пісень, жнивних); 

100 



жнивні, обжинкові. Жнивні 
обряди: зажинання першого 
снопа (воєводи), завивання 
бороди, обряд «вінка», 
вручання вінка господареві. 
Музичні типи жнивних 
мелодій. Пісні на косовиці. 

Тема 1.5. Родинно-обрядові 
пісні: 
весільна обрядовість; родини, 
хрестини; поховальна 
обрядовість та голосіння 
Народне весілля і весільна 
обрядовість. З історії розвитку 
сім’ї. Перші записи, публікації 
етапів українського весілля та 
весільних обрядових пісень. 
Весільний обряд: 
передвесільна частина 
(пролог), власне весілля та 
післявесільна. Сватання, 
заручини. Весільні події від 
п’ятниці до вівторка. Ролі 
учасників весілля. Функції 
весільних хорів: епічна, 
драматична, режисерська, 
інтермедійна. Тематика 
весільних пісень та їх зв’язок з 
обрядом. Загальна 
характеристика обрядових 
пісень: ладкання нецезуровані, 
цезуровані, журні пісні. Будова 
і типи наспівів центрального 
регіону. Характеристика 
наспівів інших регіонів 
України: Лівобережжя і 
Подніпров’я, Полісся, 
Галичина, Західне Поділля, 
Волинь, Покуття, Карпатський 
регіон. Багатоголосся і гуртове 
виконавство. Загальна 
характеристика весільної 
необрядової музики. Роль 
оркестру. 
Родини та хрестинні пісні. 
Історія вивчення обряду і 
структура родин. 
Послідовність обрядів: 
звичаєве регулювання 
поведінки майбутньої матері, 
родини, вибір імені для 
новонародженого, вибір кумів, 
церковне хрещення, хрестини 
(обід в честь 

2 лекція Лекція, 

опитування, 

перевірка завдань. 

100 

2 практичне Підготовка 

відеопрезентація 

найвідоміших 

українських 

народних 

індивідуальних або 

ансамблевих (за 

музично-

фольклористичною 

класифікацією 

К.Квітки) 

інструментів. 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

методичної 

літератури, пошук 

інтерпретацій на 

задану тему. 

100 



новонародженого), обряд 
«очищення» породіллі , обряд 
першого постриження. Пісні, 
що виконуються на хрестинах: 
їх зміст, заклинально-обрядові 
і величальні наспіви. 
Хрестинні пісні – один з 
основних жанрів білоруського 
фольклору.  
Поховальна обрядовість. 
Походження та еволюція 
поховальних вірувань і звичаїв. 
Сліди давніх поховальних 
традицій у фольклорі. Роль 
«сміхових» елементів. 
Відгомони фракійських, 
античних традицій (діонісій). 
Залишки поховальних традицій 
у весняній обрядовості 
(«Кострубонько», «Марена», 
розривання «куща», вінків на 
русалки). Поховальні 
голосіння, їх музичні та 
виконавські особливості: 
нерівноскладовість, 
імпровізаційність, 
речитативність, використання 
мовних інтонацій, перехід від 
наспівування до плачу. 

    

Тема 1.6. Епічні твори: думи; 
історичні пісні 
Походження епосу. 
Поширення необрядового 
фольклору. Обумовленість 
завершення домінування 
обрядової творчості зміною 
суспільних відносин – 
переходом від родового 
устрою до ранніх цивілізацій 
та державотворення. «Героїчна 
доба» в історії східних слов’ян. 
Билинна епіка Київської Русі. 
Епічні жанри українського 
фольклору. Різниця між 
билинами та думами. Загальна 
характеристика дум. 
Походження терміну. 
Періодизація дум за змістом 
відображуваних подій. 

2 лекція Лекція, 

опитування, 

перевірка завдань. 

100 

2 практичне Підготовка 

доповіді за темою 

«Українські думи - 

самобутні зразки 

народної творчості 

нашого народу».; 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: підготовка 

повідомлення про 

виникнення 

українського 

козацтва, добу 

героїчних походів; 

100 



Художні особливості дум: 
акцентний тонічний вірш, не 
рівноскладовість рядків, 
строфоїдність будови тирад, 
речитативність, нерегулярність 
ритміки, імпровізаційність. 
Думи – вершина українського 
епосу. Ладова будова дум, 
подніпровсько-лівобережна 
епічна традиція. Епічний 
виконавський стиль. 
Кобзарсько-лірницьке 
мистецтво, кобзарські 
братства. Видатні співці-
музиканти. 
Тематична специфіка 
українських історичних пісень 
та їх зв’язок з піснями 
козацькими. Поняття історизму 
фольклору та історичного 
змісту народних пісень. 
Класифікація історичних 
пісень. Хронологічний огляд за 
історичними подіями. Музичні 
особливості: ритміка, форма, 
мелодика, ладова будова, 
багатоголосся, виконання, 
регіональні особливості. 

Тема 1.7. Ліро-епічні твори: 
балади, співанки-хроніки 
Балади – один з найбільш 
демократичних жанрів 
фольклору. Визначення 
балади. Класифікація: балади з 
фантастичними сюжетами, про 
родинний побут та любовні 
конфлікти, з історичною 
основою, соціально-побутові. 
Особливості текстів і наспівів. 
Тексти як основа порівняльних 
досліджень балад на 
європейському терені. Наспіви 
як основа для регіональних 
досліджень. Епічний баладний 
стиль. Пісенний стиль. 
Протяжний стиль як сучасна 
трансформація балад у ліричні 
пісні. Баладні наспіви Поділля 
і Волині. Балади інших 
регіонів: Лівобережжя і 
Поділля, Галичина, Буковина, 
Закарпаття, лемківський 
фольклор. 
Співанки-хроніки (новини) – 

2 лекція Лекція, 

опитування, 

перевірка завдань. 

100 



своєрідний ліро-епічний жанр 
карпатського регіону. Поняття 
про співанки-хроніки як 
особливий жанр «усної газети» 
в Україні (Гуцульщина), 
Румунії, у західних слов’ян. 
Форма і мелодика. Ладова 
специфіка співанок 
кантиленного та речитативного 
типу. Ритміка і виконання. 
Авторство у піснях-хроніках. 

2 практичне Захист 

повідомлення про 

виникнення 

українського 

козацтва, добу 

героїчних походів; 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури з теми, 

складання 

конспекту; 

100 

Тема 2.1. Соціально-побутові 
пісні: козацькі, чумацькі, 
рекрутські та солдатські, 
заробітчанські 
Формування лірики у ХVІ-
ХVІІ ст. Два стилі: 
одноголосий та багатоголосий. 
Дві тематичні групи ліричних 
пісень: соціально-побутові 
(козацькі, чумацькі, рекрутські 
та солдатські, наймитські,  
заробітчанські); побутові пісні 
(про кохання, жіночу долю, 
жартівливі, танцювальні тощо). 
Особливості соціально-
побутових пісень. 
Козацькі пісні: історичні; про 
козацький побут; про 
лицарську смерть козака; 
лірика кохання. Умови 
виникнення (з історії 
козацтва). Строфіка пісень. 
Складочислові форми. Будова 
наспівів. Лади, виконавські 
стилі. 
Чумацькі пісні. З історії 
чумацтва як унікального в 
Європі стану візництва. 
Значення чумацтва в 
економічному житті України. 
Слово «чумак», його 
пояснення. Залежність форми 
пісень від теми. Мелодика: 
кантиленна (пісенна), моторна, 
речитативно-декламаційна. 
Лад. Багатоголосся. Пісні 
власне чумаків та пісні про 
чумаків. 
Рекрутські та солдатські пісні. 
Поява жанру. Особливості 

2 лекція Лекція, 

опитування, 

перевірка завдань. 

100 

2 практичне Складання 

глосарію, 

практична робота з 

аналізу 

фольклорних 

творів за даною 

темою. 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури з теми, 

складання 

конспекту; 

100 



змісту та побутування пісень. 
Тематика солдатських пісень: 
солдатський побут; пісні інших 
жанрово-тематичних розрядів, 
у змісті яких солдатське життя 
не відображене. Класифікація 
наспівів: ліричні, маршові, 
танцювальні. Форма пісень 
залежно від змісту та 
особливостей солдатського 
побуту. Лад, багатоголосся. 
Міжнаціональні взаємовпливи. 
Вербункош і його відгуки в 
західноукраїнських піснях. 
Бурлацькі, наймитські, 
заробітчанські, строкарські 
пісні. Соціальні причини 
заробітчанства. Виникнення 
заробітчанських пісень як 
показника загострення 
класових суперечностей. 
Тематика пісень, форма і 
ритмомелодика, лад, 
багатоголосся, підголосковий 
спів. Способи виконання. 

Тема 2.2. Побутові пісні: пісні 
про кохання та родинний 
побут; жартівливі й 
танцювальні пісні  
Загальна характеристика 
пісень про кохання та 
родинний побут. 
Різноманітність тематики 
пісень (за змістом, 
ситуаціями). Статевовікова 
циклізація пісень. Музично-
виконавські риси. 
Співставлення Подніпров’я  та 
Закарпаття задля уявлення про 
регіональну специфіку 
української музичної лірики. 
Жартівливі та сатиричні пісні. 
Гумор у народній пісні. Засоби 
гумору в текстах пісень. Наспів 
як чинник гумористичної 
образності. Роль форми та 
виконання у жартівливих 
піснях.  

Танцювальні пісні, їх загальна 

характеристика. Пісні до 

побутових танців, до 

коломийок, частушки, шумки, 

пританцівки, пісні, запозичені 

з фольклору інших народів. 

2 практичне Складання 

глосарію, 

практична робота з 

аналізу 

фольклорних 

творів за даною 

темою. 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури з теми, 

складання 

конспекту; 

100 



Розвиток танцювальної 

пісенності. Зміст 

танцювальних пісень. Ритміка, 

форма, лад, виконавство. 

Музичні особливості та 

виконання. Коломийки, 

частушки, загальні відомості. 

Коломийки «до танцю» і «до 

співу». Коломийкова форма у 

фольклорі. Частушка як жанр 

східноукраїнського регіону, 

зближений з манерою співу та 

виконання козачково-

гопакових пісень. Спільні і 

відмінні риси між коломийкою 

і частушкою, музичні 

особливості. 

Тема 2.3. Усно-писемна 
творчість. Пісні-романси; 
робітничі пісні; стрілецькі та 
повстанські пісні 
Пісні-романси. Загальне 
поняття, походження терміна. 
Особливості музичного побуту 
ХVІІІ ст. в Україні. Кант і його 
зв’язок із засвоєнням 
гомофонно-гармонічного 
стилю. Різновиди кантів. Кант 
як предтеча народного 
романсу. Пісні-романси 
фольклорного складу. Пісні-
романси літературно-
мистецького складу  ХVІІІ – 
початку ХІХ ст. Пісні-романси 
на тексти поетів-романтиків 
ХІХ ст. Творчість Т.Г. 
Шевченка. Пісні-романси 
сучасного періоду. 
Робітничі пісні. Тематичне і 
музично-стильове групування 
за трьома етапами. Джерела 
ритмомелодики. Епічні, 
ліричні, траурні пісні. 
Новотвори ХХ ст. Стрілецькі 
пісні. Сторінки січового руху. 
Історичні паралелі: творчість 
французів часів Великої 
французької революції і 
творчість січових стрільців 
(авторство, фольклоризація 
багатьох творів). Зміст 
стрілецьких пісень, їх 
жанрово-виразовий діапазон 

2 лекція Лекція, 

опитування, 

перевірка завдань. 

100 

2 практичне Складання 

глосарію, 

практична робота з 

аналізу 

фольклорних 

творів за даною 

темою. 

100 



(від трагедійності до жарту і 
танцю). Засоби поетики 
(стилізація вірша під 
фольклорний, використання 
силабо-тоніки). Музична 
характеристика (регулярна 
ритміка, моторика, кантилена, 
мажоро-мінор, гомофонно-
гармонічне багатоголосся, 
паралелізм образності тексту і 
наспіву). Доля стрілецьких 
пісень у радянські часи. 
Відродження стрілецької пісні. 
Повстанські пісні. З  історії 
руху опору фашизму і 
більшовизму. Зміст пісень: 
значний пласт стрілецьких, 
нова лексика, ідеал героїчного, 
документалізм, перевага 
етичного над художнім. 
Музичні особливості: 
поширення перетекстовок, 
локалізація мелодії, 
використання подекуди 
популярних наспівів, перевага 
сучасної музичної лексики, 
більше, ніж у стрілецьких 
піснях. осередків: хори-ланки, 
фольклорні ансамблі, народні 
хори, побутовий спів, 
авторська, анонімна творчість. 
Зближення фольклорного, 
аматорського та професійного 
музично-пісенних процесів. 
Нові обряди, зміст нових 
пісень в обрядах. 

2 лекція Лекція, 

опитування, 

перевірка завдань. 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури з теми, 

складання 

конспекту; 

100 

Тема 2.4. Сучасний пісенно-
творчий процес: особливості 
сучасної народної творчості; 
перетекстівка, авторство  
Особливості творчого процесу 
ХХ ст. Стильова лінія на 
продовження фольклорної 
традиції. Різновиди масової 
творчості – «барди», співи і 
пісні під гітару, кобзу. 
Визначальна риса сучасного 
фольклорного процесу – 
поєднання фольклору, 
фольклоризму і авторської 
творчості. 
Особливості усності, 
варіантності, колективності в 
сучасних умовах. Актуалізація 
текстів. Перетекстівки 

2 лекція Лекція, експерт-

опитування. 

100 

4 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури з теми, 

складання 

конспекту; 

100 



фольклорних і авторських 
творів. Паралельно-образна 
перетекстівка. Контрастно-
образна перетекстівка – 
переведення первісного образу 
і план комічного або 
сатиричного. Способи 
творення нових пісень: 
синкретичний (у стилі 
традиції, одночасне 
розспівування тексту і 
наспіву), синтетичний 
(складання вірша, на який 
потім створюється мелодія). 
Авторство у сучасній 
творчості. Широке 
застосування силабо-тонічного 
віршування. Музичний склад 
сучасної новотворчості: 
квадратно-симетрична 
структура форми, гомофонно-
гармонічне багатоголосся, 
усвідомлення паралелізму та 
контрастності образних 
категорій: прекрасного, 
комічного, героїчного. 
Зростання ролі масовості у 
творчості, створення їх  

Тема 2.5. Фольклоризм: 
фольклор і фольклоризм 
фольклор у мистецтві й 
літературі; фольклор у 
творчості композиторів 
Розмежування понять 
«фольклор» і «фольклоризм». 
Три форми фольклорної 
культури; продуктивна, 
репродуктивна та 
фольклоризм. Перші – власне 
усна побутова традиція, третя 
форма – використання 
народних пісень, сюжетів, 
легенд, інтонацій у творчості 
композиторів, хореографів, 
режисерів, письменників тощо. 
Фольклоризм – відтворення і 
видозмі-нювання фольклору 
при його використанні в 
нетрадиційних формах 
виконання і побуту. 
Фольклоризм науково-творчий 
та науково-етнографічний. 
Перетворення фольклору в 
сучасному комунікативному 
процесі. 

2 практичне Презентація 

індивідуального 

проекту на задану 

тему. 

100 

6 самостійна Самостійна 

робота: 

опрацювання 

рекомендованої 

літератури з теми, 

складання 

конспекту; 

Робота над 

презентацією 

проекту. 

100 



Використання фольклору в 
літературі: в творчості 
письменників-класиків, у 
сучасному професійно-
літературному процесі. 
Фольклоризм Т.Шевченка, 
М.Рильського, Г.Квітки-
Основ’яненка, М.Стельмаха, 
І.Драча. Особливості 
літературного фольклоризму. 
Фольклор у творчості 
композиторів. Кілька ліній 
фольклоризму: цитування 
народних мелодій, обробка, 
використання їх як джерела 
тематизму, переробка народно-
музичних зразків. 
Фольклоризм Л.Ревуцького, 
М.Леонтовича, М.Лисенка, 
Є.Станюковича, Л.Дичко. 
Фольклоризм у кіно і театрі. 
Кінофільми О.Довженка 
“Арсенал”, “Земля”, І.Савченка 
“Богдан Хмельницький, “Дума 
про козака Голоту”, “Тарас 
Шевченко”. Мультфільми – 
серія про козаків, “Жив собі 
пес” (автентичний спів), 
казкові фільми. 
Фольклор в образотворчому 
мистецтві – гравюри, 
ілюстрування книжок. 
Творчість О.Сластіона, 
Г.Гавриленка, В.Касіяна, 
Г.Якутовича, А.Базилевича. 
Сцени, характери, побут 
народу. 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Іспит Форма 

контролю 

Тести 50 

Практичне 

завдання 

25 

   Загальний 

підсумок 

100 

 

 

 

 

 

 



 Технічне і програмне забезпечення 

Музичний інструментарій, ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет, для комунікації та 

опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, Sibelius, 

Sound Forge PRO для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Алексеев Э. Е. Нотная запись народной музыки. Теория и практика / 

Э. Е. Алексеев. – Москва : Сов. композитор, 1990. – 168 с. 

2. Аникин В. П. Теория фольклора : курс лекций / В. П. Аникин. – Москва : 

КДУ, 2007. – 432 с. 

3. Бодак Я. А. Українська та зарубіжна музичні культури : метод. посібник-

конспект / Я. А. Бодак, Л. М. Соловей. – Вінниця : Нова книга, 2011.– 304 

с. 

4. Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. 

посібник / Я. І. Гарасим ; МОН України [та ін.]. – Київ : Знання, 2009. – 

301 с. 

5. Гарасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Кн. 2. Бойківські і 

лемківські танці / Р. Гарасимчук. – Львів, 2008. – 319 с. 

6. Грица С. Й. Мелос української народної епіки : [монографія] / С. Й. 

Грица ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. 

Т.Рильського НАН України. – Київ, 2015. – 338 с. 

7. Грица С. Українська фольклористика ХІХ – початку ХХ століття і 

музичний фольклор. Нарис / С. Грица. – Київ–Тернопіль: Астон, 2007. – 

152 с. 

8. Давидюк В. Ф. Первісна міфологія українського фольклору / В. Ф. 

Давидюк. – Луцьк, 2007. – 310 с. 

9. Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення / М. 

Дмитренко // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 58-67. 

10. Дорофєєва В. Ю. Теоретичні аспекти сучасної української музики : 

монографія / В. Ю. Дорофєєва ; МОН України [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 

2017. – 188 с. 

11. Дослідники українського фольклорум : невідоме та маловідоме : 

колективна монографія / за ред. М. Дмитренка. – Київ, 2008. – 384 с. 

12. Єфремова Л. О. Наспіви українських весільних пісень / Л. О. Єфремова. – 

Київ : Наукова думка, 2006. – 191 с. 

13. Іваницький А. І. Історична Хотинщина. Музично-етнографічне 



дослідження : збірник фольклору / А. І. Іваницький. – Київ, 2007. – 576 с. 

14. Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору. Проблеми 

походження, хронологізації та декодування народної музики / А. І. 

Іваницький. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. – 404 с. 

15. Іваницький А. І. Основи логіки музичної форми (проблеми походження 

музики) : навч. посібник / А. І. Іваницький. – Київ, 2003. – 180 с. 

16. Іваницький А. І. Український музичний фольклор : підручник / А. І. 

Іваницький ; Інститут мистецтвознавства [та ін.]. – Вид 3-тє, допрац. – 

Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 320 с. 

17. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з 

поясненнями та коментарями) : навч. посібник / А. І. Іваницький ; М-во 

культури і туризму України [та ін.]. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 

520 с. 

18. Кононенко О. А. Українська міфологія та культурна спадщина / О. А. 

Кононенко. – Харків : Фоліо, 2011. – 713 с. 

19. Коротя-Ковальська В. Українська народнопісенна творчість в 

українознавстві / В. Коротя-Ковальська. – Київ: Стилос, 2012. – 319 с. 

20. Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник / М. Б. 

Лановик, З. Б. Лановик. – Київ: Знання-Прес, 2001.– 591 с. 

21. Народна пісенна творчість в Україні : навч. посібник / уклад. А. С. 

Пастушенко [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 304 

с. 

22. Народное музыкальное творчество : хрестоматия / ред. О. А. Пашина. – 2-

е изд. – СПб : Композитор, 2008. – 336 с. 

23. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон) / упоряд. В. Дубравін. – 

Суми : Університська книга, 2005. – 446 с. 

24. Павленко І. Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства 

: навч. посібник / І. Я. Павленко ; МОН України [та ін.]. – Київ : 

Київський університет, 2013. –286 с. 

25. Пісні з родин та хрестин : збірник-реконструкція / А. І. Іваницький. – 

Вінниця : Нова Книга, 2013 – 456 с.  

26. Пісні Слобідської України : навч. посібник / за ред. Л. І. Новикова. – 

Харків : ТО Ексклюзив, 2006. – 188 с. 

27. Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посібник / І. Є. Руснак. – Київ : 

Академія, 2010. – 300 с.  

28. Семеног О. Український фольклор : навч. посібник / О. Семеног. – Глухів 

: РВВ ГДПУ, 2004. – 254 c. 

29. Сінельніков І. Г. Методика роботи з фольклорним колективом : навч. 

посібник / І. Г. Сінельніков ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ : 

Ліра-К, 2017. – 234 с. 

30. Скопцова О. М. Народне багатоголосся як стильова ознака фольклорного 

виконавства / О. М. Скопцова // Вісник КНУКіМ : зб. наук. праць / 

КНУКІМ. – Київ : КНУКІМ, 2005. – Вип. 12. – С. 133-139. 

31. Смоляк О. Музичний фольклор Тернопільщини : підручник-хрестоматія / 

О. Смоляк. – Тернопіль: Астон, 2011. – 140 с. 



32. Тормахова В. Українська естрадна музика і фольклор: 

взаємопроникнення і синтез / В. Тормахова. – Київ : Ліра-К, 2017. – 204 с.  

33. Українська фольклористика : словник-довідник / ред. М. Чорнопиский. – 

Тернопіль, 2007. – 493 с. 

34. Філоненко С. О. Усна народна творчість : навч. посібник / С. О. 

Філоненко ; МОН України [та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 

2008. – 416 с. 

35. Хоменко В. Л. Розшифровка народних пісень : навч. посібник для 

студентів / В. Хоменко. – Миколаїв, 1999. – 250 с. 

36. Хоменко В. Л. Фольклор Півдня України: народні пісні та навчально-

методичні поради для студентів / В. Л. Хоменко. – Миколаїв, 1999. – 104 

с. 

37. Хоменко В. Народні пісні Миколаївської області / В. Хоменко. – 

Миколаїв, 1999. – 103 с. 

38. Цапун Р. Весілля у Сварицевичах. Етнографічний опис із народних уст / 

Р. В. Цапун – Рівне: Перспектива, 2005. – 100 с. 

39. Цехміструк Ю. Народні пісні Волині: фонографічні записи 1936–1937 

років / Ю. Цехміструк. – Львів; Рівне, 2006. – 480 с. 

40. Черкаський Л. М. Українські народні музичні інструменти / Л. М. 

Черкаський. – Київ : Техніка, 2003. – 264 с. 

41. Чорнопиский М. Фономорфологія і фоностилістика українського 

фольклору в дослідженнях Філарета Колеси / М. Чорнопиский // Вісник 

Львівського університету. Серія : Філологія. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. 

Франка, 2009. – В. 47. – С. 94–105.  

42. Чумарна М. І. Золотий Дунай : символіка укр. пісні / М. І. Чумарна. – 

Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2007. – 264 с. 

43. Шамина Л. В. Основы народно-певческой педагогики : учебное пособие / 

Л. В. Шамина. – Москва : Графика, 2010. – 202 с. 

44. Шпачинський О. А. Щедрий вечір. Новорічні колядки та щедрівки в 

обробці для народного хору : навч.-метод. посібник / О. А. Шпачинський. 

– Миколаїв : Атол, 2002. – 190 с. 

45. Юцевич Ю. Є. Музика : словник-довідник / Ю. Є. Юцевич. – Тернопіль : 

Навчальна книга-Богдан, 2003. – 352 с. 

 

Допоміжна 

1. Балади. Кохання та дошлюбні взаємини / упоряд. О. Дей. – Київ : Наукова 

думка, 1987. – 470 с. 

2. Будь здрава, землице: українські народні пісні про еміграцію / упоряд. С. 

Грица. – Київ: Музична Україна, 1991. – 176 с.  

3. Гордійчук М. М. Фольклор і фольклористика : збірник статей / М. М. 

Гордійчук. – Київ : Музична Україна, 1979. – 252 с. 

4. Грицай М. С. Українська народно-поетична творчість : підручник / М. С. 

Грицай, В. Г. Бойко, Л. Ф. Дунаєвська ; за ред. М. С. Грицая. – Київ : 

Вища школа, 1983. – 360 с. 



5. Жниварські пісні / упоряд. О. Чебанюк. – Київ : Музична Україна, 1990. – 

223 с. 

6. Іваницький А. І. Українська музична фольклористика: методологія і 

методика : навч. посібник / А. І. Іваницький. – К. : Заповіт, 1997. – 392 с. 

7. Іваницький А. І. Українська народна музична творчість / А. І. Іваницький. 

– Київ : Музична Україна, 1990. – 334 с. 

8. Календарно-обрядові пісні / упоряд. О.Чебанюк. – Київ : Дніпро, 1987. – 

392 с. 

9. Кирдан В. Народні співці-музиканти на Україні / В. Кирдан, А. 

Омельченко. – Київ : Музична Україна, 1980. – 183 с. 

10. Колядки і щедрівки / уклад. Н. Манько. – Львів: Свічадо, 2001. – 200 с. 

11. Колядки і щедрівки / упоряд. М. Глушко. – Київ : Музична Україна, 1991. 

– 239 с. 

12. Купальські пісні / упоряд. О. Чебанюк. – Київ : Музична Україна, 1989. – 

195 с. 

13. Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора : учеб. пособие. – Москва : 

Высшая школа, 1981. – 221 с.  

14. Ой зібралась звірина : українські народні пісні-казки для дітей / упоряд. 

С. Стельмащук. – Київ : Музична Україна, 1991. – 191 с. 

15. Пісні Буковини / упоряд. А. Яківчук. – Київ : Музична Україна, 1990. – 

479 с. 

16. Плавай, плавай, лебедонько : пісенник / упоряд. О. А. Правдюк. – Київ : 

Музична Україна, 1993. – 141с.  

17. Правдюк О. А. Українська музична фольклористика / О. А. Правдюк. – 

Київ : Наукова думка, 1978. – 327 с. 

18. Стрілецькі пісні. Пісенник / упоряд. І. Щербаков. – Київ : Музична 

Україна, 1992. – 79 с. 

19. Українські ліричні пісні / ред. В. Пономаренко. – Київ : Музична Україна, 

1993. – 79 с. 

20. Українські народні думи та історичні пісні / упоряд. О. Таланчук. – Київ : 

Веселка, 1990. – 239 с. 

21. Українські народні жартівливі пісні : пісенник / упоряд. Г. Гембера. – 

Київ : Музична Україна, 1989. – 134 с. 

22. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / упоряд. С. 

Мишанич, М. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1982. – 423 с. 

23. Українські народні пісні про кохання / упоряд. В. Пономаренко. – Київ: 

Музична Україна, 1992. – 131 с. 

24. Фольклорна веселка: українські народні колискові пісні / упоряд. К. 

Луганська. – Київ : Музична Україна, 1990. – 141 с.  

25. Чумацькі пісні / упоряд. А. Іваницький. – Київ : Музична Україна, 1989. – 

247 с. 

26. Шип С. Музична форма від звуку до стилю : навч. посібник / С. Шип. – 

Київ : Заповіт, 1998. – 368 с. 

 



Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Оцінювання (усних повідомлень і завдань із питань курсу, аналізу наукової 

й навчально-методичної літератури, самостійна й індивідуальна робота за 

темами, виконання тестових завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання 

академічної доброчесності, ґрунтоване на чинних нормативних документах. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня 

після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються 

до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

  



Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, усне опитування, 

тестування, рішення практичних задач, 

виконання самостійної роботи, 

обговорення ситуаційного завдання. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 2 

(Складається раз у півріччя) 

Проводиться у формі тестування. 

Студенту надається на вибір три 

варіанти по 25 тестів. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 4 бали. 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: у кінці навчального півріччя 

сума нокопичених балів помножується 

на коєфіцієнт 0,25 (100*0,25) 

25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Іспит 

Проводиться у формі тестування.  

3 варіанти по 50 питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 

0,25 балів. 

75 балів 

 Загальна оцінка: 100 балів 

 

  



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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