
 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Стильові особливості народного мелосу 

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=718  

Рік навчання: I Семестр: ІІ 

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

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Стильові особливості народного мелосу» є вибірковою 

освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, що дає 

можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору для студента 

ця дисципліна стає обов’язковою і спрямована на порівняльну характеристику 

співочих традицій різних регіонів України, що орієнтує студентів на українське 

виконавство у всьому багатстві його музично-діалектних особливостей, семантичної 

глибини та художньо-виразових можливостей. 

Мета: теоретичне осмислення і практичне опанування студентами стильових 

особливостей народної виконавської манери різних регіонів України; оволодіння 

студентами принципами комплексного підходу до аналізу зразків пісенної та 

інструментальної народної творчості; ознайомлення студента із сучасним науковим 

аналітичним апаратом (система понять, термінологія, логіка). 

Завдання курсу:  

- визначення народнопісенних регіональних стилів за аудіо записами та нотним 

текстом; 

- відтворення виконавської манери певного регіону; 

- теоретичний аналіз особливостей виконавської манери регіону; 

- самостійне збирання фольклорних зразків; 

- розрізнення мовних діалектів. 

Предметом навчальної дисципліни є підготовка диригента-хормейстера у 

мистецьких вищих навчальних закладах, практична робота диригента з хоровими 

колективами. Практична робота над хоровими нюансами. Систематизація 

теоретичних знань, умінь та практичних навичок роботи з хоровими партитурами. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

  
 

  

Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=718


 

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. Етнокультурне 
регіонування України.  
Музично-діалектологічна 
карта України. Загальна 
характеристика. її 
співвідношення з мовно-
діалектологічною картою. 
Регіональний поділ території 
України: північний (Полісся), 
південно-східний 
(Слобожанщини, 
Наддніпрянщина) та південно-
західний регіони (Поділля, 
Галичина), їх географічне 
розташування. Сучасні 
етномузичні методики 
дослідження музично-
діалектних традицій. 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

 

100 

Тема 1.2. Регіональні музичні 

традиції: критерії визначення 

Співвіднесеність регіональних 

музичних традицій із 

загальним етнокультурним та 

діалектним поділом. 

Ієрархічна структура 

регіональної (локальної) 

музичної традиції. Поняття 

музичного діалекту та 

субдіалекту. Поняття 

музично-фольклорного 

ландшафту (відбиття історико-

просторового конгтинууму 

традиційної музичної 

культури). 

Критерії визначення 

регіональних (локальних) 

музичних традицій: а) 

жанрова система (провідна 

роль обрядових жанрів, і в 

першу чергу, календарно-

обрядового фольклору); 

б) виконавська манера: тембр, 

характер звуковидобуття, 

виконавські прийоми (різні 

форми гукання, зняття звуку, 

з'їздів, під'їздів тощо); 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 практичне Практична робота, 

експрес-опитування, 

аналіз понятійного 

апарату. 

100 

2 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



в) музична морфологія 

(структурні особливості 

музичної мови): ритмічний 

устрій та набір ритмічних 

формул, ладовий устрій 

(звуковий діапазон мелодій, 

тощо), тип фактури. 

 

Тема 1.3.Специфіка народного 

виконавства. Виконавський 

фольклоризм. 

Хоровий виконавський 

фольклоризм пов’язаний з 

діяльністю автентичних 

народнопісенних виконавців, 

що бажали презентувати свої 

творчі уміння широкому 

загалу природно 

трансформуючи саму 

виконавську традицію. 

Пропонуємо розглядати під 

хоровим виконавським 

фольклоризмом вторинну 

репрезентацію суто 

автентичних народних пісень, 

що реалізується хоровими 

колективами в концертно-

сценічних умовах художніми 

засобами виразності 

віддаленими від первинної 

співочої традиції. 

1. Класифікація народних 

співочих ансамблів. 

2. Поняття ансамблевого 

співу. 

3. Різниця між народним 

(автентичним) ансамблевим 

співом та співом народного 

хору. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

4 практичне Визначення відмінностей 

та специфіки народного 

виконавства. 

100 

4 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 1.4. Стильові 
особливості Поліського 
регіону: Західне та 
Центральне Полісся. 
Загальна характеристика 
Полісся: географічне 
розташування регіону, історія 
заселення (коротка довідка), 
напрями міжетнічних 
контактів, господарська 
діяльність, її форми, 
залежність від неї жанрового 
складу поліських пісень. 
Внутрішній поділ Полісся: 
Західне, Центральне та 
Східне. Критерії схожості та 
протиставності. Напрями 
дослідження поліського 
фольклору. Аспекти 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Порівняльний аналіз. 100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



дослідження поліських 
традицій українськими 
фольклористами Ф.Колессою 
К.Квіткою, Є.Єфремовим, 
І.Білосвєтовою, І.Клименко, 
М. Скаженик. 
Жанрова система поліського 
регіону (архаїчні обрядові 
форми календарного циклу). 
Обрядові пісні Полісся як 
архаїчний пісенний субстрат 
східнослов'янського 
фольклору. Типи поліського 
багатоголосся, його ладово-
звукорядні особливості. 
Вузькооб'ємні лади обрядових 
пісень. Густа орнаментація, її 
форми. Принципи варіювання 
наспівів. Відмінності між 
Західним та Центральним 
Поліссям у тембрі, говірках, 
голосоведенні й 
орнаментуванні. 

Тема 1.5. Стильові 

особливості Східного Полісся. 

Східне Полісся, його 

розташування й межі. Рівень 

збереженості архаїчних пісень 

в порівнянні з Західним та 

Центральним Поліссям. 

Аналіз окремих пісенних 

типів. Прослуховування 

фонозаписів з метою 

порівняльного аналізу 

поліських пісенних традицій. 

Практичне оволодіння 

специфікою поліського 

пісенних тембру, формами 

орнаментального та 

неорнаментального 

варіювання. Відмінність 

музичної стилістики та 

виконавської манери східного 

Полісся та Прип'ятського. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Практичне оволодіння 

специфікою поліського 

пісенних тембру, формами 

орнаментального та 

неорнаментального 

варіювання. 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.1. Стильові 

особливості Слобожанщини 

та Центральної 

Наддніпрянщини  

Слобожанщина: історія 

заселення регіону та її вплив 

на розвиток місцевого 

фольклору. Рівень 

збереженості календарно-

обрядових пісень. Значна роль 

чоловічого репертуару 

(козацько-лірницького): дум, 

історичних пісень, 

солдатських, балад, голосінь. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Порівняльний аналіз 100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



Тембр і специфічна фактура 

гуртових слобожанських 

пісень. Специфічний пізній 

пісенний жанр - «кіч». 

Соціальні передумови 

виникнення і розвитку 

«кічової» пісні на 

Слобожанщині. 

Наддніпрянщина: роль 

традиційного мистецтва 

регіону в українській культурі. 

Наддніпрянські говірки як 

основа української 

літературної мови. їх зв'язок із 

тембром («оксамитовий», 

специфічний заокруглений 

звук із грудним резонансом). 

Спорідненість із 

слобожанським співом, 

відмінність його від 

поліського. 

Прослуховування та аналіз 

фонозаписів слобожанських та 

полтавських пісень у 

виконанні автентичних 

селянських гуртів та 

найкращих вторинних 

ансамблів «Муравський шлях» 

(Харків), «Древо» (Київ). 

Позиційні і тембральні 

переключення при співі 

голосних звуків. Типи 

багатоголосної фактури. 

Діапазон пісень, виконуваних 

жіночими і змішаними 

гуртами. Обрядові пісні з 

фальцетними підголосками 

(різнорегістрове триголосся). 

Двоголосся і триголосся 

поліфонічно-підголоскового 

складу в ліричних піснях. 

Специфіка голосоведення. 

Ладові особливості, альтерації 

щаблів. 

Тема 2.2. Стильові 

особливості степової України  

Музичний фольклор Степової 

України наразі не отримав 

належного польового та 

аналітичного дослідження. Від 

2015 р. завдяки науково-

пошуковій діяльності 

Дніпропетровської академії 

музики ім. М. Глінки, 

розпочався процес 

поступового заповнення цієї 

прогалини. Серед традиційних 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Порівняльний аналіз 100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



обрядових наспівів найкращу 

збереженість виявляють 

зимові пісні 

1. Територіальне 

розташування регіону 

Степової України. Історична 

доля регіону, вплив на 

фольклорні традиції. Пізнє 

заселення, напрями 

міжетнічних контактів. 

Відмінність від Полісся та 

інших регіонів. 

Тема 2.3. Музично-стильові 

особливості Поділля. 

Серед усього масиву 

фольклорних пісень 

Подільського регіону 

найбільшого поширення 

дістали ліричні пісні – згусток 

різноманітних станів людської 

душі: смутку, відчаю, 

меланхолії, піднесення, 

нестримної енергії, водночас 

делікатності, цнотливості і 

такту. Усі ліричні пісні 

Поділля згідно з тематикою, 

змістом, стилем, середовищем 

побутування можна розділити 

на соціально-побутові, 

баладного характеру, 

родинно-побутові, про 

кохання і жартівливі. 

1. Географічне 

розташування Подільського 

етнокультурного регіону. 

Внутрішнє структурування. 

2. Порівняльна 

характеристика репертуару 

Східного й Західного Поділля. 

2 лекція Лекція, опитування 

студентів 

100 

2 практичне Порівняльна 

характеристика 

репертуару Східного й 

Західного Поділля 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

Тема 2.4. Стильові 

особливості Західного регіону. 

Географічне розташування 

ареалу. Локальні музичні 

традиції: Бойківщина, 

Гуцульлщина, Закарпаття, 

Прикарпаття, Покуття, 

Лемківщина тощо. Спільне і 

відмінне між його діалектами 

та іншими південно-західними 

мовними і музичними 

діалектами. Архаїчні форми 

вимови і співу. Жанри пісень. 

Гуртове і сольне виконавство. 

Коломийкові форми. 

Переважання монофонії. 

Двоголосся (терцева втора) у 

пізніх піснях. Полонізми у 

2 лекція Лекція, опитування 

студентів 

100 

2 практичне Аналіз фонозаписів 

вокальної та 

інструментальної музики 

100 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 



мовних і музичних діалектах. 

Розвиток інструментальної 

традиції. Аналіз фонозаписів 

вокальної та інструментальної 

музики. 

 

 90  Всього:100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Іспит Форма 

контролю 

Тести 50 

   Практичне завдання 25 

   Загальний підсумок 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

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. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Стильові особливості народного мелосу» передбачає 

роботу в колективі. 

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, доповідь з 

презентацією за тематикою самостійного 

вивчення дисципліни. 

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 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Іспит 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 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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