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(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=745  

Рік навчання: IІІ Семестр: V 

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

  

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Стильові особливості регіональних музичних 

традицій» 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 теоретичне осмислення і практичне опанування студентами 

стильових особливостей народної виконавської манери різних регіонів України. 

Мета: теоретичне осмислення і практичне опанування студентами 

стильових особливостей народної виконавської манери різних регіонів України. 

Поряд із тим, в цьому курсі можливе залучення фольклорних матеріалів 

суміжних слов’янських (чи інших) народів. 

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 вивчення музичних традицій різних 

регіонів України  що дає можливість більш поглиблено вивчити народний 

мелос того чи іншого етнокультурного населення. В результаті вивчення курсу 

  
 

  

Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв 

 

 

 

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=745


починається більш глибоке розуміння народно-хорової традицій України та 

прилеглих до неї країн слов'янського походження.  

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

5 90 40 50 залік 

 

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. Зонування 
етнокультурних теренів України. 
Фахівці-етнологи, умовно 
поділяють українські 
етнокультурні терени на три зони: 
-північну (Західне, Центральне і 
Східне Полісся, Верхня 
Наддніпрянщина); 
-південно-західну (правобережний 
південь України); 
-південно-східну (південь 
Лівобережжя, правобережжя 
Середня та Нижня 
Наддніпрянщина). Відповідну 
класифікацію діалектних груп, що 
історично сформувалися на 
українському ареалі, у своїй праці 
наводить Ольга Бенч-Шокал. Так, 
до північної діалектної групи 
відносяться території, де в давнину 
селилися племена: поляни (частина 
Київської, Черкаської, Полтавської 
областей), сіверяни (південь 
Чернігівської, частини Сумської й 
Полтавської областей), древляни 
(Житомирська область). 
Південно-західна діалектна група 
історично склалася на західному 
ареалі України (нині Івано-
Франківської, Львівської, 
Закарпатської, Волинської, 
Тернопільської, Чернівецької 
областей), де виникли говірки: 
бойківські, лемківські, гуцульські, 
закарпатські подільські, 
наддністрянські. 
Південно-східна діалектна група 

6 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

 

4 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



сформувалася на пізнішому 
історичному етапі розвитку (з 
кінця XVI ст..) внаслідок міграції у 
степові зони різних верств 
населення з північних і західних 
регіонів України. 

Тема 1.2. Формування пісенних 
традицій. 

Формування пісенних традицій 

(манер співу) історично 

відбувалося під впливом багатьох 

складових, серед яких найпершою 

ознакою будь-якого регіону 

(місцевості) є говір. Так, 

наприклад, в центральних областях 

України він є глибоким, насиченим 

грудними обертонами, відповідно 

спів має зичний відтінок завдяки 

формуванню широкого звукового 

каналу. В західному регіоні, де 

компактно проживають бойки, 

лемки, гуцули, спів 

супроводжується посиленою 

артикуляцією, чіткою дикцією, 

високим головним резонуванням. 

Приналежність до певної категорії 

виконавців (автентична, 

стилізована чи уніфікована манера 

виконання). Визначення 

регіональних, зональних, місцевих 

ознак манери співу, які в свою 

чергу характеризуються 

особливостями звукоутворення і 

діалекту. 

6 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.3. Засади гуртового співу. 

Засади гуртового співу 

формувалися в обрядовому 

фольклорі з первісних часів. 

Головним його чинником стала 

колективна, дія підпорядкована 

обрядовим ритуалам, що 

супроводжувалися магічними, 

ігровими діями і співом. До таких 

належать ранньофольклорні 

жанри: спів коляд, веснянок, 

русальних, купальських, весільних 

пісень. Розвиток гуртового співу 

безпосередньо пов'язаний з 

розвитком українського народного 

багатоголосся. Цьому питанню 

присвячено узагальнені 

дослідження російських вчених-

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



фольклористів Є. Ліньової, Є. 

Гіппіуса, Т. Бершадської, інш., які 

торкалися питань української 

пісенності. Епізодично народне 

багатоголосся висвітлено у працях 

М. Лисенка, К. Квітки, А. 

Гуменюка, М. Молдавіна. 

Еволюцію українського народного 

багатоголосся і особливості його 

виконавства досліджував наш 

сучасник вчений-фольклорист, 

композитор (і він же керівник 

славнозвісного народного хору 

«Гомін») Л.Ященко. Ґрунтовно 

розглянуті питання українського 

гуртового співу в працях А. 

Іваницького, Є.Єфремова. 

Український гуртовий спів на 

різних стадіях його розвитку 

Леопольд Ященко називає хоровим 

(певно тому, що його специфіка 

пов'язана з колективним 

характером виконання і 

багатоголоссям). 

Тема 2.1. Стильові особливості 
Степової України. 
Територіальне розташування. 
Історична доля регіону, її вплив на 
фольклорні традиції. Пізнє 
заселення, напрями міжетнічних 
контактів. Відмінність від Полісся 
та інших регіонів. 
Спільні особливості говірок, їх 
зв’язок із тембрами. Жанри, 
співочі гурти. Чоловіче 
виконавство. Весняно-літній цикл. 
Весілля. Специфічний ладовий 
стрій обрядових пісень. Ліричні, 
чумацькі пісні як найбільш 
характерний для  регіону жанр. 
Специфічні типи фактури в піснях 
різних жанрів: гетерофонія, 
гетерофонія з фальцетним 
підголоском, двошарова 
підголоскова, гомофонно-
гармонічна. Обмеженість 
мелізматики. Розвиток 
інструментальної музики. Аналіз 
фонозразків автентичних 
виконавців та вторинного 
колективу («Гілка», Кіровоград). 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 2.2. Стильові особливості 

Поділля. 

2 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 



Територія Поділля охоплює 

міжріччя південного Бугу та 

Дністра, на заході Тернопільську 

область, на сході Вінницьку та 

Житомирську області. Пісенна 

традиція цього регіону 

відзначається жанровою 

розманітністю: полька, мазурка, 

веснянка (локальна назва «гаївка», 

¬«гагілка»), весільна пісня 

(локальна назва «віват»). 

Показовим для Поділля є гуртовий 

багатоголосний спів із виводом, в 

якому більшість співаків виконує 

головну мелодію в унісон. На 

Тернопільщині гуртовий спів із 

¬прикритим» звукоутворенням має 

ознаки кантового розспіву з 

переважанням терцевого 

двоголосся, що може 

трансформуватися в унісон або 

розгалужуватися в інтервал квінти 

(сексти, октави). 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 2.3.Стильові особливості 

західного регіону. Лади народної 

музики притаманні даній 

території. 

Географічне розташування ареалу. 

Локальні музичні традиції: 

Бойківщина, Гуцульщина, 

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 мовних 

і музичних діалектах. Розвиток 

інструментальної традиції. Аналіз 

фонозаписів вокальної та 

інструментальної музики. 

Самобутній характер лемківського 

співу виявляється в комплексі 

ознак: наближеності до 

гуцульських коломийок і 

поліських краков’яків, 

органічному поєднанні ознак, 

притаманних низинному та 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи, ситуаційні 

завдання 

100 

10 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



верховинському західному співам, 

унісонній манері виконання, 

речитативності наспівів, 

динамічній темпоритмічній 

структурі мелодії, переважанню 

мажорних ладів. Використання під 

час співу вигуків (¬«ге», ¬«гей», 

¬«ой», «¬та») надає пісням 

оригінального ритморуху та 

посилює їхній емоційний тонус. 

 90  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік 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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[Електронний ресурс] / В. Ф. Давидюк. – Режим доступу : 

https://chtyvo.org.ua/authors/Davydiuk_Viktor/Pervisna_mifolohiia_ukrainsk
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна Стильові особливості регіональних музичних традицій 

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) 

Викладач враховує 

присутність на заняттях та 

додає оцінку у відповідну 

поточну оцінку за тиждень. 

 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 за тиждень.  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

(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 

становить 100 балів. 

Викладач виставляє її у 

загальну поточну відомість 

накопичених балів за 

відповідний тиждень. 

 Всього: у кінці навчального півріччя 

сума накопичених балів помножується 

на коефіцієнт 0,25 (100*0,25) 

25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

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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