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Вступ 
 

У наш час процеси відродження української культури висувають перед 
суспільством завдання більш дієвого залучення фольклорних скарбів до 
активу культурного життя. Безцінні твори народного генія, що йшли від 
самого коріння й протягом віків були головним виразником світогляду нашого 
народу. Ось чому зараз зі всією гостротою постає питання енергійного 
пошуку, запису й збереження зразків народної пісенної творчості, які й досі 
побутують серед населення, із тим, щоб зберегти духовне надбання наших 
предків.  

Зростання потреби суспільства у народній творчості, розуміння її 
високої місії та ролі в процесі відбудови національних культурних цінностей 
продиктовує необхідність введення у навчальні плани коледжів мистецького 
напряму такої навчальної дисципліни як «Запис та розшифровка народних 
пісень», адже прищеплення студентам навичок збирання та розшифровування 
пісенного фольклору сприяє відродженню національних пісенно-творчих 
традицій, допомагає сформувати музичний кругозір студентів на найкращих 
взірцях народної пісенної творчості, зробити майбутніх хормейстерів – 
керівників дитячих хорових колективів, вокальних гуртків у закладах 
культури – гідними продовжувачами народних співочих традицій нашої 
Батьківщини.  

Український музичний фольклор незалежно від території 
розповсюдження має надзвичайно велике значення для збереження та 
розвитку української музичної традиції, бо дає змогу більш глибоко дослідити 
різновекторні стильові та діалектні розгалуження народної пісні, сприяючи 
тим самим вирішенню однієї з найбільш актуальних проблем вітчизняної 
фольклористики – комплексному дослідженню української народної пісенної 
творчості. У цьому контексті доречно пригадати слова К. В. Квітки, який свого 
часу стверджував, що опис фольклору навіть окремого населеного пункту 
важливіший, аніж усілякі узагальнення, оскільки у ньому зберігається все те 
часткове, поодиноке, що вельми цінне для усвідомлення й подальшого 
продовження духовних традицій українського народу. 

Основна мета начальної дисципліни «Запис та розшифровка народних 
пісень» – надати майбутньому керівнику народного хору необхідних знань, 
умінь і практичних навичок добору пісенного репертуару для хорового 
колективу на основі аутентичних традицій народного пісенного мистецтва, а 
також підготувати студента до пошукової роботи зі збирання і 
розшифровування пісенного фольклору. 

Реалізація означеної мети в освітній практиці коледжів культури і 
мистецтв відбувається шляхом вирішення таких завдань: 

1. Формування знань із традиційної фольклорної спадщини та вивчення  
народної пісні – довічного джерела історії, культури та ментальності 
українського народу; 

2. Прищеплення уміння аналітично і вдумливо сприймати твори 
народно-пісенних жанрів; 
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3. Зацікавлення студентів дослідницькою роботою з обстеження й 
відродження місцевого пісенного фольклору та творчих виконавських 
традицій свого краю, виховання високої культури спілкування з носіями 
фольклору; 

4. Формування практичних навичок із збирання, розшифровування і 
практичного застосування українського пісенного фольклору, зокрема – 
пісенних традицій Слобожанщини; 

5. Розвиток пошукових навичок студентів, що передбачає: 
- вивчення способів нотації народних пісень, що історично склалися в 

Україні;   
- формування навичок зі збору інформаційного матеріалу про носіїв 

музично-пісенного фольклору (документування народнопісенних матеріалів із 
фото- та відеозйомкою); 

- створення міцної репертуарної бази розшифровок народних пісень, 
необхідної для подальшої творчої роботи майбутніх керівників самодіяльних 
народних співочих колективів;  

- практичне застосування напрацювань та підготовку зібраного 
матеріалу для створення фольклорного збірника. 

6. Формування художнього смаку та усвідомлення естетичної 
самодостатності народної пісні, її місця у народній традиції. 

У процесі розшифровування кращих взірців музично-пісенного 
фольклору студенти досконаліше пізнають природу народної пісні, 
розширюють уяву про тематичну та жанрову різноманітність її поетичних, 
регіонально-діалектних, мелодичних особливостей, звукоутворення та 
голосоведіння, специфіку манери виконання. 

Вирішення означених завдань відбувається на основі знань, умінь і 
навичок, які студенти здобувають під час вивчення супутніх предметів циклу 
професійно-практичної підготовки, таких як «Народна музична творчість», 
«Хорове аранжування», «Хоровий клас», «Хорознавство та методика роботи з 
народним хором», «Народознавство», «Виробнича практика» та ін. 

У результаті вивчення курсу студенти, згідно з вимогами освітньо- 
професійної програми, повинні знати: 

- основи історії та теорії пісенного фольклору, особливості зональних 
співочих виконавських традицій України; 

- деякі особливості мовного діалекту та мовної лексики українського 
народу; 

- основні форми та методи здійснення пошукової роботи збирача 
пісенного фольклору; 

вміти: 
- записати фонограму народної пісні з голосу, використовуючи наявні  

технічні засоби (диктофон, телефон тощо); 
- розшифрувати мелодію і поетичний текст пісні на основі варіативності 

виконання та правильно занотувати її спеціальними позначеннями прийомів 
манери співу; 

- запаспортизувати записану і розшифровану народну пісню та 
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документально її оформити; 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 22 лабораторно-

практичних і по 10 індивідуальних годин. 
 

 
РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА  

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПИС ТА 
РОЗШИФРОВКА НАРОДНИХ ПІСЕНЬ»  

 
 

Вивчення курсу «Запис та розшифровка народних пісень» відбувається 
за трьома основними напрямами:  

- збирання і документування народної музики;   
- транскрипція фольклорного твору;  
- вивчення певного обсягу теоретичного матеріалу з аналізу 

фольклорного твору. 
Для успішного засвоєння студентом знань та навичок необхідно 

створити спеціальні умови проведення кабінетно-лабораторних занять. 
Заняття належить проводити у відповідно обладнаній аудиторії, де 

мають бути створені умови для прослуховування аудіозаписів. Кабінет 
повинен бути забезпечений технічними засобами (комп’ютером, ноутбуком, 
диктофоном, касетним магнітофоном, мікрофоном, навушниками, 
метрономом, камертоном, музичним інструментом), методичною 
літературою, зразками розшифровок із документальним їх оформленням.  

Навчальним матеріалом для запису та розшифровки повинні бути 
якісного звучання фонограми народних пісень. При підборі пісенного 
матеріалу для розшифровки особливу увагу слід приділяти якості художнього 
матеріалу, до якого необхідно включати кращі зразки сучасної народної 
творчості.  

Методика розшифровки народних пісень, перш за все, пов’язана з їх 
аналізом, який допомагає якнайповніше відтворити в запису національну 
своєрідність наспівів. Необхідно спрямовувати учнів на деталізовану 
розшифровку, що викриває перспективи вивчення самобутності 
народнопісенних традицій на основі науково достовірних матеріалів. 

Заняття з нотації та аналізу фольклору проходять в індивідуальному 
порядку.  

Крім лабораторно-практичних та індивідуальних занять з предмета 
навчальним планом передбачена самостійна позааудиторна робота студентів 
пошуково-дослідницького характеру, що передбачає обстеження художньо-
творчих і виконавських традицій свого краю, регіону, місцевості у період 
проходження виробничої практики.  

На самостійну роботу виносяться:  
- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом; 
- окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього 

керівництва викладача. 
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Вирішальним фактором успішності засвоєння курсу є вироблення у 
студента навичок роботи з літературою під час самостійної роботи в 
методичному кабінеті, бібліотеці тощо. Тому в змістовній частині нашої 
роботи  представлена необхідна література для самостійного ознайомлення. 

Тип контролю за виконанням завдань самостійної роботи – фронтальне 
або індивідуальне опитування, перевірка практичних навичок під час 
аудиторних занять. 
 
 

РОЗДІЛ ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПИС ТА 
РОЗШИФРОВКА НАРОДНИХ ПІСЕНЬ» 

 
 

№ 
п\п 
 

Зміст модулів і тем  Всього 

Л
ек

ц
ій

н
і 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
 

р
об

от
а 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 
 
 

1.1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1  
Основні історичні відомості про 
народний пісенний фольклор в 
Україні 
 
Історія української музичної 
фольклористики 
 

4 
 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
 
2 

 

- 
 
 
 
 
- 

2 
 
 
 
 
2 

 
 
 

2.1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2 
Основи теорії пісенного фольклору 
 
Основні виразні засоби художньої 
поетики та музичної стилістики 
народної пісні 
 

29 
 
 
3 
 

18 
 
 
2 

- 
 
 
- 

11 
 
 
1 

2.2 Народнопісенний вірш. Типи народного 
віршування. Вироблення навичок їх 
визначення у процесі аналізу 
фольклорного твору  
 

6 4 - 2 
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2.3 Особливості форми і структури 
народних пісень. Систематика пісенних 
форм. Вироблення навичок їх 
визначення у процесі аналізу 
фольклорного твору 
 

4 2 - 2 

2.4 Особливості ладової будови та ладо-
інтонаційного аналізу наспіву  
 

5 4 - 1 

2.5 
 

Співочі стилі. Зональність співочих 
традицій  

3 2  1 

2.6 Аналіз фольклорного твору 
 

8 4 - 4 

3.1 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3  
Методика розшифровки пісенного 
фольклору 
 
Мета та завдання нотації народних 
пісень. Методика записування 
фольклору. Паспортизація пісні. 
Упорядкування народнопісенних 
матеріалів 
 

21 
 
 
 
4 

2 
 
 
 
- 

10 
 
 
 
2 

9 
 
 
 
2 

3.2 Вироблення навичок самостійної роботи 
з апаратурою. Техніка запису та 
користування магнітофоном, 
диктофоном, комп’ютером під час 
нотацій 
 

3 - 2 1 

3.3 Порядок дій при нотації з фонозапису. 
Методика транскрипції словесного 
тексту народної пісні з фонограми 
 

4 - 2 2 

3.4 Нотація основних засобів виразності 
мелодичного контуру (темп, ключові 
знаки, штрихи, варіації). Визначення 
характеру і манери виконання 
 

4 - 2 2 

3.5 Транскрипція музичного ритму 
народних пісень 
 

4 - 2 2 

3.6 Підсумкове заняття 
 

2 2   
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РОЗДІЛ ІІІ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ЗАПИС ТА РОЗШИФРОВКА НАРОДНИХ ПІСЕНЬ» 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Основні історичні відомості про народний пісенний фольклор в Україні 
 

Заняття 1 
 

Тема: Історія української музичної фольклористики 
 
Мета: ознайомити студентів з історією нотації народних пісень та 

відомими збирачами фольклору в Україні. 
Основні питання теми:  

1. Записи та публікація фольклору кінця ХVІ – ХVІІІ ст.  
2. Публікації народних пісень кінця ХVІІІ –  другої половини ХІХ ст. 
3. Фольклористична праця М. Лисенка. 
4. Музична фольклористика кінця ХІХ першої половини ХХ ст. 
5. Музична фольклористика другої половини ХХ ст. Сучасний період 

української етномузикології, наукові праці нової генерації 
фольклористів.  

6. Музична фольклористика Слобожанщини. Народна 
інструменталістика.  

7. Діяльність Харківського обласного центру народної творчості по 
збиранню, зберіганню та пропагуванню культурної спадщини 
Слобідського краю.   

ЗМІСТ: 
Питання 1. Записи та публікація фольклору кінця ХVІ – ХVІІІ ст. 
Найдавніший з відомих текстів української народної пісні – балада про 

Стефана Воєводу. Запис датується 1550–1570 рр., його було зроблено від 
Никодима з с. Бенаток на українсько-словацькому пограниччі. У 1625 р. 
опубліковано в опрацюванні Я. Дзвонковського текст іншої балади – про 
козака Плахту і Кулину – окремою брошурою, що збереглася в бібліотеці 
князів Чарторийських у Кракові. Третім із відомих текстів була дума про 
козака Голоту. Запис 1684 р., ймовірно зроблений на правому березі Дніпра, 
вміщено в рукописному збірнику Кондрацького.  

Слід звернути увагу, що спочатку були записані жанри балади і думи. 
Навряд чи це випадково: у той час, як і згодом серед  кобзарів, в освічених 
верствах суспільства переважав інтерес до жанрів серйозного морального 
змісту з дидактичним нахилом. Інші пісні (обрядові, жартівливі, ліричні) з цієї 
самої причини тривалий час не привертали уваги записувачів і тим більше –  
укладачів рукописних віршівників. 

Перші нотні записи віднайдено у збірнику кінця ХVІІ – початку ХVІІІ 
ст., що приписується вихованцеві Києво-Могилянської академії Захарію 
Дзюбаревичу. Чотири пісні із цього збірника передруковано у «Хрестоматії 
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української дожовтневої музики»: «Скажи мені, соловейко, правду», «Ой біда, 
біда мені, чайці небозі», «Ой нещасної долі». Їх, однак, треба віднести до 
пісень типу кантів, а не власне народних. 

Питання 2. Публікації народних пісень кінця ХVІІІ –  другої 
половини ХІХ ст. 

У другій половині ХVІІІ ст. ставлення до українського фольклору 
змінюється. Відтоді народні мелодії починають з’являтися друком. І з того 
часу поволі відбувається зміна у смаках збирачів; від пісні авторської (типу 
канта чи канта-романса) – до пісні фольклорної. Інтерес до народної пісні 
викликав потребу видавати репертуар для домашнього вжитку. У 3-му та 4-му 
випусках «Собрания русских простых песен с нотами» В. Трутовського, 
виданих між 1776 та 1795 рр., вміщено 13 українських пісень – переважно про 
кохання з гумористичним відтінком («Ой коли я Прудиуса любила», «Ой 
послала мене мати», «На бережку у ставка» та ін.). 

У 1790 та 1806 рр. виходив збірник «Собрание народных русских песен 
с их голосами» І. Прача, чеха за походженням, де опубліковано 16 українських 
пісень. Декілька пісень («Да орав мужик край дороги», «Їхав козак за Дунай», 
«Ой під вишнею», «Нашла мене мати у тину», «Котилися вози з гори») 
опубліковано в трьох частинах пісенника І. Герстенберга – Ф. Дітмара, що 
виходив у 1797 – 1798 рр. 

Серед цих трьох згаданих видань особливе місце в історії 
фольклористики належить збірникові І. Прача. По-перше, тут українські пісні 
вперше виділено  в окрему рубрику. По-друге, передмова, написана членом 
Російської академії мистецтв М. Львовим, є першою музично-теоретичною 
працею з фольклористики. У ній підкреслено багатство ритму, мелодики, 
ладів, поетики народної пісні і рекомендовано її було використовувати 
філософам, композиторам; наголошено на достовірності зроблених записів, 
які не підправлялися. Пісні Львов розподіляє на старовинні та сучасного 
походження (нові), а також робить спробу з’ясувати жанрові особливості 
весільних, хороводних, святочних та інших пісень.  

Усі згадані вище матеріали можна віднести до передісторії української 
фольклористики. Справжній поштовх для її розвитку надала діяльність 
М. Максимовича (1804-1873). Історик, природознавець, член-кореспондент 
Петербурзької Академії Наук, перший ректор Київського університету 
св. Володимира, він у 1827 р. видає «Малороссийские песни, изданные 
М. Максимовичем» (Москва). Нот у збірнику не було. У збірнику було 
вміщено тільки українські пісні, а в передмові наголошується на 
привабливості народної поезії, де фольклор розглядався як засіб пізнання 
народу і його культури, тобто як історичне джерело. За ініціативи 
Максимовича було видано і перший нотний збірник, складений лише з 
українських пісень. Щоправда, мелодії було опубліковано в обробці О. 
Аляб’єва. До пізніших видань цього ж типу належать збірники М. Маркевича 
«Южно-руські пісні з голосами» (1857), А. Єдлічки «Собрание 
малороссийских народных песен» (1860-1861), С. Карпенка «Васильковский 
соловей» (1864) та деякі інші. 



11 

 

Першою збіркою українських мелодій, де простежуються риси науково-
пізнавального інтересу, було видання  А. Коціпінського «Пісні, думки і шумки 
руського народу на Подолі, Україні і в Малоросії» (1861). У збірці містяться 
певні довідкові матеріали: вказівки на джерела (паспорти записів, інші 
використані видання, алфавітний покажчик).  

До збірників, які також орієнтовано на наукові потреби, належать: 
«Українські народні пісні», видані на кошти О. С. Балліної (1863), «Народні 
пісні з голосом» (1868) О. Гулака-Артемовського, «Двести шестнадцать 
народных украинских напевов» (1872) О. Рубця. 

Пісні, видані на кошти Балліної, були записані видатним лінгвістом 
О. Потебнею у Харкові та Ромнах і транскрибовані, як на той час, досить точно 
і вдумливо. У підтекстовках трапляються змінні розміри, переважають пісні 
селянського походження (побутові, про жіночу долю, козацькі).  

Збірник О. Гулака-Артемовського має деякі оригінальні прикмети, що 
свідчать про поступ на шляху науково-етнографічних інтересів. Серед них – 
спроби запису багатоголосся, введено (уперше) українську термінологію 
(позначення темпу й характеру). У вступній статті автор порушує проблеми 
методики запису народних пісень, подає відомості про попередні видання (від 
1777 р. до 1860-х років), торкається мовно-діалектних особливостей, вказує, 
що більша частина пісень записана в Білоцерківщині і Таращанському повіті. 
Цей збірник виділяється серед тогочасних видань ґрунтовністю й серйозністю 
опрацювання й осмислення матеріалу. 

У другій половині ХІХ ст. чітко окреслилися певні зрушення у 
збирацькій та видавничій роботі. Розпочинається упорядкування збірників з 
науковою метою: з’являється усвідомлення вартості народних мелодій поза 
обробкою, формується науково-етнографічна методика збирання та вивчення 
народної музичної творчості. 

Питання 3. Фольклористична праця М. Лисенка   
У музично-етнографічній роботі другої половини ХІХ ст. 

простежуються два основні етапи. Перший, який можна назвати музично-

культурним або прикладним, позначений публікацією народної пісні в 
обробках. Його метою було вдоволення потреб музикантів у салонному 
репертуарі. Згодом музично-культурний етап поглибився ставленням до 
народної музики як джерела інтонацій і мелодики національних 
композиторських шкіл. В українській культурі і фольклористиці такий напрям 
найповніше й найглибше реалізувався в діяльності основоположника 
професійної музики Миколи Лисенка (1842 – 1912). 

Другий етап збирання народної музики пов’язаний із виникненням у 
1880–1890 роках нової  наукової дисципліни – музичної етнографії. 

Діяльність М. Лисенка за масштабністю та науковим рівнем була 
вершиною музично-культурного етапу збирання української музики. Сім 
випусків «Збірника українських пісень» (1868–1911 рр.) М. Лисенка, з одного 
боку, заклали інтонаційні підвалини української композиторської школи, з 
іншого боку, за ретельністю власне етнографічного підходу (запис, 
тактування, жанровий спектр, увага до варіантів, паспортизація, нотація 
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музичних варіацій, зауваження з приводу пісень, тобто коментування, до якого 
Лисенко вдався одним з перших у східнослов’янській фольклористиці, свідоме 
збереження автентичних рис мелодики при тому, що у жанрі обробки це не 
було обов’язковим) Лисенко виявив риси, які засвідчують серйозне ставлення 
та обізнаність щодо музично-етнографічних проблем. Як на той час, записи 
Лисенка відзначаються точністю фіксації ритму і ладу. 

Істотною рисою матеріалів, вміщених у «Збірнику українських пісень», 
є те, що ритмомелодика відзначається особливою вишуканістю, часто – 
розкішністю. Серед таких пісень – «Ох і не стелися, хрещатий барвінку», «Ой 
гаю мій, гаю», «Ой на гору козак воду носить», «Ой не шуми, луже», «Гей не 
дивуйте, добрії люди» (вип. 1); «Ой не пугай, пугаченьку», «Ой по горі, горі», 
«Ой крикнула лебідонька», «Ой що ж то та й за ворон», «Ой зійди, зійди, ясен 
місяцю», «Ой не світи, місяченьку» (вип. 2); «Про Калнишевського», «Про 
козака Байду», «Добрий вечір, тобі, зелена діброво», «Ой у полі билиночка 
колихається», «Тихо, тихо Дунай воду несе» (вип. 3); «Гей, у степу, в степу» 
(вип. 4); «Ой гай, мати», «Ой кряче, кряче та чорненький ворон» (вип. 5) тощо. 

Характерною ознакою «Збірника українських пісень» є те, що Лисенко 
записував переважно від інтелігенції. Серед фольклористичного активу 
композитора були І. Франко, Л. Українка, І. Карпенко-Карий, М. Садовський, 
М. Заньковецька та ін. 27 пісень 3-го випуску були записані від Меланії 
Загорської, яку Лисенко оцінював надзвичайно високо. 

Наприкінці ХІХ ст. набирає сили й поширення багатоголосий спів. Між 
1886–1903 рр. М. Лисенко опублікував 12 «Хорових десятків» – народні пісні 
в обробці для хору. У збірці «Молодощі» (1875) вміщено 25 ігрових пісень з  
описом виконання та 13 веснянок в обробці для однорідного хору з 
фортепіано. 

Крім обробок, М. Лисенко робив записи також із науковою метою. 
Цьому сприяло його знайомство з П. Чубинським. Так, у «Трудах 
етнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край», у т. 3-
му надруковано календарні пісні, у т. 4-му – весільні (1872 р.). Значна частина 
цих записів була пізніше опрацьована М. Лисенком у вигляді хорових віночків 
(«Веснянки» – два вінки, «Купальська справа», «Колядки та щедрівки», 
«Весілля»). 

М. Лисенкові належить також пріоритет запису мелодій українських 
дум. 

Протягом життя М. Лисенко опублікував понад 700 народних мелодій, а 
всього було ним записано понад півтори тисячі пісень. М. Лисенко одним із 
перших записувачів почав більш-менш послідовно застосовувати 
синтаксичний принцип тактування, тобто за складочисловою структурою 
пісенного вірша, що й досі залишається найбільш об’єктивною методикою. 

Питання 4. Музична фольклористика кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст. Діяльність НТШ. Наприкінці XIX ст., після сумнозвісного Емського 
указу Олександра II, етнографічна робота у Східній Україні надзвичайно 
утруднюється. Зокрема, одразу ж після виходу указу було закрито Південно-
Західний відділ Російського географічного товариства у Києві, очолюваний 
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П. Чубинським. Тому центр наукового життя переміщується до Львова. У 
1873 р. там було утворене Літературне товариство ім. Шевченка. Через 20 
років його реорганізовано в Наукове товариство ім. Шевченка (НТШ), яке 
стало першою українською академією наук. У його надрах остаточно 
складається українська музична етнографія як самостійна наукова галузь. При 
НТШ утворюється Етнографічна комісія, до якої увійшли і музикознавці. Коло 
провідних збирачів та упорядників наукових збірників музичного фольклору 
було нешироким, але це були працьовиті, високоосвічені, кваліфіковані та, чи 
не найголовніше, перейняті глибоким розумінням ваги науково-етнографічної 
праці в терені народної музики діячі. Серед них були Іван та Філарет Колесси, 
Йосип Роздольський, Станіслав Людкевич. Цього яскравого суцвіття 
подвижників вистачило, щоб протягом лише десятиліття українська музична 
фольклористика стала врівень з європейськими школами та їхніми 
досягненнями. Музично-етнографічні видання НТШ початку XX ст. і досі 
залишаються неперевершеними, становлячи золотий фонд світової 
фольклористики.  

Серед видань Етнографічної комісії НТШ як періодичні видавалися 
«Етнографічний збірник» і «Матеріали до українсько-руської етнології та 
антропології». Саме в них опубліковано найважливіші музично-етнографічні 
матеріали. В 11 томі «Етнографічного збірника» у 1902 р. вміщено «Галицько-
руські народні пісні з мелодіями», зібрані І. Колессою в с. Ходовичі (230 
мелодій). Вихід цього збірника (відредагованого й упорядкованого після 
передчасної смерті І. Колесси його братом Ф. Колессою) покінчив із 
залишками провінціалізму в українській музичній фольклористиці. 

Через кілька років виходить двома випусками найфундаментальніший 
збірник української музичної етнографії – «Галіцько-руські народні мелодії,  
зібрані на фонограф Й. Роздольським. Списав і зредагував С. Людкевич». При 
упорядкуванні та нотації матеріалів Людкевич обрав найпередовіші і 
найрадикальніші методи. Мелодії було розташовано за складочисловими та 
ритмічними схемами. Це надавало можливість швидко орієнтуватися серед 
величезної кількості музично-ритмічних типів двотомника. Втілення у 
практику цієї системи потребувало колосальної енергії і нерядових 
аналітичних здібностей, широкої обізнаності з найновішою 
етномузикологічною літературою і європейськими теоріями класифікації та 
упорядкування народних мелодій. Нотуючи наспіви, С. Людкевич вперше в 
музичній фольклористиці відмовився від постановки тактових розмірів. 
Тактові риски розставлялися на міжсегментних цезурах. Такий підхід, однак, 
у подальшому не був сприйнятий в українській фольклористиці. К. Квітка 
пізніше вказував, що ставити тактові розміри все ж необхідно – хоча б з уваги 
на можливість перевірок ритму і виявлення можливих помилок записування 
чи друку. У «Передмові» до збірника Людкевич вперше у музичній 
фольклористиці ери механічного звукозапису наголосив: тексти слід 
записувати з вуст співака одразу ж, а не згодом. Спостереження Людкевича 
над ладо-інтонаційною будовою українського мелосу не втратили ваги й зараз. 
Він відзначив широку інтонаційну варіабельність терції і сексти, але рішуче 
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виступив проти теорії існування 1/4 чи 1/3-тоновості в українській народній 
музиці. У багатьох випадках, справедливо зазначив Людкевич, те, що 
розцінюється як специфіка інтонаційного строю, насправді є неточністю 
інтонування. Отже, проблем нотації висоти, за Людкевичем, існує загалом 
небагато. Значно складніша фіксація ритму. Але й тут не слід особливо 
теоретизувати, а намагатися фіксувати усі «неправильності» й «кутастості» 
(слова Людкевича). Нарешті, необхідно подавати абсолютну висоту мелодії за 
камертоном і темп – за метрономом. Усі ці принципи залишаються 
непорушними в транскрипції мелодій і в наш час. 

Записи дум. У 1908 р. зусиллями Лесі Українки, К. Квітки та О. 
Сластіона було записано на фонограф репертуар східноукраїнських кобзарів і 
лірників. Фоно-валки переслали до Львова Ф. Колессі. На їх розшифрування 
та упорядкування вчений затратив 5 років напруженої праці. У 1910 та 1913 
pp. в «Матеріалах до етнології НТШ» було видано мелодії дум. У двох томах 
«Мелодій українських народних дум» опубліковано 10 повних дум і багато 
фрагментів, а також 15 строфових пісень. У 1969 р. ця праця була перевидана 
(загальний обсяг перевидання обіймає 584 сторінки нот, текстів та наукових 
статей Ф. Колесси). Нотовано думи дуже ретельно: проставлено темп за 
метрономом, відзначено акцентовані склади, виписано мелізми, паузи, 
варіанти інтонування, текст розбито на строфи (що в думах досить складно), 
вказано особливості вимови, зміни темпу. Нотний текст оснащений 
розподільними рисками на півнотного стану – як знак тактування без вказівок 
музичного розміру. До кожного тому Колесса подав докладні наукові студії, 
охарактеризував ритміку, звукоряд, подав відомості про виконавців та описи 
бандури і ліри. Праця Ф. Колесси дістала найвище європейське визнання. 
Віденська академія наук надала Колессі ступінь доктора наук. Один із 
найцінніших духовних скарбів українського народу – думи, які майже 
неможливо записувати на слух, були врятовані від зникнення й нотовані з 
ретельністю, яка до сьогодні залишається в етномузикознавстві взірцевою.  

Збірники К. Квітки та Ф. Колесси. У 1917-1918 pp. К. Квітка видав 
записані від Лесі Українки народні мелодії – усього 225 зразків. Особливістю 
цього видання було те, що до кожної пісні Квітка подав вказівки на варіанти з 
відомих у той час збірників. Сам Квітка розцінював цю працю швидше як 
історико-культурну, а не власне фольклористичну. Справді: вага такого роду 
видань полягає насамперед у тому, що вони висвітлюють місце фольклору в 
інтересах визначних діячів культури. Виданням, записаним від Лесі Українки, 
Квітка започаткував культурологічний напрям у фольклористиці, який став 
одним з різновидів фольклоризму [9; 10]. Такого роду видання мають не 
стільки науково-етнографічне, скільки культурно-пізнавальне значення.  

Історичне значення народних мелодій, записаних Квіткою з голосу Лесі 
Українки, в наш час не викликає сумніву. Однак за вершину власного 
етнографічного шляху він вважав «Українські народні мелодії», видані у Києві 
у 1922 р. У збірнику опубліковано 743 мелодії, майже усі з яких (за винятком 
58-ми) записані самим Квіткою між 1896 та 1921 pp. На жаль, збірник 
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видавався у тяжких умовах пореволюційної руїни, тому не були вміщені повні 
тексти та інші матеріали (зокрема, підготовлені Квіткою розвідки). 

Збірник «Українські народні мелодії» посідає в історії фольклористики 
особливе місце: він є останнім і найбільшим науковим виданням народної 
музики, усі матеріали якого були зібрані виключно слуховим способом. Таким 
чином, в історії збирацької роботи Квітка підсумував практичні і методичні 
досягнення ери слухових записів. Збірник залишається найважливішим 
джерелом для аналізу першого етапу розвитку української та європейської 
музичної етнографії (другий її етап – це ера механічних записів). Друге, що 
слід підкреслити, хрестоматійний зміст збірника: він містить матеріал, 
достатній для пізнання української народної музики (за винятком голосінь та 
інструментальних зразків). За жанровим складом та охопленою територією 
(від Холмщини у Польщі до Воронежчини в Росії) збірник і досі не має собі 
рівних. Збираючи народну музику, К. Квітка керувався певним планом. По-
перше, розшукував наспіви до текстів, опублікованих без нот; по-друге, 
особливої уваги надавав записам календарних наспівів; по-третє, записував (за 
поодинокими винятками) від селян – носіїв фольклору. Цінність збірника в 
нашу епоху механічних записів навіть зросла. Справа в тому, що магнітофон 
фіксує варіанти від строфи до строфи. А слухові записи, крім цих варіантів, 
подають також варіації певного музичного фрагмента (мотиву, фрази, 
інтонаційного звороту) в межах одного й того самого куплету (що на 
магнітофоні може бути досягнене, і то не повною мірою, лише шляхом 
застосування повторних записів). Квітка у своїй збирацькій діяльності 
зосередився на фіксуванні одноголосих селянських пісень. У наш час, коли 
одноголосі версії повсюдно витискаються гуртовим співом, збірник Квітки є 
цінним джерелом для вивчення старої одноголосої традиції та порівняння її з 
новими версіями багатоголосого розспіву. У даному зв’язку слід зауважити, 
що М. Лисенко, записуючи фольклор, насамперед відшукував мистецькі (на 
них вище вказувалося), цінні з загальноєвропейського погляду мелодії. Квітка 
ж фіксував передусім історично цінний матеріал (у тому числі так звані 
примітиви). Порівнюючи цих двох найвидатніших українських збирачів 
музичного фольклору і віддаючи належне кожному, можна сказати: у М. 
Лисенкові переважав художник, у К. Квітці – вчений. Збірник К. Квітки 
«Українські народні мелодії» не лише є вершиною ери слухових записів, не 
лише в цьому розумінні він завершує ту еру – на жаль, цей збірник був і 
останнім з наукових видань українського музичного фольклору аж до 1968 р. 
– до виходу збірника В. Гошовського «Українські пісні Закарпаття» (див. далі). 
На Східній Україні розпочався терор проти українства і науки загалом. У 1920-
1930-ті роки (до вступу більшовиків у Західну Україну) Ф. Колесса видає три 
останні свої наукові збірники лемківського та закарпатського (за тодішньою 
термінологією – підкарпатського) фольклору. Найвагоміший з них – «Народні 
пісні з Галицької Лемківщини», який обіймає, разом з варіантами, 820 пісень. 
У збірнику представлено календарні, обрядові пісні, балади, жартівливі, 
вояцькі, емігрантські – практично усі жанри лемківського фольклору. 
Упорядкування мелодій оперте на систематику І. Крона – за каденційними 
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зворотами або тонами, згідно із закінченнями на I, II, V тощо ступенях ладу. 
Пісні також групуються за формою (згідно із кількістю рядків) та за 
складочисловою формою.  

Крім безперечної наукової ваги, цьому збірникові судилася ще й інша 
історична роль. Після завершення другої світової війни 1939-1945 pp. 
Лемківщину було розділено між трьома державами – СРСР, Польщею та 
Чехословаччиною – і фактично стерто з етнічної карти. З Польщі лемків 
виселено до УРСР (в Херсонську, Тернопільську та інші області); хто 
залишився у Польщі, тих переселили на її західні землі. Збірник Ф. Колесси – 
найфундаментальніше видання лемківського фольклору часів цілісності 
субетносу – залишився важливим культурним документом колишньої 
історичної Лемківщини. 

Дослідження П. Сокальського 
Наприкінці ХІХ ст. П. Сокальський розпочав роботу над книгою «Руська 

народна музика». Значення цієї праці в історії фольклористики настільки 
велике, що роком її видання – 1888-м – прийнято позначати зародження в 
Україні нової наукової дисципліни – етномузикології. 

У першій частині книги Сокальський розглянув мелодичну будову, а в 
другій – ритмічну будову наспівів російського та українського фольклору. 
Мета дослідження – довести їхню самобутність та незалежність від сучасної 
європейської музики. Здобутки Сокальського зберігають наукову чинність і 
зараз.  

За Сокальським, розвиток музики мав три етапи: найдавніший, 
заснований на безпівтоново-квартових звукорядах («епоха кварти»); 
наступний, що характеризується заповненням кварто-квінтових звукорядів 
(«епоха квінти»); новий, пов’язаний з поширенням мажоро-мінору і 
гомофонно-гармонічного стилю («епоха терції», але не за амбітусом, а за 
характерним інтервалом сучасної акордики). «Епоха терції» позначається 
вживанням ввідного тону, темперації, руху по акордових звуках. Переважна 
більшість українських мелодій, вважає Сокальський, належить до «епохи 
квінти», а найдавніші – до «епохи кварти». «Епоха терції» мало позначилася 
на народній музиці. 

Найбільшим досягненням частини першої – «Мелодична будова» – є 
термінологія і методика аналізу мелодичного складу (фактично – ладової 
будови) народної пісні. Свої спостереження та висновки Сокальський стисло 
сформулював у 12-й главі. Найсуттєвіші з них такі: рух народної мелодії 
переважно низхідний; існують  звукоряди від кварти до ундецими, але 
особливо вживані у старовинних наспівах пентахорди; у кварті (фактично 
тетрахорді) верхній тон відіграє роль устою, у квінті – навпаки. При 
послідовності двох квартових звукорядів устій – у центрі, напівустій – на 
нижньому тоні нижнього тетрахорду. 

Частина друга – «Ритмічна будова». У ній Сокальський підвів підсумок 
попередньому вивченню народної пісні й обґрунтував особливості її нотації і 
тактування. Серед висновків Сокальського такі: народна пісня членується на 
піввірші (синтаксичні стопи) одночасно в тексті і наспіві; будова піввіршів 
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вільна, тому мелодія не має правильного метра, так само число складів тексту 
у піввіршах може бути неоднаковим. Піввірш – це і є справжній народний такт, 
з якого вибудовується куплет. Найправильніше укладати народну мелодію не 
у штучні такти, а у піввірші (принцип, який у ХХ ст. було названо 
синтаксичним). Оскільки, підкреслював Сокальський, пісня членується на 
піввірші, вона органічно не матиме затактів. Зараз загальновизнане, що 
український народнопісенний вірш існує у двох головних різновидах – дво- і 
трисегментного. 

«Ритміка» Ф. Колесси. Через 20 років після виходу книги 
П. Сокальського з’являється друга фундаментальна праця української 
фольклористики – «Ритміка українських народних пісень» Ф. Колесси. 
Визначним досягненням Колесси стала струнка систематика ритмічних форм 
українського фольклору. Узявши за основу найменшу неподільну одиницю 
пісенної строфи, яку він назвав музично-синтаксичною стопою, Колесса 
виділив п’ять її форм (від трьох до семи складів). П. Сокальський обмежувався 
аналізом лише піввірша. Колесса вважав, що піввірш – не найменша частина 
строфи, що вірш може складатися не лише з двох, але й трьох, а іноді й 
чотирьох музично-синтаксичних стоп. 

Класифікацію музично-синтаксичних стоп Ф. Колесса здійснив за 
складочисловими формами, починаючи від 7-складових (4+3) та (3+4) до 19-
складових, які є розширеними (ампліфікованими). 

Особливо значними є гіпотези Ф. Колесси в галузі музично-пісенної 
форми. Становлення строфіки історично йшло поруч із оволодінням мовними 
типами речень і синтаксичними структурами. Найдавніший вірш вкладався у 
просте речення. Паратактичне (складносурядне) зіставлення двох таких віршів 
дало ранню форму народної пісні. Вища форма – гіпотактичне (підрядне, 
респонсорне) сполучення дво – і триколінних віршів у строфу. Ці твердження 
для початку ХХ століття були надзвичайно прогресивними. 

Теоретичні розвідки К. Квітки. Якщо авторитет Ф. Колесси було 
визнано за його життя, то доля іншого визначного українського 
етномузиколога – Климента Квітки – складалася доволі сумно. Він був знаний 
як збирач  фольклору. Однак його наукова спадщина побачила світ тільки у 
1970 – 1980-х роках. Серед поставлених ним питань фольклористичної науки 
такі як моральний кодекс збирача, специфіка предмета етномузикології, 
критика й текстологія, народне виконавство, співана та інструментальна 
музика, транскрипція народної музики, місце фольклористики в системі 
історичних наук, типологічні методи дослідження, класифікація та 
систематизація фольклору, роль коментування спостережень, географічні 
аспекти дослідження, обрядовість, походження музики та багато інших. За 
енциклопедичністю знань, широтою поглядів і аналітичним талантом К. 
Квітка, певно, не має собі рівних у світовій етномузикології. Історія музики, 
наголошував він, користується готовими музичними записами (рукописами 
композиторів, друкованими джерелами тощо). На відміну від історії музики, 
музична етнографія активно продукує власні історичні документи. Більше 
того: створення документів (тобто, польова робота, записи та транскрипція 
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народної музики) сьогодні є першочерговим завданням фольклористики. 
Музична етнографія вивчає окремий розділ людської культури, що має 
самодостатню історико-пізнавальну цінність.  

Інша сфера постійних інтересів К. Квітки – порівняльне музикознавство. 
Є усі підстави вважати Квітку основоположником порівняльного 
слов’янознавства в етномузикології. Проблеми народної музики слов’ян 
перебували в центрі його уваги протягом усього життя. Свій науковий шлях 
теоретика Квітка розпочав працею «Ритмічні паралелі у піснях слов’янських 
народів» і надалі постійно звертався до музики слов’ян. 

На початку 1930-х років К. Квітку було за політичним звинуваченням 
звільнено з роботи в Українській академії наук. Після кількох років заслання і 
таборів він з 1936 р. і до кінця життя працює в Москві. Однак друкуватися 
Квітка вже не міг. Написане до 1970-х років залишалося в рукописах. 

Криза фольклористики 1930-х – 1950-х років. Ці роки виявилися 
пусткою української музичної фольклористики. Нечисленні популярні, 
ідеологізовані видання цього часу наповнювалися, з одного боку, передруками 
із старих публікацій, нові ж подавалися без паспортів. З іншого боку, збірники 
захаращувалися так званим «радянським фольклором», який займав 
непропорційно велике місце у публікаціях. Показові з цього погляду перше й 
останнє з об’ємних видань сталінської епохи: «Українська народна пісня» (К., 
1936) та «Українські народні пісні» (К., 1951). В останньому із загального 
обсягу у 550 сторінок пісням про Леніна, Сталіна, революцію, робітничий 
клас, колгоспне життя тощо віддано 200 сторінок. Практично усі з цих пісень 
– підробки, фальсифікації. Їх складали за спеціальними замовленнями, а то й 
під тиском та залякуванням. Традиційні пісні у такі збірники підбиралися 
також тенденційно: вони мали ілюструвати класову боротьбу та тяжке життя 
народу за дореволюційних часів. Звичайно, ні про які принципи наукового 
упорядкування не було мови. 

Питання 5. Музична фольклористика другої половини ХХ ст. 
Сучасний період української етномузикології. Наукові праці нової 
генерації фольклористів. 

Період стагнації. У повоєнні десятиліття, особливо від 1950-х до 
початку 1970-х років, у музичній фольклористиці співіснували дві «паралельні 
лінії»: одна – застою, друга – відродження. 

У першій мали місце спроби зробити щось корисне для науки. 
Найбільше – у вигляді перевидань: у 1955 р. за редакцією М. Гордійчука 
перевидано «Характеристику музичних особливостей українських дум і 
пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм» М. Лисенка; 1959 – видано у 
перекладі українською мовою книгу П. Сокальського «Руська народна 
музика», «Золоті ключі» Д. Ревуцького (1964 р.). До 1956 р. завершилося 20-
томне видання «Зібрання творів М. Лисенка», де було вміщено записи та 
обробки українських народних пісень. 

Відродження теоретичної думки. Стан української фольклористики 
цього періоду був таким, що багато фольклористів, серед яких і В. Гошовський 
– вчений європейського рангу, змушені були звертатися до видавництв 
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Москви. Таким чином, лінія на відродження української етномузикології як 
науки мусила йти кружним шляхом: народжувалася в Україні, а реалізувалася 
у видавництвах Росії. Серед таких видань – збірник «Украинские песни 
Закарпатья» (1968). Це – один із найсерйозніших за принципами й 
скрупульозністю упорядкування, систематизації, коментування та за науковим 
апаратом збірників світової музичної фольклористики. Із 478 сторінок 
загального обсягу книги 120 сторінок виділено під ґрунтовну передмову та 
науковий апарат у вигляді покажчиків: жанрів і тематики; форми; структури 
вірша; ладових систем і звукорядів; географічний; алфавітний; іменний 
(виконавців). Крім того, кожну пісню прокоментовано. Як за змістом та рівнем 
опрацювання, так і за науковими текстами збірник «Украинские песни 
Закарпатья» не має аналогів у світовій науці.  

В. Гошовський публікує статті в журналі «Советская музыка» (статті 
«Фольклор и кибернетика», «Семиотика в помощь фольклористике». У першій 
із них винесено на обговорення проблему кібернетичної етномузикології 
(вивчення народної музики із застосуванням ЕОМ – комп’ютера). 

У другій статті В. Гошовський проаналізував умовно-трудові пісні 
Закарпаття – «гоєкання» та «копаньовські». Було зроблено успішну спробу 
виявити у наспіві функціональні частини і відійти від абстрактно-
теоретичного аналізу ладової будови і мелодичної форми. 

У 1971 р. виходить головна теоретична праця В. Гошовського – «У 
истоков народной музыки славян», якій автор передпослав підзаголовок 
«Очерки по музыкальному славяноведению». Книга відкривається 
теоретичним нарисом, у якому викладено методику порівняльно-
типологічного дослідження, де розглядаються: типологія колядок, проблеми 
асиміляції у фольклорі тощо. 

В. Гошовський [6] розробив теорію моделювання пісенного типу, 
основи якої було розроблено Квіткою. У вступі до книги Гошовський викладає 
також принципи порівняльно-типологічного дослідження. Пісенний тип, 
визначає він, – це модель генетично пов’язаних, але з часом віддалених між 
собою варіантів. Зараз вони, як правило, не мають мелодичної спорідненості. 
Однак ритмічна структура вірша та музично-ритмічна форма належать до 
надзвичайно стійких компонентів, тому їх покладено в основу визначення 
типу та зведення його до теоретичної моделі. Типи об’єднують у групи, класи, 
простежується на карті їх поширення і робляться необхідні висновки, які 
можна зіставляти з історичними даними. У цьому і полягає сенс 
мелогеографічного аспекту дослідження. «Отже, – констатує В. Гошовський, 
– для порівняльного вивчення музичного фольклору суттєвою є не зовнішня 
схожість наспівів і текстів пісень, а спільність пісенних типів, установлення їх 
ареалів поширення та генетичного зв’язку наспівів в рамках одного пісенного 
типу». 

Праці цих учених (В. Гошовського, К. Квітки, Ф. Колесси, М. Лисенка 
та ін.) мали вагомий вплив на нову генерацію фольклористів серед яких – 
А. Іваницький, Б. Луканюк, І. Мацієвський та багато інших, які продовжують 
шлях популяризації етномузикознавчої спадщини.  
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Іваницький Анатолій Іванович – доктор мистецтвознавства, професор, 
провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, член Національної спілки 
композиторів України. Нагороджений дипломом Міністерства вищої та 
середньої освіти «За досягнення в навчально-виховній та науково-методичній 
роботі» (1991 р.) 

Народився 2 червня 1936 р. в м. Нікополі на Дніпропетровщині в родині 
вчителів. Закінчив Київську консерваторію, аспірантуру відділу 
фольклористики ім. М. Т. Рильського. У 1973 році захистив кандидатську 
дисертацію «Композиційні особливості взаємодії слова і музики в українській 
народній пісні», в 1991 р. – докторську дисертацію «Українська народна 
музична культура» (за сумою праць). Упорядкував музичні матеріали 
збірників: Чумацькі пісні (К., 1976, 1989), Весільні пісні. Кн.1 (К., 1982), 
Балади (К.,1987, 1988), Видав наукові праці Климента Квітки (Вибрані статті. 
К., 1985, 1986) та його листування з Філаретом Колессою (ЗНТШ, 1992). Автор 
монографій та навчальних посібників: Українська народна музична творчість 
(К., 1990, 1999), Українська музична фольклористика: методологія і методика 
(К., 1997), С. Грица (творчий портрет) – К., 2002, Основи логіки музичної 
форми: проблеми походження музики (К., 2003). 

Навчальні посібники, підручники і типові програми А. Іваницького з 
музично-фольклористичних дисциплін рекомендовані Міністерством 
культури та Міністерством освіти і науки України як нормативні праці для 
курсів «Український музичний фольклор», «Українська музична 
фольклористика», «Транскрипція народної музики», «Методика збирання 
музичного фольклору». Тим самим було забезпечено нормативну науково-
навчальну базу вивчення українського фольклору та фольклористики у вищих 
і середніх музичних закладах України. 

Роботи А. І. Іваницького стали основою для розробки конспекту занять 
із предмету «Запис та розшифровка народних пісень» 

Луканюк Богдан Степанович (народився 12 квітня 1947 р.) – український 
етномузикознавець. Навчаючись на теоретико-композиторськім факультеті 
Львівської державної консерваторії ім. М Лисенка зацікавився музичною 
фольклористикою, на що безпосередньо вплинули його викладачі – Станіслав 
Людкевич та Володимир Гошовський. Б. Луканюк опублікував понад сотню 
наукових праць. Це різного роду розвідки з теорії музичного фольклору, 
історії етномузикології, етномузичного регіонування, проблем 
транскрибування, аналізу та типології народних наспівів, питань термінології, 
текстології. Серед найважливіших теоретичних етномузикологічних 
напрацювань – публікація «Диференціальний принцип тактування (1989), яка, 
попри невеликий обсяг, здійснила переворот у своїй галузі. Це нова концепція 
графічного документування пісенної творчості. У цій роботі вчений декларує 
необхідність нотувати розмаїту народнопісенну творчість різними способами, 
зокрема на рівні відображення тактового розміру та синтаксичного 
впорядкування музичного матеріалу. Для цього разом із Михайлом 
Мишаничем, розробив спеціальну систему транскрипційних знаків, якою 
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зараз користуються при нотуванні народної музики. У статті «Культуро-
жанрова концепція С. Людкевича» (1993 – 1994) запропонував новий погляд 
на впорядкування усної пісенної творчості, де головними критеріями виступає 
етнокультурна приналежність пісень, їхня функція та музичний спосіб 
вираження, а поетичний зміст до уваги не береться. У 2012 році публікується 
об’ємний диптих «Думова форма» та «Думовий лад», в якій на основі 
ретельного аналізу кобзарського репертуару визначено головні композиційні 
елементи творців цього жанру та свого роду канони, на які слід опиратися при 
їх теоретичному розборі. Пропонує аналізувати твори з позиції модальності, 
за тетрахордовими системами. 

 Б. Луканюк неодноразово приділяв увагу розробці наукової тематики, 
пов’язаної з ритмікою пісенної творчості. Підсумком у цьому напрямку стали 
дві ґрунтовні монографії. «Ритмічна варіаційність» (2016) пропонує цілу 
систему термінопонять і низку новаторських підходів задля здійснення 
генеалогічної класифікації типових ритмічних форм народнопісенних творів. 

Найновіша робота «Музичний часокількісний ритм (2017) взагалі 
перевертає попередні теорії про музичну ритміку. Він по новому трактує 
ритмічні теорії, які розвинулись у період античності на основі чого проводить 
паралелі з українською народнопісенною творчістю. 

Ігор Володимирович Мацієвський (народився 28 червня 1941 р) 
український композитор, музичний етнограф. Написав багато наукових праць. 
Одна з них – «Музичні інструменти гуцулів». У книзі описано приблизно 200 
різновидів гуцульських музичних інструментів, що є своєрідним рекордом. 
Також відомі праці І. Мацієвського «Про двоподільний принцип композиції в 
гуцульській народно-інструментальній музиці», «Исследовательские 
проблемы инструментальной народной музыки», «Питання документації 
народної інструментальної музики». 

Питання 6. Музична фольклористика Слобожанщини. Народна 
інструменталістика.  

Серед розмаїття української музичної фольклористики особливе місце 
посідає народна інструментальна традиція Слобожанщини. 

Окремі свідчення та опис складу народних інструментів, які традиційно 
побутують на Слобожанщині, можна зустріти у працях видних українських 
учених. 

Особливостям побутування народних інструментів та традиціям 
інструментального виконавства на Харківщини присвячені дослідження 
вчених В. Пассека, П. Мартиновича, П. Іванова, В. Іванова, М. Сумцова, 
Г. Хоткевича. 

Великим внеском у вивчення та пропагування традиційного 
інструментального та вокально-інструментального мистецтва нашого краю 
стала науково-дослідна, педагогічна та мистецька діяльність Г. М. Хоткевича. 
На роботи «Музичні інструменти українського народу», «Школа гри на 
бандурі», «Бандура та її можливості» автора надихнув власний виконавський 
досвід і глибоке розуміння значення для української культури традиції 
кобзарства. Це значною мірою стосується професійної гілки народного 
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вокально-інструментального виконавства усної традиції – культури кобзарів 
та лірників, зокрема, школи гри на харківській бандурі. Гідним продовженням 
цієї роботи є дослідження харківської школи гри на бандурі В. Ю. Мішалова, 
К. П. Черемського. Сучасні монографії з української інструментальної 
культури усної традиції І. В. Мацієвського, монографія М. Й. Хая «Музично-
інструментальна культура українців також частково характеризують склад 
інструментів і традицію музикуванння на Слобожанщині та на півдні України. 

Питання 7. Діяльність Харківського обласного центру народної  
творчості зі збирання, збереження та пропагування нематеріальної 
культурної спадщини Слобідського краю 

Культуротворча діяльність у сучасній Україні постає на стабільній 
ідеології. Для оновлення – виявлення ідеологічного підґрунтя, як відомо, 
основним є питання врівноваженості етичних та естетичних орієнтирів, 
етнічних та загальнокультурних ознак сучасного українського суспільства, 
тобто – пошук актуального культурного виміру. 

Державна програма охорони і збереження нематеріальної культурної 
спадщини, а також створена і втілена на її основі аналогічна регіональна 
програма, безумовно, активізувала на Харківщині показники такого 
культурного виміру, які співвідносять традиції і сучасність, доводять 
актуальність етнічних традицій для сучасності. Насамперед, програма 
приваблює науково виваженою методикою роботи, осягненням її 
найважливіших напрямів. Це поєднання розвитку науки про усну народну 
творчість з вивченням форм її соціальної реалізації, функціонування в соціумі. 
Це рівні мистецького відтворення, науково обґрунтовані форми пропагування 
фольклорної спадщини в необробленому вигляді.  

Основними напрямками збереження нематеріальної культурної 
спадщини на Слобожанщині є: 

- збирацька, дослідницька, 
- фондово-архівна, 
- видавнича,  
- виконавська, святково-організаційна діяльність, 
- пропагування нематеріальної культурної спадщини свого краю в її 

сценічних, видовищно-масових та природних формах. 
Серед установ, залучених до виконання означеної програми, 

Харківський обласний центр народної творчості виконує провідну роль. 
Зокрема, діяльність підрозділів центру зумовлює наукове обґрунтування і 
визначення регіональних особливостей фольклорних традицій. Протягом 
років цю роботу очолює лабораторія досліджень нематеріальної культурної 
спадщини ХОЦНТ. Так, у 2006 році зроблений акцент на осягнення бази даних 
для такої роботи. Оновлення матеріальної бази лабораторії допомогло 
врятувати для нашої культури найстаріші аудіо- та відео записи фольклорно-
етнографічних пам’яток народної культури шляхом їх переведення на цифрові 
носії (а фольклорні фонди ХОЦНТ містять записи ще 70-х років минулого 
століття). Нині відцифровано більше 40% пісенного фольклорного архіву, 
ведеться робота з опису цих матеріалів, комп’ютерного набору генерального 
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реєстру фонду. Це, в свою чергу, сприяє формуванню бази рідкісних 
фольклорних творів та народних обрядів. Узагальнено дані на опорні 
фольклорні осередки області, складений перелік персоналій та осередків 
побутування фольклору в районах області. 

Протягом багатьох років вивчалася динаміка побутування обрядового та 
побутового фольклору сіл у межах Української засічної лінії (її забудова – 
1831 – 1833 рр.), тобто, територіально – на південному заході Харківщини. У 
фольклорних експедиціях брали участь співробітники Лабораторії під 
керівництвом етномузиколога, професора кафедри теорії та історії музики 
Харківської державної академії культури, заслуженого діяча мистецтв 
України, нагородженої Орденом Княгині Ольги III ступеня за багаторічну 
фольклористичну діяльність В.М. Осадчої, а також фольклористи та 
етнографи, фахівці з традиційної матеріальної культури. Серед них – етнограф 
і педагог, канд. пед наук М.О. Семенова, активний учасник дослідницько-
виконавського гурту ХОЦНТ «Муравський шлях», етнограф Н.П. Олійник, 
голова Спілки етнологів та фольклористів міста Харкова, керівник гурту 
«Ойра», викладач кафедри українського народного співу та музичного 
фольклору Харківської державної академії культури Г.М. Бреславець, 
аспірантка ХНПУ ім. Сковороди О. Животкова.  

Це були 3 фольклорні експедиції селами Красноградського району. У 
серпні 2007 року фольклорно-етнографічна експедиція лабораторії досліджень 
нематеріальної культурної спадщини працювала селами Барвінківського, 
Лозівського, Близнюківського районів. Під час фольклорно-етнографічних 
експедицій обстежено 20 сіл та зібрано матеріалів обсягом 30 одиниць схову. 
Серед записів важливе місце посідають зразки обрядово-звичаєвої та пісенної 
традиції південних кордонів Слобожанщини, багатоголосні записи ліричного 
та ліро-епічного фольклору, награвання на народних інструментах.  

Вагомим результатом дослідження є впорядкування зібраного матеріалу 
для публікації і складання атласу музичних діалектів нашого краю.  

Фондово-архівну роботу Лабораторії доповнено опрацюванням 
обласних та районних архівів, приватних зібрань. Так, протягом 2006-2007 
років були опрацьовані фонди Куп’янського, Красноградського районних 
краєзнавчих музеїв, приватних архівів П.Г. Жадана, Л.В. Кравченко.  

У фольклорному фонді ХОЦНТ зафіксовані записи експедицій у 
Лозівський район 1983, 1986, 1997 років, які охопили села Петропілля, 
Катеринівку, Михайлівку, Миколаївку, Полтавське. Експедиція 2007 р. 
дозволила простежити продовження місцевих фольклорних традицій у селах  
Веселе, Смирнівка, Миколаївка, Олександрівка. Села Бунаково, Новоселівка, 
Федорівка територіально наближені до історичної Української засічної лінії, 
що відбивається і в репертуарі, багатому на зразки козацьких, рекрутських, 
інших станових пісень, а також тут записані повний весільний обряд, тексти 
зимових календарно-обрядових пісень та ін. 

У звітний період продовжувалася видавнича робота в межах Програми. 
Це, насамперед, серія видань матеріалів польових досліджень харківських 
фольклористів, яку ХОЦНТ впроваджує з 1996 року, «Муравським шляхом». 
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У 2006 році видано навчальний посібник та компакт-диск «Пісні Слобідської 
України», до якого увійшли пісні Харківщини, зібрані автором, доцентом 
Харківського національного університету мистецтв Л.І. Новиковою. Із серії 
видань фольклорно-етнографічних матеріалів «Муравський шлях – 2007» 
вийшла друком збірка наукових та сценарних матеріалів «Нововодолазькі 
голосники». Її автори Ольга та Тетяна Коваль узагальнили науково-пошукову 
діяльність учасників зразкового колективу «Вербиченька» Нововодолазького 
будинку дитячої та юнацької творчості. Також у 2007 році надрукована і 
розповсюджена по районах області збірка сценаріїв культурно-дозвіллєвих 
заходів «Від свята до свята». 

Поверненню для Слобожанщини славетних імен її дослідників 
присвячена нова видавнича серія, яку здійснює Центр народної творчості, 
«Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини». З передмовами та 
покажчиками наукового апарату, здійсненими науковцями лабораторії, 
вийшло друком перевидання збірки фольклорно-етнографічних матеріалів 
видатного збирача-етнографа Петра Іванова «Жизнь и поверья крестьян 
Купянского уезда Харьковской губернии», фонографічної збірки «Пісні 
Слобідської України» відомого хормейстера, педагога і збирача Василя 
Ступницького. 

Активізується робота в межах програми збереження нематеріальної 
культурної спадщини і в районах області. Так, у Близнюківському, 
Валківському, Дергачівському, Ізюмському, Краснокутському, Лозівському 
районах протягом звітного періоду здійснюється добір матеріалів про 
фольклорні колективи, окремих носіїв та збирачів фольклору. На цій основі 
створюються генеральні реєстри районного фольклорного фонду, картотека 
носіїв традиції, репертуар фольклорних осередків Харківщини, майстрів 
традиційної народної творчості. 

На базі лабораторії збереження нематеріальної культурної спадщини 
ХОЦНТ працює дослідницько-виконавський гурт «Муравський шлях», який 
репрезентує найкращі зразки пісенного фольклору, фрагменти народних 
обрядів, ігор, танців Лівобережної України, зібраних під час фольклорних 
експедицій. 

До заходів програми, зокрема до проведення обласних фольклорних 
свят, фольклорних віталень, презентацій, семінарів активно залучаються 
народні та провідні колективи Харківської області. Виконавці і колективи 
районів області та м. Харкова брали участь у 7 міжнародних фестивалях. 

У пісенний культурі північно-східної України збереглися й плідно 
розвиваються більшість відомих жанрів та окремі видові системи українського 
фольклору. Більш того, за 350 років співіснування слобожани створили 
неповторний стиль розспіву більшості відомих в Україні пісенних сюжетів та 
сюжетних мотивів. Пісенний фольклор Слобожанщини характеризується 
унікальними особливостями стилю виконання. Як складова регіональної 
субетнічної традиції, він залежить від умов формування населення краю, а 
саме: від соціально-історичних обставин і обсягу часу активного побутування. 
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Отже, протягом багатьох років Лабораторія досліджень нематеріальної  
культурної спадщини Харківського обласного центру народної творчості бере 
активну участь у виконанні Державної програми збереження нематеріальної 
культурної спадщини (2005-2007) та реалізації регіональної програми на її 
основі. Триває збирання та систематизація зразків фольклорної традиції цього 
краю, детальне вивчення й відновлення обрядової та співочої традиції гуртами 
носіїв – учасників фольклорних колективів. Сучасне побутування фольклорної 
традиції регіону вказує на реальну можливість його відродження в 
активізованій формі побутування через творчість фольклористичних 
репрезентативних вокальних колективів. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: систематизація та закріплення знань, 

одержаних під час аудиторних занять, для глибшого засвоєння теоретичного 
матеріалу. 

Завдання для контролю знань:  
− Вивчити конспект уроку. 
− Опрацювати тему за книгами: 

Гордійчук М. Як записувати народну музику. Київ,1960. 
Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ,1990. – С.32, 

35. 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С.73-125. 
Квітка К. Українські народні мелодії у 2-х частинах. Київ, 2005. 
Сливинский Ю. П. Техніка нотацій народних пісень. Методичні 

рекомендації. Львів, 1982. 
Правдюк О. Методика записування музичного фольклору. Київ,1981. 
Тип контролю за виконанням завдань: фронтальне та індивідуальне 

опитування під час аудиторних занять. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 2. Основи теорії пісенного фольклору 
 

Заняття 2 
 

Тема: Основні виразні засоби художньої поетики та музичної стилістики 
народної пісні 

 

Мета: ознайомити з основними виразними засобами художньої поетики 
та музичної стилістики народної пісні. 

Основні питання теми: 

1. Художні засоби поетики. 
2. Музична стилістика.  

ЗМІСТ: 
Питання 1. Художні засоби поетики  
Що стосується змісту та виразових засобів тексту народних пісень, то 

від виконання та побутування музики вони дистанціюються, тобто обіймають 
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автономний інформаційній пласт. Це дає літературознавцям підстави вивчати 
народну пісню з погляду абстрактної поетики. Безперечно, літературознавчий 
аналіз поглиблює чуттєво-інтелектуальне пізнання народної пісні. 

Серед найпоширеніших засобів фольклорної поетики – паралелізм, 
епітети, метафори, гіперболи, символіка, порівняння, синоніміка, епічні числа, 
здрібнена і пестлива лексика, старослов'янізми, діалектизми, діалог, окличні 
та питальні конструкції, неповнозначні слова в ритмотворчій та образній ролі. 

- Паралелізм – поширена у фольклорі стилістична фігура й одночасно 
композиційний прийом. Так називається зіставлення двох образів, які 
розташовані в суміжних рядках або строфах пісні: 

«Ой на горі сокіл пролітає, 
А на морі козак проїжджає». 
У багатьох паралелізмах перший образ – зооморфний або пантеїстичний 

(в щойно наведеному прикладі – образ сокола), а другий – антропоморфний (у 
даному випадку – козак, який їде по морю). Ось такі риси порівняння, 
зіставлення, перенесення ознак з людини на природу чи навпаки є реліктами 
анімістичного мислення. 

- Епітет – художнє означення, слово-характеристика (прикметник, що 
додається до основного поняття). Для фольклору показові постійні епітети: 
кінь вороненький, червона калина, синє море. Епітети не стільки виконують 
художню функцію, скільки вказують на питомі риси або зовнішності 
(вороний, ясноокий), або стану чи характеру (тямовитий, богорівний, буйний), 
що є однією з головних ознак епічного стилю. 

- Синонімія – вживання слів, близьких за значенням, але різних за 
звучанням. Синонімія уповільнює розвиток (тому що одне й те саме явище 
називається двічі або тричі), поглиблює увагу до відтінків опису. Не випадково 
вона особливо вживана в епосі та ліро-епічних творах. Вона також може 
набувати відтінку порівняння. Особливо широко синонімія вживана у думах: 

«Гей, у святую неділеньку 
То рано по...пораненько 
Гей, то не чорні хмари наступали 
 

Як три брати з турецької, 
Бусурманської, тяжкої неволі, 
Із города Озова й у... й утікали». 
Синонімія у цьому уривкові двох видів. Перший – це неускладнені й 

нерозгорнені синоніми: «рано-пораненько», неволя «турецька, бусурменська, 
тяжка». Другий вид синонімії поєднується із змалюванням умов втечі як 
образу лихої негоди. Характеристика негоди синонімічна: хмари наступали, 
дощі накрапали, тумани уставали. 

- Порівняння як метод зіставлень різною мірою присутнє в паралелізмі, 
епітеті, метафорі, синонімії, гіперболі, але його можна виділити й окремо. У 
таких випадках порівняння виступає як прийом пояснення різних явищ, за 
допомогою виявлення в них спільних ознак: 

«Гордуєш ти мною, як вітер горою... 
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Ох і люлі! Як вітер горою. 
Як вітер горою, мороз долиною... 
Ох і люлі! Мороз долиною». 
У фольклорі поширені також заперечні порівняння: 
«Ой то ж не зоря - дівчина моя 
З новенькими та й відерцями 
По водицю йшла». 
- Символіка. До дуже давніх засобів пізнання й характеристики природи 

і людського життя належить символіка. Вона заснована на виявленні відносної 
схожості, аналогій та заміні конкретних предметів і явищ їх символами – 
умовними знаками і поняттями. У текстах пісень народ вдається до символіки, 
щоб рельєфніше відтінити різні риси натури, зовнішності. У цих текстах сокіл, 
орел – це козак, голуб і голубка – пара закоханих. У колядках місяць – 
господар, сонце – його дружина, дрібні зірки – їхні діти. У весільних піснях 
образ зозулі – символ нареченої, а галочок – її дружок. 

Трапляється, що символіка поєднується з паралелізмом. У ролі символів 
можуть виступати деякі постійні епітети: червона калина – дівоча честь; чорна 
хмара – передчуття лиха. 

- Гіпербола. З метою посилення враження вживається гіпербола – 
перебільшення дій, явищ, рис характеру та ін. Джерелом початкової 
гіперболізації було недостатнє розуміння причин у подіях навколишнього 
світу. Тому природні явища (дощ, грім, блискавиця) приписували діям вищих 
істот (духів, богів), а самі ці істоти, зберігаючи зовні антропоморфні чи 
зооморфні обриси (Небесні Лосихи та ін.), наділялися надлюдською силою, 
вправністю, передбачливістю. Згодом гіпербола набула емоційно-художніх 
рис і почала вживатися як прийом характеристики персонажів пісень. 

Найчастіше гіпербола застосовується у вигляді розгорнених образів і 
навіть картин. У пісні про смерть козака одповідається, як мати, сестра і жінка  
оплакували цю сумну подію: 

«Де мати стала – ріка потекла, 
А де сестриця – то там криниця, 
Де замужняя жона – то й роси нема». 
Гіпербола вживається також з метою гротеску, надмірного загострення 

негативних рис. 
«Із’їла вола та ще й барана, 
Чотири качечки, два горшки кашечки, 
Три бочки вина – голодна була». 
- Метафора та алегорія. До дуже давніх і яскравих засобів виразовості 

належить метафора. Вона виникає, коли між явищами встановлюється 
подібність і відбувається заміна справжнього схожим (уявним). Для метафори 
показове перенесення ознак одних явищ чи предметів – на інші. У фольклорі 
метафора належить до поширених явищ: сокіл плаче, море грає. З блискучого 
метафоричного образу починається відома пісня: 

«Тихо, тихо Дунай воду несе». 
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Досить близька до метафори алегорія. Вона застосовується, коли якесь 
абстрактне, узагальнене поняття передається за допомогою конкретного 
образу. По суті, алегорія є поширеним різновидом метафори («Ой горе тій 
чайці», де чайка – Україна, що потерпала від сусідів у ХVІ - ХVІІ ст.). 

Питання 2. Музична стилістика 
Музична стилістика – це особливості, які надають індивідуалізованих 

рис виконанню музичного твору. До музичної стилістики належать 
особливості співу та гри, які надають виконанню індивідуалізованих рис у 
сфері виразності та інтерпретації. 

Стилістичні явища об'єднуються у дві групи. Перша – фактура 
(передусім мелодика і багатоголосся), друга – виконавська манера (темп, 
тембр, динаміка, інтерпретація). 

- Мелодика – збірне поняття, що означає суму інтонаційних якостей, 
властивих співакові, соціальному середовищу, регіону, жанру тощо. 
Наприклад: мелодика дум, мелодика Степової України. Мелодія – це 
художньо упорядкована послідовність звуків музичного твору, як правило, – 
музична побудова обсягом не менше гомофонного періоду або, зрідка, його 
половина.  

- Мелодичний контур вказує на загальні обриси звуковисотної будови 
(плавний, стрибкоподібний рух, зв'язок з інтонаціями мовлення, 
інструментальний характер). Мелодія поділяється на фрази, мотиви. 

Мелодії можуть мати такі ознаки як близькість до інтонацій мовлення, 
до ритмічних рухів – зокрема, танцювального характеру. У першому випадку 
мелодії належать до речитативно-декламаційного типу, а в другому – до 
моторного типу. Нарешті, третій тип мелодики – кантиленний, де мовний і 
моторні впливи або ж зовсім не відчуваються, або очевидно підпорядковані 
власне музичній специфіці й логіці. Саме в таких наспівах найдосконаліше 
відтворюється перебіг і зміна почуттів – від суму до радості з усіма тисячами 
відтінків. 

У фольклористиці вживано також термін «поспівка», яким позначається 
музичний зворот (завершений відрізок музичної строфи або самостійно 
функціонуюча музична побудова). 

- Багатоголосся –  одна із важливих сфер буття народної музики. 
- Гетерофонія – це різнозвуччя, зумовлене, як правило, позаакустичними 

факторами. Зараз у нашого народу чітко усвідомлені терція, квінта, октава. Як 
самостійні інтервали кварта, секста трапляються, скоріше, як випадковість. 

- Гомофонно-гармонічне багатоголосся. Це – історично другий 
фактурний пласт народного співу. Воно поширилося після реформи 
церковного співу, проведеної наприкінці ХVІ ст. У народній практиці 
гомофонно-гармонічне багатоголосся, як правило, існує у вигляді змінного 2-
3-голосся. Насамперед, у такому стилі почали розспівувати колядки, релігійні 
канти і псальми. Крім таких, явно партесних фактур, у сучасному фольклорі 
більш вживані двоголосні наспіви, які нагадують втору, а іноді наближаються 
до підголосковості (за допомогою «моделювання» нижнього голосу – 
функціонального баса). 
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- Підголосково-поліфонічне багатоголосся. Його розквіт відзначено у 
другій половині ХІХ та на початку ХХ ст. Підголосково-поліфонічна фактура 
особливо типова для Лівобережжя, а найрозвиненіші її форми трапляються у 
Степовій Україні та на Слобожанщині. У поліфонічному співі чітко 
протиставлено верхній голос – вивід або «горак» (як правило, виконуваний 
одним співаком) на низ (по народному – «бас»), який веде цілий гурт. Низ 
може бути унісонний, але може подвоюватися і навіть потроюватися (як 
правило, у вигляді терцевих чи квінтакордових комплексів). 

Досить своєрідним є гуртовий спів Степової України. Для нього 
показове змінне багатоголосся, міцне звучання, нерегулярна ритміка, досить 
вільне поводження з текстом (огласовки, словообриви, редукція 
ненаголошених голосних, ампліфікація – тобто розширення складочислової 
структури). 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: 

1. Формування професійних вмінь та навичок. 
2. Розвиток вміння застосовувати одержану інформацію та аналізувати  

матеріал. 
Завдання для контролю знань: 

− Опрацювати питання теми за книгами: 
Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1990. – С.32, 

35. 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С.180-204. 
− Прослухати аудіозапис народної пісні, зробити усний аналіз наспіву, 

його виразних засобів; зробити графічний запис форми наспіву. 
Тип контролю за виконанням завдань: фронтальне опитування під час 

аудиторних занять. 
 

Заняття 3 
 

Тема: Народнопісенний вірш. Типи народного віршування. Вироблення 
навичок їх визначення у процесі аналізу фольклорного твору 

 

Мета: ознайомлення з типами народного віршування, характерними для 
відомих народно-пісенних жанрів. 

ЗМІСТ: 
Методика розшифровки народних пісень, перш за все, пов’язана з їх 

аналізом і повинна якнайповніше відтворити у запису національну 
своєрідність наспівів. Необхідно спрямовувати учнів на деталізовану 
розшифровку, що відкриває перспективи вивчення самобутності 
народнопісенних традицій на основі науково достовірних матеріалів. 

Аналіз народно-пісенного вірша спирається на знання віршових систем 
– тонічної, силабічної та силабо-тонічної, їх вживаності у фольклорі та 
моделювання пісенного типу. 
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- Тонічне віршування засноване на словесних акцентах, яких в 
середньому буває три-чотири у рядку. Особливість цієї системи: 

1) відсутність регулярного цезурування рядка та його поділу на стопи; 
2) нерегулярність акцентів; 
3) нерівноскладовість рядків. 
В українському фольклорі тонічний вірш вживається, насамперед, у 

думах, голосіннях. Тонічний вірш є цілком асиметричною структурою. 
Та й на Чорному морі                                               7 
Та на камені білому                                                  5+3 
А там сидів ясний сокіл білозорець                        4+4+4 
Це проступає в нерівноскладовості рядків, у вільній будові строфи. 
- Силабо-тонічне віршування. У тексті чітко визначена періодичність 

словесних акцентів та стоп. 
- Стопа – група із двох або трьох складів, з яких один – наголошений – 

займає строго визначену позицію. 
Залежно від будови стопи силабо-тонічні вірші бувають п'ятьох видів: 
- Хорей – двоскладові стопи із наголосами на непарних складах: 
«Грай, гармошка, грай баян, 
Поки прийде мій Іван». 
- Ямб – двоскладові стопи з наголосом на кожному парному складі: 
«Реве та стогне Дніпр широкий, 
Сердитий вітер завива». 
- Дактиль – трискладові стопи з наголосом на першому складі кожної 

стопи: 
«Ніч яка місячна, зоряна ясная, 
Видно, хоч голки збирай». 
- Амфібрахій – трискладові стопи з наголосом на другому складі кожної 

стопи: 
«Я бачив, як вітер берізку зломив, 
Коріння порушив, гілля покрутив». 
- Анапест – трискладові стопи з наголосом на третьому складі кожної 

стопи: 
«Не питай, чого в мене заплакані очі, 
Чого часто тікаю я в гай». 
- Силабічне віршування. Такий склад – основа української фольклорної 

поетики. Інакше воно ще називається складочисловим – тому, що  першою 
його ознакою є дотримання певної кількості складів у рядках. 

Друга істотна риса силабічного віршування – поділ рядка (вірша) на 
сегменти – їх, зазвичай, буває два або три, зрідка – чотири. Віршові рядки в 
народних піснях, як правило, об'єднуються попарно у дворядкові строфи. За  
невеликими винятками, закінчення рядків скріплюється римою або асонансом. 
Рима в українському фольклорі вживається тільки паралельна. У публікаціях 
фольклору 3-4-сегментні вірші часто друкують, розбиваючи вірш на дві 
частинки. Графічно виникає ілюзія 4-рядкової та перехресної рими: 

«Роман-зілля, роман-зілля, 
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Аж на межі похиляється... 
Ой чую ж я через люде, 
Що мій милий поклоняється». 
Насправді це дворядкова строфа. У 4 рядки її розташовано з причин 

вузького формату книги. Між іншим, це зразок нечасто вживаної 4-сегментної 
дворядкової строфи структури (4+4+4+5)2, і її справжній вигляд має бути 
таким:  

Роман-зілля,/роман-зілля// аж на межу/похиляється... 
Ой чую ж я/через люде,//що мій милий/поклоняється. 
Найчастіше, проте, в українських піснях вживано двосегментні вірші: 
Дівчинонька//по гриби ходила, (4+6) 
В зеленому//гаю заблудила. (4+6) 
Строфи, які складаються з рядків, однакових за числом складів та  

кількістю сегментів, називаються ізометричними. Але вживаються також 
строфи, де в рядках різна кількість сегментів і різне число складів. Такі строфи 
називаються гетерометричними. Типовим вважається випадок, коли перший 
рядок такої строфи 2-сегментний, а другий – 3-сегментний: 

Ой чиє то поле,// широкі загони?                    (6+6) 
Оце того ж /козаченька,// що чорнії брови.  (4+4+6) 
У танцювальних піснях (переважно, козаках і гопаках) норма 

скорочується на 1-2 склади. Відбувається наче їх випадіння. Щоб установити 
норму, треба проаналізувати усі строфи пісні. У даному разі досить 1, 2 та 8-
ої строф. 

З їх аналізу ми робимо висновок про те, що строфа ізометрична і нормою 
є структура (4+4+6). 6-складовий кінцевий сегмент очевидний, а 4-складові 
виявляють норму у першій строфі (2-й рядок, 1-й сегмент) та у 8-й строфі (2-й 
рядок, 2-й сегмент): 

1. Ой дощ, /іде дощ,// в долині калюжа.                            (2+3+6) 
    Розсердилась / жінка// та на свого мужа.                      (4+2+6) 
2. Розсердилась / жінка// та на свого мужа                       (4+2+6) 
    Вилізла / на піч// та й лежить недужа.                           (3+2+6) 
8. – Вставай, / мила, // я привіз дубину                               (2+2+6) 
     На твою / головоньку// ще й на твою спину .              (3+4+6) 
Крім «стискання» норми («випадіння» складів) у фольклорі трапляється 

також розширення строфи, яке називається ампліфікацією. Ампліфікація може 
бути помірною, коли сегменти розширюються переважно за допомогою 
«приставок» – часток, вигуків  (та, да, ой). У таких випадках перша нота 
сегмента роздрібнюється (замість чвертки в нормі виникають дві вісімки, – 
тобто, загальна сума часу зберігається). 

Ой гаю мій, гаю,// густий – не прогляну:                           (6+6) 
Упустила / голубонька,//уже ж не піймаю.                       (4+4+6) 
Але є приклади набагато складніші як за музичною ритмікою, так і за 

використанням повторів та словообривів. 
Самостійна робота студентів: 

Мета самостійної роботи:  
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1. Самостійне вивчання фольклорного матеріалу.  
2. Прослуховування та аналіз типів народного віршування. 

Завдання для контролю знань: 

− Опрацювати питання теми за книгою: 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С.207-218. 
− Прослухати аудіозапис народної пісні «Ой горе тій чайці», зробити 

усний аналіз типу народного віршування. 
Тип контролю за виконанням завдань: перевірка практичних навичок під 

час аудиторних занять. 
 

Заняття 4 
 

Тема: Особливості форми і структури народних пісень. Систематика 
пісенних форм. Вироблення навичок їх визначення у процесі аналізу 

фольклорного твору 
 

Мета: ознайомлення з особливостями форми і структури народних 
пісень; вироблення навичок аналізу пісенних форм. 

Основні питання теми: 

1. Форма народної пісні. 
2. Композиційні типи. Систематика.  
3. Аналіз пісенної форми. 

ЗМІСТ: 
Питання 1. Форма народної пісні 
Форма народної пісні у більшості випадків аналізується з урахуванням 

як наспіву, так і тексту. 
У фольклористиці для назви частин форми вживається термінологія: 

сегмент, рядок, строфа. Залежно від того, стосуються вони тексту, наспіву чи 
одночасно і тексту, і наспіву, застосовуються уточнення: віршовий сегмент 
(для тексту), музичний сегмент (для наспіву), пісенний сегмент (для тексту і 
наспіву разом). Подібним чином вживаються поняття «рядок» і «строфа». 
Строфи і рядки можуть ускладнюватися приспівними елементами. Щодо 
місця у строфі приспіви бувають початковими, кінцевими, а також 
внутрішніми. 

Для позначення структури форми за допомогою символів вживаються 
літери українського або латинського алфавіту  (а, б, в, г; a, b, c, d тощо), рядки 
– великими (А, Б, В, Г; A, B, C, D), приспіви (приспівки) в масштабах сегмента 
або менші (односкладові, дво-трискладові) – малими (п – приспівка, або р – 
рефрен), у масштабах рядка – великими (Р – рефрен). Приспів, який 
складається з кількох рядків, можна позначити великою літерою «П» з 
розшифруванням у дужках будови цього приспіву. 

У музичній фольклористиці найоптимальнішим є вивчення музичної 
форми через ритм. Це дає змогу залучати до класифікації форм також і текст, 
а в деяких випадках – і мелодику, хоча мелодика є надто рухливим, а тому й 
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не дуже надійним елементом формотворення. У деяких випадках додатковим 
чинником форми може виступати лад. 

Питання 2. Композиційні типи. Систематика 
Під композиційним типом розуміють побудову, утворену шляхом 

поєднання та комбінування ізоритмічних (однакових) або гетероритмічних 
(різних за конфігурацією) сегментів та рядків. 

Перша особливість такої систематики така, що до уваги беруться моделі 
ритміки сегментів (чи рядків), а не реальні ритмічні форми. 

Друга особливість – що за допомогою символів (а, б, в тощо) записується 
формула пісенної строфи, яка дає уявлення про її композиційну структуру. 

Третя особливість – символи  а, б, в тощо мають чинність тільки в межах 
конкретної схеми  (тобто окремої пісні). 

Для  запису схем слід орієнтуватися на такі поради: 
Рядок записується малими літерами без інтервалів між ними (ааб, або 

аабб тощо). Рядок від рядка відділяється або інтервалом (аб аав) або рискою: 
аб/ааб.  

Приспів і заспів краще записувати через інтервал. Якщо їх масштаби – 
рядок і більше, тоді після літери «П» чи «З» в круглих дужках слід давати 
розшифровування будови сегментів. 

Узагальнена систематика дає уявлення про композиційні ходи. У межах 
двосегментного рядка це варіанти аа (ізоритмія) та аб (гетероритмія), 
трисегментного – ааа (ізометрія), ааб,  абб,  абв,  аба  (гетероритмія). 
Узагальнена схема передбачає тільки буквений вираз. 

Деталізована систематизація додає до кожного буквеного виразу також 
два «розшифрування» наявних варіантів моделі – складочислову та музично-
ритмічну. 

Систематизація за будовою строфи. Поділ на сегменти враховується 
тільки для побудов, менших за строфу (один рядок з приспівом тощо). 

Таким чином, при індексації форми вживаються переважно великі 
літери (літера означає рядок), а малі – лише епізодично, у спеціальних 
випадках. 

Питання 3. Аналіз пісенної форми 
Участь усіх компонентів пісні: ритму, мелодики, тексту (іноді і ладу) – 

допомагають усвідомити якість сторони музично–пісенної форми. За 
ритмікою – найкраща систематика, її складником є текст – його сегментація, 
будова строфи, складочислова структура. При аналізі пісенної форми беруться 
до уваги внутрішні зв’язки та пропорції елементів форми: 

1. Принципи розвитку музичного матеріалу: 
а) повтор, який може розсувати рамки форми. Наприклад, при 

систематизації за ритмом мелодична відмінність рядків вказує на розвиток, 
розширення форми, хоча ритміка може бути тотожною. Так виникає блок аа 
або АА; 

б) варіювання мелодики вказує на самостійність елементів (відтінків) 
форми. Ритмічне варіювання моделюється. Якщо внаслідок моделювання 
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виникають тотожні конфігурації, тоді блок форми буде – аа або АА (бб, ББ 
тощо). Якщо ж нетотожні – тоді аб, АБ тощо; 

в) контраст, природно, породжує блоки  аб чи АБ. 
2. Положення кадансових тонів та зворотів: 
а) одновисотні закінчення й тотожні звороти дають відношення  аа, АА, 

а у випадку репризного повтору навіть різновисотні вольти до уваги не 
беруться і останній рядок чи строфа не подвоюється у літерних символах; 

б) різновисотні закінчення, особливо поєднані також з різною 
мелодикою, вказують на форму аб чи АБ залежно від того, на відстані якого 
інтервалу перебувають поміж собою кадансові тони суміжних побудов 
мелодії, відношення між ними може бути великосекундовим, квартовим, 
квінтовим, малотерцевим. У останньому випадку ми часто маємо справу із 
впливами пізньої паралельної змінності. За багатоголосої фактури 
визначальними тонами ладової змінності обираються звуки нижнього голосу. 

3. Характер мелодичного контуру є додатковим елементом визначення 
форми: враховується напрям руху. Він буває спадний, висхідний, 
хвилеподібний. Але особливо важливий – транспозиційний розвиток. 

4. Пропорції форми – один із найважливіших чинників форми. Змінність 
пропорцій форми відбувається за рахунок стискання, розширення ритміки або 
зміни її конфігурації. В усіх цих випадках переінтонування того ж самого 
тексту в іншому ритмі дає аб або АБ.  

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: 

1. Опанувати принципи системного аналізу матеріалу.  
2. Розвинути мотивацію до вивчення фольклорної спадщини України. 

Завдання для контролю знань: 

− Опрацювати питання теми за книгою: 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С. 226-236.  
Сливинський Ю. П. Техніка нотації народних пісень. Методичні 

рекомендації. Львів, 1982. – С. 12-15. 
Правдюк О. Методика записування музичного фольклору. Київ, 1981. 

− Самостійно зробити аналіз форми народної пісні за вибором викладача, 
її построєної будови. 

− Прослухати народну пісню та зробити усний аналіз складової будови. 
Тип контролю за виконанням завдань: спільне обговорення на занятті. 

 
 

Заняття 5 
 

Тема: Особливості ладової будови та ладо-інтонаційного аналізу наспіву 
 
Мета: ознайомлення з особливостями ладової будови народних пісень; 

вироблення навичок ладо-інтонаційного аналізу. 
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Основні питання теми: 

1. Лад, звукоряд, амбітус. 
2. Звукорядно-інтервальна систематика ладів.  

ЗМІСТ: 
Питання 1. Лад, звукоряд, амбітус  
Лад – це не просто послідовність звуків різної висоти. Відчуття ладової 

організації неможливе без врахування, по-перше, ритмічного виразу звуків 
мелодії, по-друге – без з'ясування об'єднань звуків у поспівки, по-третє – без 
з'ясування характеру відношень поспівок поміж собою у даному наспіві. 

У народній пісні, крім цього, постає також необхідність враховувати 
опорні тони (устої) та їх співвідношення. Якщо в європейській музиці 
прийнято говорити про тоніку як єдиний ладовий центр, то у фольклорних 
наспівах замість одного центру буває декілька тимчасових, а головний може 
бути взагалі відсутній. 

Серед визначень ладу, вживаних в фольклористиці, слід виділити такі:  
1) лад – це система відношень тонів мелодії; 
2) лад – це система відношень опорних тонів наспіву. 
Перше визначення наближається до розуміння ладу як звукорядної 

системи, друге трактує лад із погляду наявних інтонаційних центрів. Ці два 
погляди можна об'єднати в єдину формалізовану опорно-звукорядну систему. 
Її основою є звукоряд. 

Звукоряд – це вищий ступень абстрагування ладу, коли до уваги беруться 
тільки наявні звуки мелодії і розташовуються послідовно за їх висотою. Лад – 
також абстракція, що спирається на звукоряд. Але різниця між ними та, що лад 
передбачає вказівки на принцип організації звукового матеріалу. Щоразу, як 
ми виділяємо опорні тони, устої, тоніку (і тим більше – звуки тонічного 
тризвуку в мажоро-мінорі), а також звертаємо увагу на інтервал, в якому 
розташовані поміж собою звуки мелодії, ми вступаємо у сферу ладу. 

Виписуючи схему звукоряду, усі звуки доцільно зображувати 
«чорними» (заштрихованими) овалами. Опорні ж тони звукоряду або устої 
залежно від їх важливості у даному наспіві зображуються овалом у вигляді 
«цілої» ноти (головний устій), половинної (другий за значенням устій), 
чвертки, вісімки, шістнадцятки (остання практично не зустрічається). Коли у 
наспіві кілька устоїв, то серед них, як правило, два-три рівноправних, які 
позначаються нотою тієї самої тривалості – половинками або чвертками тощо. 

Звукоряди в музичній фольклористиці прийнято записувати згори до 
низу. Цим підкреслюється, по-перше, типовий для української народної 
музики спадний рух наспіву, і, по-друге, зв'язок із мовленням, зокрема – 
розповідним реченням, для якого показова спадна інтонація та розташування 
каденції в нижній частині мовно-інтонаційного «звукоряду». Звичайно, звуки 
мелодії можуть знаходитися і нижче від головного опорного тону даного 
наспіву, але вони часто виступають у функції «субтонів», тобто додаткових, 
навіть альтернативних. У старовинних наспівах так і буває. Субтони нерідко 
утворюють ефект великосекундової (рідше – квартової) змінності. 
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Крім поняття «звукоряд», у фольклористиці також нерідко вживається 
його синонім – амбітус. 

Звукоряди поділяються на вузькоамбітусні, безпівтонові (ангемітоніка) 
та широкоамбітусні зі ступеневими кроками (гемітоника – сім різнойменних 
звуків). Серед останніх – діатонічні лади, засновані на тонових 
послідовностях, із ступеневими кроками. Якщо у діатонічних ладах 
трапляються півтонові підвищення або зниження, вони називаються 
альтерованими або хроматизованими. 

Наспів, як відомо, складається із стійких і нестійких тонів ладу. Деякі з 
нестійких тонів вживаються у постійних позиціях і дістали спеціальні назви. 
Так, квартовий хід на початку наспіву – «кварта вгору» – називається 
субквартою. Рідше, але також трапляється велика секунда знизу до устою. 
Вона називається субсекундою. 

У деяких наспівах, особливо на Поліссі та у Карпатах, збереглася цікава 
й цінна манера архаїчного інтонування, коли нестійкі звуки ладу звуковисотно 
плинні, варіабельні. Найбільше це стосується терції (яка може бути малою, 
великою, нейтральною) та сексти, набагато рідше – кварти, септими і секунди. 
Але основний тон, квінта, а часто – і кварта повинні інтонуватися стійко, адже 
вони є, так би мовити, інтонаційними каркасами ладу, його визначеності. 

Помітний шар в українській народній ліриці становлять наспіви із 
ознаками середньовічних ладів – з рисами автентичності й особливо 
плагальності. В автентичних ладах головні устої перебувають поміж собою на 
відстані квінти, а в плагальних – кварти. Автентичні лади здебільшого 
еволюціонували в бік мажоро-мінорної системи, де нижній устій набув рис 
тоніки. 

Питання 2. Звукорядно-інтервальна систематика ладів 
Найзагальніша систематика ладів, що побутують у фольклорі, заснована 

на розташуванні ладозвукорядів за поступовістю їх розширення та 
ускладнення. Прийнято виділяти три класи ладів: 

а) за числом звуків – незалежно від інтервалів між ними, клас так званих 
тонних звукорядів; 

б) за амбітусом – від нижнього до верхнього звукоряду (субтони при 
цьому не враховуються або просто вказується їх наявність), клас хордних 
звукорядів; 

в) за інтервальною структурою – до уваги береться не число звуків і не 
амбітус, а інтерваліка звукоряду. В українському фольклорі до цього класу 
належать два підкласи: діатоніка з інтервалами «тон» і «півтон» (та їх 
чергування) і ангемітоніка. Але ангемітоніка у вигляді розвинених наспівів 
широкого діапазону (в межах октави і більше) у нас не спостерігається. 
Трапляються ангемітонні структури з двох-трьох звуків (чотири – вже 
рідкість). Тому більшість вузькоамбітусних структур автоматично потрапляє 
у клас а) «за числом звуків». Таким чином, у класі в) «за інтервальною 
структурою» залишається три різновиди ладо-звукорядів: власне діатоніка, 
мажоро-мінор та альтераційні лади, які є видозмінами діатоніки. 
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Диференціація ладу. Розглянута вище систематика ладів заснована на 
двох підходах: кількісному (число звуків наспіву або амбітус «від і до») та 
якісному (інтервальний склад ладу). Однак при одній, безперечно сильній, 
стороні – доступності для формалізації – вона не в змозі розвиватися. У цьому 
– обмеженість кількісно-якісного вивчення ладотворення народної музики. 

Уперше, намагаючись «розірвати» замкнене коло кількісно-якісного 
аналізу ладів, проблему вивчення ладотворення народної музики поставив 
Ф. Рубцов. Він сформулював поняття складних ладів (або, інакше, складених 
– таких, що не піддаються європеїзованій схематизації). Він вказав: «На основі 
одного й того самого звукоряду, за наявності однієї й тієї самої кінцевої тоніки, 
що завершує музичну строфу, можуть бути побудовані наспіви зовсім різної 
складної ладової структури, яка утворюється у процесі інтонування через 
об'єднання (зчеплення) поспівок різноманітної інтонаційної природи». Його 
заклик до творчого розкриття ладу не завершився спробами створити чітку 
систему, а окремі спостереження в ангемітоніці й трихордах не поєдналися з 
класифікацією діатонічних ладів на прості і складні. 

Формалізація ладової систематики. Наступний крок на шляху 
удосконалення методів аналізу і опису ладів народної музики було зроблено 
В. Гошовським. Його систематика також не може вважатися вичерпною. 
Однак запропонована ним методика опису й систематики ладозвукорядів 
достатньо формалізована, що дає надію на нові шляхи розробки теорії ладу, 
зокрема опису ладу в однозначних поняттях. 

Відмінність систематики, розробленої В. Гошовським, від попередньо 
розглянутої полягає у тому, що наспів не зводиться до єдиного звукоряду, а 
попередньо диференціюється (розчленовується) на ділянки, які стають 
основою ладових побудов. Наспіви пізнього походження, створені під 
впливом або на базі новоєвропейських музичних систем, зокрема – мажоро-
мінорні, як правило, не диференціюються. Їхня ознака – наявність єдиного 
ладового центру (тоніки), форма періоду з двох речень, чіткий поділ на фрази, 
іноді – й мотиви. Розчленування можливе й доцільне тоді, коли мелодії несуть 
чіткі ознаки новоєвропейського мислення, достатньо обмежитися вказівкою 
на відповідний теоретично описаний лад: натуральний мажор, гармонічний 
мінор тощо. Диференціація новітніх наспівів спирається не на логіку поспівок, 
а на логіку будови гомофонного періоду: період складається з двох речень, 
речення – з двох фраз, фраза – з двох мотивів. Та справжній фольклорний 
наспів постає на іншій основі: він вибудовується з досить автономних 
поспівок, інтонаційних зворотів шляхом їх «зчеплення», зіставлення, іноді – 
досить вільного. Отже, ладова структура розвиненої діатоніки, особливо 
мажоро-мінору, наперед іде за певним стандартом. А лад архаїчного наспіву 
складається поступово – від поспівки до поспівки. Через це його узагальнене, 
збірне визначення буває утрудненим. Саме цим і пояснюється необхідність як 
вичленувати окремі ладові осередки, так і виявляти характер їхньої взаємодії. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: виховувати творчу зацікавленість народною 

піснею; прищепити уміння аналітично, вдумливо сприймати твори музично-
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пісенних жанрів; розвивати навички збирання, розшифровування та 
пропаганди пісенного фольклору України. 

Завдання для контролю знань: 

− Опрацювання питання  за книгою: 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С. 236-260.  
− Прослухати аудіо-запис народної пісні, зробити усний наліз звукоряду, 

ладу. 
Тип контролю за виконанням завдань: спільне обговорення під час 

аудиторних занять. 
 

Заняття 6 
 

Тема: Співочі стилі. Зональність співочих традицій 
 
Мета: ознайомити з особливостями зональних співочих виконавських 

традицій в Україні. 
ЗМІСТ: 

Стилі співочого виконавства вироблялися у взаємодії ряду факторів –  
територіальних, соціальних, індивідуальних. Найбільше різновидів 
породжено територіальними факторами. Тематика, ритмомелодика, форми 
співу (чоловічий, жіночий, дівочий, парубочий, мішаний); звукоутворення, 
тембри, використання регістрів; форми багатоголосся, жанровий склад пісень 
– все це має місцеві відмінності. Територіальний стиль, у свою чергу, 
складається з більш конкретних виконавських традицій різних прошарків 
населення, кожне соціальне середовище (селяни, чумаки, кобзарі, освічені 
верстви суспільства тощо) має властиві йому особливості співу та репертуару. 
Ці особливості в їх колективних або індивідуальних проявах називаються 
співочими стилями. 

Одиночний (сольний) стиль складається з ряду різновидів: один – серед 
селян, другий – серед народних співців–професіоналів – кобзарів та лірників, 
третій – серед освічених верств та в міському побуті. 

Гуртовий спів підголосково-поліфонічної манери поширений в жіночих 
гуртах Полтавщини, Черкащини, Харківщини. Характеристика колективного 
співу розв’язується за єдиною методикою, ось її основні принципи: аналіз 
складу співочого гурту, вокально-темброві традиції даної місцевості, 
співвідношення різних типів багатоголосся, склад репертуару. 

Парубоцький гурт найбільше розкривається у піснях тягучих, з 
широкими музичними фразами та в піснях маршового, похідного характеру. 
Для дівочого гурту більш притаманна лірика, спокійний спів, найчастіше – 
пісні з невеликим діапазоном. Переважно у дівочому співі спостерігається 
чітке двоголосся у терцію з розходженням у квінту чи октаву, або двоголосся 
у сексту. Велика роль в жіночому гуртовому співові належить заспівувачеві – 
вона задає настрій, темп, тон. Особливої краси і виразності надає народному 
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гуртові виводчиця, її голос панує над щільним низом. Мішаний гуртовий спів 
характеризувався як щось середнє між парубоцьким і дівочим.  

Вирішальна роль у становленні трьох основних вокально-тембрових 
традицій належить форматній структурі місцевих говорів. 

Говір лісостепової і степової зон позначається глибоким, грудним 
тембром, з відчутним задньопозиційним звукоутворенням. Вимова – округла, 
з виразно придиховою атакою, яка особливо відчутна на звукові «г» з 
активною подачею наголошених складів, а іноді й появою побічних наголосів. 

На схожих акустико-тембрових показниках тримається і спів 
Подніпровсько-лівобережного регіону. Чи не найвиразніше така відповідність 
простежується на Черкащині. 

У місцевостях, де у співі вживано мікст (наприклад, в селах 
Томашпільського, Ямпільського районів на Вінниччині) говір легкий, з 
призвуком головного резонування (або мікстового), з ледь «металевим» 
присмаком. Звукоутворення наближене до зубів, його можна назвати 
середньо-позиційним. Вимова порівняно «висвітлена». Все це 
прослідковується і в особливостях співу. 

Нарешті там, де вживається у співі головний регістр, говір відзначається 
передньо-позиційним звукоутворенням (звук формується наче «біля зубів»), 
значно посилена артикуляція. У вимові ясно чути відтінки головного 
резонування – навіть у низьких голосах.  

Зрозуміло, що три виділені традиції – це тільки умовне узагальнення. 
Між ними існує безліч перехідних ланок. Багатоманітність виразовості 
народного співу ширша, ніж професійного мистецтва. Пояснюється це просто: 
народний спів не регламентується спеціальною методикою.  

Таким чином, одне з завдань – привернути увагу фольклористів, 
хормейстерів до проблеми співочих стилів, показати, які безмежні можливості 
криються в народній співочій традиції. Можна лише у «штриховому» варіанті 
вказати на існування в Україні таких регіональних співочих стилів: 

- карпатський регіон (гуцульський, підгірські, закарпатський стилі); 
- галицький (Львівщина, частина Івано-Франківщини); 
- карпато-бескидський (лемківський); 
- поліський (з волинським, житомирсько-київським і чернігівським 
підтипами); 
- волинський (південь Волині і Рівненщини); 
- степовий; 
- наддністрянський; 
- подільський (східно- і західно-подільський). 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: 

1. Застосувати теоретичні знання у процесі роботи. 
2. Самостійне складання аналізу пісенного твору із визначенням 

особливостей співочих стилів виконання пісень різних регіонів України. 
Завдання для контролю знань: 

− Вивчити конспект уроку. 
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− Опрацювати питання теми за книгами: 
Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1990. – С. 37, 

39, 41, 58. 
Іваницький А. Український музичний фольклор: підручник для вищих 

учбових закладів. Вінниця: Нова книга, 2004. 
Тип контролю за виконанням завдань: фронтальне та індивідуальне 

опитування; перевірка практичних навичок на занятті. 
 

Заняття 7 
 

Тема: Аналіз фольклорного твору 
 
Мета: ознайомлення з методикою аналізу фольклорного твору. 

План-завдання з аналізу народної пісні: 
Аналіз пісні містить у собі ряд параметрів та здійснюється у певному 

порядку, а саме: 
1. Місце запису. Виконання. Визначення жанру пісні, її приналежності 

до свята, обряду, пори року. 
2. Музична стилістика. Характеристика жанрових ознак із боку 

інтонаційного змісту та мелодичної будови пісні. 
3. Визначення ладової будови пісні – сполучення поспівок, принцип 

ладового розгорнення, ладова змінність тощо.  
4. Вияв ритмотипології наспіву та поетичного тексту, їх взаємозв’язок, 

моделювання ритму для виявлення жанрових ознак пісні. 
5. Поетика та будова поетичного тексту. 
6. Структура пісенної строфи за схемою наспів – текст. 
7. Визначення фактурних особливостей пісні, кількість голосових 

варіантів та їх співвідношення – гетерофонія, діафонія, двоголосся, розвинене 
двоголосся з виводом, втора, функціональне триголосся, поліфонічна 
самостійність голосів.  

8. Виділення характерних для місцевого стилю виспіву прийомів 
виконання, діалектних особливостей. 

9. Висновки: визначення функції пісні в місцевій жанровій системі, часу 
її складання, характерності для місцевої фольклорної традиції, рекомендації 
до використання пісні у репертуарі хору, фольклорного ансамблю, 
необхідність обробки. 
                             Зразок комплексного аналізу народної пісні 

(нотний матеріал із фонду кабінету): 
Комплексним називається повний аналіз народно-музичного твору за 

усіма позиціями, наданими вище.  
Під час аналітичної роботи рекомендується така послідовність дій: 
І. Прагматичний аналіз. 
ІІ. Структурний аналіз. 
Кожен із цих видів аналізу розкривається у тій послідовності, яка 

дотримана в розділі «Аналіз фольклорного твору», однак цю послідовність 
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слід розглядати як  один з орієнтирів (особливо для початкуючого аналітика). 
Загалом же аналіз – процес творчий. Тому слід прагнути не до формальних дій, 
а намагатися якомога повніше розкрити все те, що занотоване в пісні та 
супровідній документації записувачів. 

Проаналізуємо пісню «Ой я мала чоловіка» (див. Додаток Б): 
 

Ой мала я чоловіка, чоловіка мала, 
Посадила на пенечок, та й ворона вкрала.       Двічі 
 

Ой не чула я такого і не відала,  
Щоб ворона чоловіками обідала.                     Двічі 
 

Ой ворона ти, ворона сіла на пеньочку, 
Коли з’їла чоловіка, віддай хоч сорочку!        Двічі 
 

Ой ворона ти, ворона, ти ворона кара, 
Віддай мені чоловіка, бо то ж моя пара.          Двічі 
 

Говіркою: Хоч яка ворона, а в дворі  оборона! 
І. Прагматичний аналіз. 
- Місце запису. Виконання. 
Паспорт запису, вміщений у збірнику «Українські пісні Слобожанщини» 

у записах Л. Новикової. Зап.1996 р. с. Шарівка Богодухівського р-ну 
Харківської обл. Отже, пісня зі Східної України. Наспів триголосний. 
Записано від гурту жінок даної місцевості. 

- Зміст. Жанрово-тематична належність. Пісню вміщено у збірнику в 
рубриці «Родинно-побутові пісні». Таке широке визначення можна прийняти. 
Але, якщо уважно прочитати текст, то стане зрозуміло, що її зміст і жанрову 
приналежність можна уточнити: пісня жартівлива, про невдалого чоловіка, 
який не має чоловічих рис характеру, але його жінка все ж його кохає і просить 
ворону, яка його вкрала, віддати його: «бо то ж моя пара». 

Беручи до уваги також ритмомелодику й фактуру, додамо: пісня – 
жартівлива гуртова, заспівує одна співачка. Темп помірній, але є елементи 
агогіки. У тексті пісні простежується рельєфна сюжетність. Характер веселий. 
Мелодика пісні різноманітна - моторна та кантиленна з елементами 
речитативно-декламаційної (останні строфи пісні).  

Лексика тексту свідчить, що виник він порівняно пізно – у середині та 
наприкінці ХІХ ст. Вставні слова типу «ой», «да» з'явились в текстах 
багатоголосих пісень у той самий час. Отже, пісня належить, насамперед, за 
текстом, до новішого шару народнопісенної хорової лірики. 

- Музична стилістика. Мелодика пісні має елемент повторності – у 
жінки, що заспівує (перші дві фрази співаються однаково). Розвиток іде наче 
«на одному диханні» – до устою – es. Приспів пісні закінчується на устої – b, 
що можна вважати також за домінанту до головного устою – es. 

- Ритм пісні – часокількісний, з поєднанням регулярності й 
нерегулярності. Нерегулярною є внутрішня пульсація складонот, розспівів, 
але загальна структура наспіву регулярно-періодична, що зовні проступає в 
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чіткому поділі мелодії на такти у 4-тактової форми строфи. Такі поєднання 
нерегулярності й регулярності – також риса співочого стилю Слобожанщини. 

Багатоголоса фактура, записана від співочого гурту, загалом відповідає 
принципам виконання, яке формується на підставі звичайного змінного дво-
триголосся. Проте дублювання в унісон та октаву жіночих партій – не просто 
механічна справа (як може здатися при виконанні твору на фортепіано), все це 
створює той колорит, який є самодостатнім. Усі ознаки, а також типи 
співвідношення голосів вказують на гетерофонію, де відчувається чуття 
гармонії, вертикалі, консонантизму, рівнозвуччя (що є рисою підголоскового 
стилю). У пісні трапляється акордика, але вона не функційна, а скоріше 
свідчить про фонізм – усвідомлення чуття консонантизму.  

- Художні засоби поетики. Перша строфа пісні побудована на 
конкатенації (слова, яким закінчується 1-ша строфа, з'являються на початку 2-
й строфи). Конкатенація, або ланцюжкова зв'язка – досить поширений прийом 
побудови строф пісні, вона сповільнює розвиток, допомагає запам'ятовувати 
текст: 

«Ой я мала чоловіка, чоловіка мала» 
«Ой ворона ти, ворона сіла на пенечку» 
У другому куплеті з метою посилення враження вживається гіпербола. 
«Щоб ворона чоловіками обідала» 
Гіпербола застосовується у вигляді розгорнених образів і навіть картин, 

вона набула емоційно-художніх рис і вживається як прийом характеристики 
персонажів пісень, а також з метою гротеску – надмірного загострення 
негативних рис. 

У четвертому куплеті зустрічається епітет. Це – художнє означення, 
слово-характеристика, яке вказує на питомі риси характеру або зовнішності: 

«Ой ворона ти, ворона, ти ворона кара» 
Інших яскравих засобів фольклорної поетики немає. Це, зокрема, також 

свідчить про те, що лексика пісні та її образність належать до порівняно 
недавнього часу, коли традиційні поетичні засоби почали поступатися 
оповідальності, образність  – заміщуватися інформативністю. У новіших 
пластах фольклору менше уваги приділяється тому, як сказано, та більше – 
тому, про що йдеться. 

ІІ. Структурний аналіз 
- Вірш, строфи пісні складаються із двох віршових рядків (хоча у друку 

вони подаються як 4-х рядкові) це лише друкарська графіка, насправді ж це 2-
рядковість, яка має виглядати так: 

Ой мала я/ чоловіка,// чоловіка мала,                  А (а-б-в)  4+4+6 
Посадила/ на пенечок// та й ворона вкрала.         Б (г-д-е)   4+4+6 
Отже, вірш трисегментний (сегменти відділено рисками). В основі 

віршової форми лежить структура (4+4+6). 
- Ритм і форма. Ритмомелодична структура наспіву дуже проста. 

Поширюючи моделювання не тільки на текст, але й на ритм, виявляємо, що у 
кожному рядку цієї пісні розспівано первісну послідовність: із 14 вісімок і 1 
половинної ноти. 
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Форма пісні тяжіє до 4-тактового респонсорного періоду, який 
складається із двох речень (рядків), таким чином, і тут ми пересвідчуємося, що 
у формотворенні пісні має місце традиційна основа – так звана квадратність 
форми із двох дворядкових речень. 

- Лад. З ладового погляду наспів нестандартний. Пісня виконується 
трьохголосим жіночим гуртом. Амбітус сопрано – мала септима, альтів – 
також. Отже, із погляду амбітусу, це – гексахорд. Не зовсім просто виявити 
устої – для цього потрібно вслухатися у наспів неодноразово, проаналізувати 
систему тяжінь та оспівувань. У перших 2-х тактах система устоїв чітко 
визначена: початковий тон «мі-бемоль» явно займає положення центру 
тяжіння інтонацій, а найнижчий звук – «сі-бемоль» – сприймається як 
другорядний устій. Але у подальшому розвитку наспіву устій «сі-бемоль» все 
більше «міцніє» і наспів загалом завершується на «сі-бемоль». Як бачимо, це 
лад з двома устоями, які перебувають між собою на відстані кварти. Отже, ми 
маємо справу із плагальним ладом, плагальною діатонікою. 

- Інтерференція звукорядів. Останнє, що залишилося розглянути, – це 
аналіз ладу із погляду інтерференції звукорядів. Але перед цим – ще одне 
роз'яснення. Справа в тому, що у піснях підголосково-поліфонічної структури 
ладотворчим, у більшості випадків, є нижній голос. 

Верхній голос (підголосок, вивід) дуже рідко вносить щось істотне в 
розуміння ладо-інтонаційної логіки наспіву. Сутність ладу визначається не так 
діапазоном (амбітусом) усього наспіву, як основою. Основу ж завжди веде 
гурт, тому вона і є визначальною з ладового погляду. А підголосок може 
варіюватися, але все одно він «відштовхується» від своєї основи – хорового 
низу. А ця основа, як правило, зберігає ту логіку мелодизму і ритміки, яка була 
властива ще для епохи унісонно-гетерофонного співу. Отже, у цьому полягає 
особливість ладотворення фольклорних наспівів: істотне, архаїчне 
зберігається, насамперед, в основі – мелодичній лінії, яку веде гурт, а це, як 
правило, альти. 

Враховуючи такі пояснення, перейдемо до аналізу. Мелодію пісні 
спершу слід розчленувати на ладово-інтонаційні сегменти. Їх у кожному рядку 
буде по три – згідно зі структурою вірша. 

Приклад: 

 
 
Варте уваги те, що коли ці звукоряди проінтонувати підряд (як 

«мелодію»), одразу відчувається глибока логіка їх послідовності. Перший – 
експозиція (трихорд – співвідношення малої терції та великої секунди, що 
характерне для народних пісень), другий (іонійський тетрахорд) – малий 
«розмах», який завершується утвердженням майбутнього устою – «мі 
бемоль». Третій (іонійський гексахорд) вносить контраст, він породжує 
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поступовий перехід до другого устою «сі бемоль». Четвертий (іонійський 
гексахорд) – нарешті, здійснюється чітка зміна устою – «сі бемоль». 

Поділ на 4 ладо-інтонаційні сегменти – це перший аналітичний крок. Ми 
йдемо шляхом «вертикального» поєднання ладових та складочислових 
структур. Проте поділ на 4 сегменти надто «дрібнить» цю розспівну мелодію. 
Насправді її мелодичному диханню краще відповідає не структура вірша 
(4+4+6), а (8+6) де перші два мотиви кожного з рядків явно тяжіють до 
об'єднання у фрази. 

Тож є сенс об'єднати і ладову основу згідно зі структурою (8+6). Тоді ми 
отримаємо: 

 
Сам факт наявності інтерференції у пісні новітнього походження 

засвідчує, що при її розспіві або було використано якусь старовинну 
(насамперед, середньовічну плагальну) ладову систему, або ж розспівана вона 
була у середовищі, яке прагнуло новацій («моди»), але ще міцно трималося 
традиції. 

Така сама тенденція – від розчленованості до узагальнення – 
простежується у будові мелодії. Такти 1-3 складаються із мотивів, тоді як 
такти 2-4 на мотиви не членуються і є музичними фразами.  

Аналітична робота та її наслідки потребують не лише теоретичних 
знань, але й практики, вміння слухати і бачити, вміння мислити. Такі вміння 
спрямовує теорія, але загострює і розвиває їх практика. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: закріплення навичок прагматичного аналізу 

народних пісень. 
Завдання для контролю знань: 

− Опрацювання питання  за книгою: 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С. 167-204.  
− Зробити прагматичний аналіз народної пісні з урахуванням відмінностей 

місцевих співочих традицій. 
− Виконати структурний аналіз народної пісні. 

Тип контролю за виконанням завдань: перевірка практичного завдання 
на аудиторному занятті. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3.  
 

Методика розшифровки пісенного фольклору  
 

Заняття 8 
 

Тема: Мета та завдання нотації народних пісень. Методика записування 
фольклору. Паспортизація пісні. Упорядкування народнопісенних 

матеріалів 
 
Мета: зацікавити студентів дослідницькою роботою з відродження 

фольклорної спадщини; ознайомити з методами збирання, розшифровування 
та пропаганди пісенного фольклору; надати методику записування фольклору. 

Основні питання теми:  
1. Мета та завдання нотації народних пісень. 
2. Підготовка фольклорної експедиції. 
3. Типи і форми польової роботи. 
4. Початок польової роботи. Етика збирача. 
5. Методи записування фольклору. 

ЗМІСТ: 
Питання 1. Мета та завдання нотації народних пісень 
Запис народної музики – одне з чільних завдань фольклористики. Така 

потреба зумовлена  тим, що фольклористика як наука мусить створювати 
фонди наукових документів. Фольклор побутує переважно в усній формі, тому 
для теоретичного вивчення його необхідно зафіксувати у вигляді музичних і 
поетичних текстів, фоно-, фото- та кінодокументів, коментарів та описів 
(обрядів, атрибутики, виконавства). 

Мета запису може бути різною: обстеження регіону, жанру, пошук 
талановитих виконавців та знавців фольклору, поповнення репертуару 
самодіяльного колективу. Однак на перший час, поки не визначилися наукові 
чи практичні інтереси збирача, записувати слід усе: пісні давні і сучасні 
(створені народом); студентські, туристські, авторські, що побутують в усній 
традиції тощо. Не все з цього матеріалу відзначається однаковою науковою і 
художньою цінністю, але це не повинно зупиняти фольклориста-збирача. Він 
мусить керуватися не естетичними критеріями («подобається» – «не 
подобається»), а розумінням високої місії літописця історії народної музичної 
культури в усіх її протиріччях. 

Питання 2. Підготовка фольклорної експедиції 
Тут дві групи питань: теоретична або фольклористична підготовка та 

матеріальне забезпечення. 
Теоретична підготовка – це, насамперед, вироблення стратегії польової 

роботи (визначення мети експедиції, обрання регіону). Підготовча робота 
полягає в історико-етнографічному вивченні даного краю за доступними 
друкованими джерелами, шляхом опитування людей, що живуть чи бували в 
даній місцевості; встановлюється картина побуту, звичаїв, географічні 
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особливості краю. Вивчається фольклористична література (статті, збірники 
пісень по даній місцевості). Слід також ознайомитися з мовними діалектами. 
Ці данні можуть знадобитися для кращої орієнтації на місці, а також потім 
бути використані при укладанні збірника записів пісень. Залежно від мети 
експедиції обсяг відомостей може розширюватися. 

Відповідальним моментом підготовки є складання запитальника для 
бесід зі співаками. Запитальник має містити необхідні для завдань експедиції 
питання. Він не повинен бути довгим. Питання слід вивчити напам’ять, щоб 
не насторожувати співака зайвими паперами і не забирати дорогоцінного часу. 

Збирач повинен мати при собі особисті документи та лист про 
відрядження  (якщо це відрядження за рахунок якоїсь установи). 

Матеріальне забезпечення експедиції: карта місцевості, ручка, олівець, 
папір (блокноти) для запису текстів, камертон, електричний ліхтарик, 
диктофон, телефон, фотоапарат, відеокамера, предмети особистої гігієни. 

Питання 3. Типи і форми польової роботи  
За місцем і часом обстеження існує три типи польової роботи: 
1. Маршрутна експедиція – коли записувач їде від одного до іншого з 

намічених пунктів. У кожному пункті слід затримуватися не менше 4-5 днів, 
тоді можна бути певним у наслідках обстеження. Усі пункти необхідно 
обстежувати за єдиним планом. 

2.  Стаціонарне обстеження – записування протягом тривалого періоду 
в одному селі чи від одних виконавців. Г. Танцюра, наприклад, записував 
фольклор від Явдохи Зуїхи (Сивак) протягом понад п’ятнадцяти років (див: 
Пісні Явдохи Зуїхи. Записав Гнат Танцюра. Том містить 940 пісень). 

3.  Стаціонарно-маршрутна експедиція – обстеження одного регіону та 
суміжних територій з метою вивчення музичних особливостей, визначення 
меж музичних діалектів тощо. Приклад – робота В.Л. Гошовського в 
Закарпатті. Робота тривала кілька років. 

Існують дві форми польової роботи: комплексна та індивідуальна. В 
ідеалі запис фольклорного твору повинен мати вигляд «партитури». У ній 
фіксується текст (музичний та словесний), рухи (за допомогою відеокамери), 
візуальні спостереження (у польовому щоденнику експедиції).  

Комплексна експедиція передбачає чіткий розподіл функцій між 
співробітниками та синхронність, одночасність фіксації того, що записується 
і спостерігається. У комплексній експедиції повинні брати участь, як мінімум, 
такі фахівці: філолог, лінгвіст-діалектолог, музикознавець-фольклорист, 
кінооператор, етнограф, хореограф.  

У сучасних умовах при індивідуальній методиці використовується 
диктофон. Одночасно слід фіксувати слова, адже, як показує досвід, під час 
розшифровки несподівано виявляється, що якесь слово нерозбірливе 
(неясність вимови, діалектизм тощо). Слід обов’язково вести щоденник, в який 
заноситься найрізноманітніша інформація. Нотатки слід робити одразу ж після 
закінчення сеансу запису – інакше часом забуваються деталі – нерідко 
важливі. Через це, приступаючи до запису, фольклорист мусить докласти 
максимум знань, уважності, терпіння і відповідальності.  
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Питання 4. Початок польової роботи. Етика збирача 
Польова робота – це дослідницька робота, вона повинна вестися 

цілеспрямовано. Починати слід ще у дорозі  до наміченого пункту: 
придивлятися і прислухатися до супутників, розпитувати пасажирів про 
співаків, прізвища брати на замітку. Розпитувати треба скрізь. Знавці  пісень 
частіше трапляються серед жінок пенсійного віку. Допомогу у виявленні 
співаків можуть надати сільські активісти, вчителі школи, працівники 
сільради, працівники клубу. Слід цікавитися, хто часто співає на весіллях, 
свашкує.  

Надзвичайно важливим є встановлення контактів зі співаками. Від цього 
залежить успіх роботи. Розшукуючи співаків, слід діяти активно. Так само 
треба вести себе під час роботи зі співаками. Зайва делікатність шкодить, але 
ще більше треба остерігатися нетактовної настирливості. 

Як у будь-якому людському спілкуванні, надзвичайно важливим у 
збирацькій роботі є питання етики. Етика збирацької роботи складається з 
двох основних ліній: 

1. Стосунки між фольклористами – взаємна повага, підпорядкування 
власних інтересів загальній справі, терпимість, поступливість, вміння не 
протиставляти свій успіх невдачам колеги. Слід бути стриманим, радість 
переживати як спільну. До питань етики належать добросовісність у роботі, 
правдивість, категоричне неприйняття будь-яких підтасовок, замовчувань. 
Висока моральність – найперший принцип роботи фольклориста. 

2. Стосунки між фольклористом і співаком – другий етичний заповіт. 
Тут потрібна максимальна тактовність, повага. До виконавця слід підходити 
як до людини, з якою у вас встановлюються інтимні, довірливі стосунки. 
Прагматизм, що згодом переходить у звичку, – небезпечний для збирача: він 
робиться байдужим до співака як людини, особистості.  

Етичний кодекс фольклориста коротко формулюється так: сліди після 
кожного з нас мусять залишатися чистими. Обіцянки надіслати фотографії, 
книги тощо мусять виковуватися. Співак, який відчував повагу до себе, до 
свого знання і виконавства з боку записувача, буде радо зустрічати того, хто 
прийде після вас, допоможе знайти контакт з іншими виконавцями. 

Питання 5. Методи записування фольклору  
Користуватися слід диктофонами, тому попередньо слід оволодіти 

роботою з ними.   
Перед початком сеансу запису фольклорист оголошує в диктофон такі 

відомості (вони називаються паспортом запису і далі переписуються на 
нотний листок при розшифровці): 

- дата, село, район, область, прізвище записувача; 
- ім'я, по батькові та прізвище (повністю) співака чи співаків (коли їх 

кілька),  рік народження, освіта, професія, чи місцевий житель; якщо гурт 
великій – можна оголосити число (6 жінок, 3 чоловіків, вид гурту: сусіди, 
ланка), але обов’язково повні дані про заспівувачку та виводчицю; далі 
записується звучання камертона (це необхідно для корекції висоти при 
розшифровці); 



48 

 

- оголошується назва пісні (її перший рядок), коли вона співається 
(весільна – при якій дії, в який день, свашками чи дружками тощо). Можуть 
бути й інші оголошення, коли є потреба. 

Після цього пояснюється співакові, що він має почати спів за вашим 
знаком. Записувати на диктофон слід усі строфи пісні. Одночасно зі співом у 
блокнот записуються слова пісні. Якщо не встигли – після закінчення пісні 
слід одразу перепитати співака, заповнити прогалини. Якщо трапляються 
незрозумілі чи місцеві слова й вирази – спитайте у співака їх пояснення і 
запишіть у блокнот. Якщо запис ведеться від гурту, то для кращої фіксації 
голосоведіння бажано вдатися до багатоканальної фіксації. Для цього слід 
мати декілька диктофонів. Кожен співак (або група, яка співає в унісон) 
отримує свій диктофон. Контрольно можна також вести запис гурту з деякої 
відстані не на один диктофон: так буде отримано загальний «образ» пісні. 

Після закінчення сеансу запису слід занотувати у польовий щоденник 
спостереження: поведінка співаків, слухачів, міміка, артикуляція, 
жестикуляція, рухи, біографічні дані (коли вони виявляються і мають інтерес), 
інші враження. 

Фото-і кінокадри нумеруються в окремих блокнотах – кожен черговий 
кадр супроводжується короткою анотацією, паспортом: що знято, хто знятий, 
прізвище, адреса тощо. 

Порядок запису пісень та опитування може вестися так. Спершу 
пропонується співакові виконати його улюблені пісні (звичайно, народні, 
місцеві), а далі, коли виникнуть утруднення з пригадуванням, переходять до 
опитування. Для цього заздалегідь (на стадії підготовки до експедиції) і 
готується запитальник (у даному випадку студенти користуються 
питальником для польових експедицій, який уклала Н.П. Олійник, провідний 
методист Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, 
голова Спілки етнологів і фольклористів міста Харкова) [22]. 

Одразу по закінченні експедиції слід переглянути та упорядкувати 
зібрані пісні, фото-, кіно- та інші матеріали. 

1. До кожного запису додати (скласти) реєстр на окремому аркуші 
паперу. На ньому на початку виписується повний паспорт, а далі у першій 
колонці з нумерацією по порядку виписується назва кожної пісні. Праворуч у 
другій колонці – жанр (вид) пісні; у третій – відомості про виконавця; у 
четвертій – цифри лічильника  диктофона, від яких починається оголошення 
даної пісні. П’яту можна лишити для різного роду приміток. 

2. Переглядаються, переписуються (коли є потреба) тексти та  
нумеруються (згідно номера запису і пісні по реєстру). 

3. Перечитується і доповнюється (за свіжими враженнями) польовий 
щоденник. 

4.  Систематизуються фотоматеріали, до них додаються польові 
блокноти з анотаціями, відеозаписи нумеруються. 

5. Віддруковуються найцікавіші чи найнеобхідніші кадри. На звороті 
олівцем надписується: хто, що і де знято. 
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6. При потребі робляться дублі звукозапису (фонограм). Дублі 
необхідні, насамперед, для розшифровки (щоб не стирати оригінал). 

Зберігати фонограми та фото-, кіноматеріали слід із дотриманням 
архівних правил (вологості, температури, матеріалу, з якого зроблена шафа 
зберігання). 

На заняттях використовуються матеріали фольклорно-етнографічної 
експедиції селами Близнюківського та Барвінківського районів Харківської 
області, здійсненої 3–13 серпня 2007 року. У документуванні, транскрибуванні 
пісень та впорядкуванні розділів брали участь В.М. Осадча, Н.П. Олійник, 
О.О. Шокіна. Матеріали експедиції впорядковані за осередками побутування, 
подані зі збереженням варіантів пісенних текстів.  

Ось декілька з них: 
- «На Петра хліб пекла» –  купальська, Лозівський р-н, с. Петропілля, 

запис 01.03.1988 р. Осадчої В.М [21, с. 143]. 
- «Тай петрівочка, тай мала нічка» – петрівка, Лозівський р-н, 

с. Полтавське, запис 26.06.1983 р. Осадчої В.М [21, с. 143]. 
- «Забарная молода» – співають дружки, як з молодою ходять гукати на 

весілля. Близнюківський район, с. Криштопівка, запис 10.08.2007 р., О. 
Шокіна, О. Животкова [21, с. 151]. 

- «Ідуть хмари із Полтави» – побутова, вулична. Близнюківський район, 
с. Верхня Самара, 11.08.2007 р., Осадча В.М [21, с. 156]. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи:  

1. Активізація пізнавальної діяльності студента.  
2. Вироблення навичок самостійної роботи в методичному кабінеті, 

бібліотеці. 
3. Вивчення спеціальної літератури. 

Завдання для контролю знань:  
− Вивчити конспект уроку. 
− Опрацювати тему за книгами: 

Гордійчук М. Як записувати народну музику. Київ, 1960. – С. 19. 
Правдюк О. Методика записування музичного фольклору. Київ,1981. 
Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1990. – С. 

302 – 308.  
Тип контролю за виконанням завдань: фронтальне та індивідуальне 

опитування під час аудиторних занять. 
 

Заняття 9 
 

Тема: Вироблення навичок самостійної роботи з апаратурою. Техніка 
запису та користування магнітофоном, диктофоном, комп’ютером під 

час нотацій 
  

Мета: виробити навички самостійного користування апаратурою для 
запису звуку. 
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Процес розшифровки народної пісні відбувається відповідно до 
запропонованої послідовності дій (див. Питання 2 заняття 10). Нотувати твори  
найкраще з якісного носія запису (диск, диктофон).  

Для остаточного оформлення розшифровки студент має 
використовувати спеціальні програми (Finale, Sibelius, Encore, Musi TeX 
тощо). Кожна із запропонованих програм має свої плюси та мінуси. Під час 
нашої роботи ми надали перевагу  програмі Finale, оскільки вважаємо вона 
більш функціональна і зручна як для початківця, так і для досвідченого 
користувача [19]. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: 

1. Практичне засвоєння навичок роботи з касетним магнітофоном, 
диктофоном.  

2. Вироблення орієнтації у фольклорному фонді. 
3. Формування навичок самостійної роботи з фольклорними записами. 

Завдання для контролю знань: 

− Вивчити конспект уроку. 
− Опрацювати питання теми за книгами: 

Сливинський Ю. П. Техніка нотацій народних пісень. Методичні 
рекомендації. Львів, 1982. – С. 5-11. 

Правдюк О. Методика записування музичного фольклору. Київ, 1981. 
Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1990, С. 

308-309. 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С. 272-288. 
− Ознайомитись з принципами роботи аудіоапаратури, метроному, 

мікрофону, навушників. 
− Ознайомитись з матеріалами фольклорного фонду коледжу, міста, 

області. 
Тип контролю за виконанням завдань: перевірка практичних навичок на 

занятті; фронтальне та індивідуальне опитування.  
 

Заняття 10 
 

Тема: Порядок дій при нотації з фонозапису. Методика транскрипції 
словесного тексту народної пісні з фонограми 

 
Мета: ознайомити з методикою транскрипції словесного тексту з 

фонограми. 
ЗМІСТ: 

1. Загальні зауваження. 
2. Порядок дій при нотації з фонозапису. 
3. Питання 3. Методика транскрипції словесного тексту народної пісні з 

фонограми. 
4. Точність передачі мовного діалекту. 
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Питання 1. Загальні зауваження 
Матеріали, записані на  диктофон під час експедиції (пісенні наспіви і 

тексти, інструментальна музика), згодом переводяться в інший,  графічний, 
вид інформації. Ця робота зветься розшифровкою. Розшифрована мелодія 
надрядковими (діакритичними), символічними та ін. знаками, стає 
документом, який використовується для наукових дослідів, публікацій в 
музично-виконавській діяльності.  

Між звучанням фонограми та нотно-графічним її зображенням повинна 
зберігатися максимальна відповідність. Головний принцип розшифровувача 
формулюється як відношення фотокадру (тобто, нот та ін. знаків) до натури 
(звучання фонограми). Або: ізоморфність двох семіотичних систем: звукової 
та графічної. На жаль (і це накладає тим більшу відповідальність на 
розшифровувача), при переведенні звучання у графічні (нотні) знаки 
об’єктивно (тобто, незалежно від волі розшифровувача) вже втрачається 
значний відсоток інформації (тембр, тонус, агогіка, динамічні тонкощі; не 
завжди вдається точно зафіксувати складні ритмічні та звуковисотні відтінки 
тощо). За деякими даними, переведення фонограми в графічні знаки 
супроводжується втратами 40 % – 70 % інформації (!). (Тобто, в кращому 
випадку, розшифровувач подає схему від живого звучання, не кажучи вже про 
втрати візуального порядку (рухи, вираз, обличчя, м’язовий тонус, поза, вираз 
очей, реакція на оточення тощо). 

Сказаного досить, щоб зрозуміти ту велику міру відповідальності, яка 
лягає на розшифровувача. Він мусить керуватися високим чуттям обов’язку та 
моральності, відповідальністю перед історією за наслідки нотації. 

Питання 2. Порядок дій при нотації з фонозапису 
Диктофон, як правило, мусить бути під лівою рукою. Для розшифровки 

треба мати: олівець, гумку, камертон, метроном (замість нього може бути 
секундомір або годинник із секундоміром), нотний папір. Писати слід тільки 
на одному боці паперу (зворот завжди залишаеться чистим, це дозволяє 
пізніше – з метою класифікації, групування тощо – перекладати папери). 

 Існує вироблена практикою послідовність дій розшифровки народних 
пісень. 

1. Прослуховується пісня. Згори на нотному аркуші записується назва 
пісні. Під назвою в дужках – жанр (колядка, щедрівка, веснянка тощо). 

2. Праворуч у верхньому кутку аркуша пишеться паспорт. Назва, жанр, 
і паспорт мають бути у чернетці на початку: це дає змогу на стадії формування 
збірника та класифікаційної роботи швидко зорієнтуватися у змісті. 

3. Біля назви (ліворуч від неї) проставляється порядкований номер 
розшифровки. Ця нумерація буде тимчасовою, оскільки вона вказує тільки на 
послідовність нотації, останній її номер показує загальну кількість 
розшифрованих мелодій. Потім, під час відбору матеріалів для збірника, біля 
цього номера (на чернетці) буде виставлено інший номер (краще кольоровим 
олівцем чи пастою). 
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4. Обирається лічильна одиниця – вісімка, чвертка, чвертка з точкою 
тощо. Визначається темп за метрономом чи годинником, орієнтовно 
вказується характер співу (жваво, весело, сумно, бадьоро тощо). 

5. Проставляється ключ і орієнтовно – ключові знаки. Орієнтовно – бо 
після завершення розшифровування мелодії їх треба переглянути: або 
залишити як є, або відредагувати згідно з обраним принципом подання 
ключових знаків. 

6. Визначається за камертоном висота першого звука мелодії. Якщо 
розшифровування здійснюватиметься одразу в транспорті, проставляється 
ромбічною нотою біля ключа абсолютна висота першого звука мелодії. 

7. Розшифровується з фонограми перша строфа тексту. 
8. Наступний етап – запис звуковисотного контуру мелодії. 
9. Черговий крок – запис ритму. 
10. Після цього робиться звірка з фонограмою готового нотно-

поетичного тексту і приступають до технічного завершення нотації, а саме: 
розбивка на такти, виписування вольт, реприз тощо. 

11. Далі розшифровуються наступні строфи мелодії і тексту. Нотація 
здійснюється за вказаною щойно логікою. Якщо мелодія дуже видозмінюється 
зі строфи в строфу, пісню слід нотувати всю. 

12. Здебільшого ж мелодія повторюється. У такому випадку 
виписуються варіації. 

13. Завершується нотація останнім контрольним прослуховуванням 
фонограми. При цьому уточняються усі деталі тексту і виконання, у тому числі 
дихання, акценти, динаміка, темп тощо. 

14. На закінчення виписується (транскрибується) повний словесний 
текст з усіма виконавськими та мовними особливостями. Запис проводиться 
построфно. Строфи нумеруються. 

15. Нотацію завершують коментарі: відомості із польового щоденника, 
з літератури, спостереження над виконанням, критичні зауваження, 
теоретичні й практичні міркування, які виникли під час праці над 
транскрипцією пісні. 

16. У чернетці можуть бути присутні й інші елементи, зокрема 
аналітичні, які згодом будуть використані для покажчиків, передмови та інших 
потреб. Взагалі чернетка є найважливішим документом (поряд з фонограмою). 
Її необхідно зберігати, не псувати і не викидати.  

17. Розшифровка остаточно оформлюється в нотному редакторі Finale, 
Sibelius для здачі в архів.  

Питання 3. Методика транскрипції словесного тексту народної пісні 
з фонограми 

Розшифровка починається із словесного тексту.        
Перш за все необхідно визначити обставини, за яких твір виконувався, 

особливості виконання. Потім – запис назви пісні, її паспорта.  
Далі – початок транскрипції словесного тексту з фіксацією особливостей 

мовлення. 
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- позначення огласовок, коли нескладотворчий звук мови стає 
складотворчим (виділенням огласованої літери в окремий склад під нотою); 

- додаткові склади, які іноді з’являються у співі в середині слова, 
беруться в круглі дужки.  

- кінцеві ненаголошені склади, буває, не доспівуються (їх беруть у 
квадратні дужки). 

Питання 4. Точність передачі мовного діалекту 
Вибір засобів транскрипції визначається ступенем складності тексту та 

рівнем підготовки студента. Першочергова роль словесного тексту в нотації 
народних пісень. Опанування методики транскрипції словесного тексту з 
фонограми, фонографічний спосіб перенесення словесного тексту на папір: 
записування пісенних віршів та строф, внутрішніх та зовнішніх рефренів, 
приміток, виносок; оформлення словесного тексту на чистовику; правильне 
строфічне ділення тексту. Слід пам’ятати: запис повинен передати мовний 
діалект. В такому випадку застосовуються звичайні літери, діакритичні знаки 
та спеціальні форми їх вживання. 

Діакритичні (надрядкові) літери ставляться над основною літерою слова, 
коли вона звучить з іншим відтінком. Наприклад, «мені» вимовляється або з 
відтінком «мині» чи «міні» (так звана редукція – ослаблення чи зміна 
артикуляції). В такому разі редукція «е» позначається діакритичним знаком 
«и» або «і» над цим «е» (див. Додаток А). 

Текст, що розшифровується, записується під нотним станом, з 
розбивкою на склади. Відстань від складу до складу залежить від наявності 
мелодичних розспівів. Якщо у певному місці  з’являється 4-6 нот, які 
виспівуються на один склад тексту, необхідно передбачити місце для їх 
запису. Для цього склад, який іде за попереднім розспіваним складом, 
необхідно «відсунути» праворуч на 3 – 4 сантиметри (на стільки, щоб було 
достатньо місця для запису на нотному стані усієї групи нот, що належать до 
попереднього складу тексту). Неприпустимо, щоб ноти попереднього складу 
«наїздили» на наступний склад, до  якого вони не належать. 

Одноголосні наспіви рекомендується розшифровувати в обсязі  4-5 
строф,  багатоголосні – 2-3-х. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: активізувати навчальний процес шляхом 

набуття знань та практичних умінь з нотації народних пісень. 
Завдання для контролю знань: 

− Зробити письмовий аналіз складової будови, звукоряду, цензурування 
музичного тексту. 

− Опрацювати питання теми за книгами: 
Іваницький А. Українська народна музична творчість. К., 1990. – С. 308-

313. 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С. 307-309. 
− Прослухати аудіозаписи народних пісень «Ой мала я чоловіка», «А в 

полі, полі там плужок оре». 
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Тип контролю за виконанням завдань: фронтальне та індивідуальне 
опитування під час аудиторних занять. 

 
Заняття 11 

 
Тема: Нотація основних засобів виразності мелодичного контуру (темп, 

ключові знаки, штрихи, варіації). Визначення характеру і манери 
виконання 

 
Мета: засвоїти методи нотації мелодичного контуру з огляду на 

характер та манеру виконання народного твору. 
ЗМІСТ: 

1. Запис мелодичного контуру. 
2. Темп. Ключові знаки. 
3. Штрихи. 
4. Визначення характеру і манери виконання народної пісні співаками. 
5. Варіації. 
Питання 1. Запис мелодичного контуру 
Під час розшифровки мелодичного контуру пісні необхідно зробити 

запис висоти та її відхилень від темперації і чітких ступеневих позицій (для  
нотатора-початківця становить одне із найбільш складних завдань). 

Найкраще, особливо в перший час, нотувати звуковисотність поза 
ритмом – «крапками» на нотному стані (вони робляться олівцем і не повинні 
бути великими). «Крапки» наносяться на нотний стан точно над тим складом, 
якого стосуються нотовані звуки. 

Нотуючи звуковисотність, слід пам'ятати, що ряд народних пісень не 
завжди відповідають європейському мажору-мінору і темперованій системі. 
Для запису таких звуковисотних особливостей вживаються, крім звичайних 
нотних знаків, також спеціальні їх замінники («хрестики» для звуків непевної 
висоти, ромбічні ноти для позначення переходу в головний регістр з 
фальцетним призвуком) та позначки корекції висоти. 

Питання 2. Темп. Ключові знаки 
Далі треба визначити темп за допомогою метронома чи годинника. 
Для визначення темпу слід обрати ритмічну одиницю відліку – вісімку, 

чвертку, чвертку з крапкою тощо. Вона сприймається при слуханні фонограми 
як пульс «на раз» (цей пульс відчуває кожен: слухаючи музику, ми іноді 
мимоволі стукаємо ногою чи робимо інші рухи, це м’язова реакція на ритм і 
темп музики, найчастіше вона й є реакцією на основну ритмічну одиницю). 
Вмикаємо метроном і рухаємо важок на його маятнику, доки ритм ударів не 
співпаде з пульсом основної ритмічної одиниці (звичайно співпадає більш-
менш, бо точного співпадіння майже не буває, адже людина  – не механізм). 
Цифра, проти якої зупинено важок, вкаже на темп. 

При використанні для визначення темпу годинника (чи секундоміра) 
рахується кількість ритмічних одиниць протягом хвилини. Це і буде темп. 
Якщо наспів короткий – лічать протягом 10 секунд. Тоді від одержаної за 10 
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секунд цифри віднімається одиниця, результат множиться на 6, що і дасть 
цифровий вираз темпу. Сказане можна подати у вигляді формули: (К – 1) х 6 
= Т, де К – кількість ритмічних одиниць за 10 секунд, а Т – темп. Годинник дає 
деяку похибку, але вона незначна (скажімо різниця між темпом 96 і 102 
практично невловима на слух і нею можна нехтувати). Протягом пісні чи 
інструментальної п’єси темп може змінюватися, що кожного разу слід 
позначати новою цифрою за метрономом (годинником). 

Іноді за допомогою секундоміра визначаються також час звучання усієї 
пісні, а також окремих її відділів (якщо в середині відбуваються зрушення 
темпу). 

Щодо ключів, то зараз у фольклористиці переважно використовується 
скрипковий ключ. Якщо нотується низький голос, то це позначається цифрою 
«8» знизу під ключем, або ставлять поруч два скрипкових ключа. Останній 
спосіб кращий, бо наочніший. 

Ключові знаки виставляються трьома способами: 
- загальноприйнятим, 
- знаки ставляться лише до звуків (нот), які є в мелодії, 
- до оліготонних (вузькоамбітусних) звукорядів ключові знаки можна 

виставляти на висоті запису нот (а не так, як загальноприйнято). 
Орієнтовно вказується характер співу (жваво, весело, сумно, бадьоро 

тощо). 
Питання 3. Штрихи  
Найбільш поширеними виконавськими штрихами в пісенному 

фольклорі є різного роду «з'їзди», ковзання з ноти і на ноту. Їх також слід 
позначати.  Фіксуються виконавські особливості: дихання, акценти, динаміка, 
мовні інтонації та ін. Градації акцентів за їхньою інтенсивністю подано в 
таблиці вживаних при транскрипції знаків (див. Додаток А). 

До засобів позначення виконавських штрихів можна віднести й фермати 
над нотами. У фольклористиці звичайні фермати зараз не вживаються (за 
рідкісними винятками). Якщо нота чи пауза протягується, над нею можна 
поставити знак фермати, але над цим знаком необхідно написати цифру, яка 
позначатиме, на скільки лічильних одиниць протягнуто дану ноту.   

Усі додаткові позначки виставляються біля нот так: знаки альтерації і  
«стрілочки» ставляться перед нотою («стрілочки»  іноді можуть ставитися і 
над нотою, і, зрідка, – під нотою), мелізми, акценти, стакато – над нотою, 
«з'їзди», гліссандо (і проміжні звуки, які прослуховуються в гліссандо і 
позначаються маленькими «крапками» у круглих дужках) – праворуч після 
основної ноти. На закінчення бажано писати коментарі (про виконання, 
інтонування, поведінку співаків, їх зауваження по ходу співу, а також власні 
теоретичні міркування, які потім знадобляться для різних потреб). 

Питання 4. Визначення характеру і манери виконання народної 
пісні співаками 

Визначається характер виконання народної пісні (ліричний, бадьорий, 
сумний, схвильований тощо), особливості манери виконання (визначення 
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регістру, діалектичні властивості мовлення). При цьому зазначаються 
виконавські прийоми, які передають характер і манеру виконання.  

Питання 5. Варіації  
Якщо наспів різних строф відмінний або варіюється дуже сильно, – тоді 

слід розшифровувати усі без винятку строфи. Коли ж виникають незначні, 
епізодичні розходження, вони або виписуються дрібними нотами в основному 
нотному тексті, або виносяться окремо із вказівкою в якій строфі, з яким 
текстом виконуються. Їх нумерація повинна відповідати нумерації 
варійованих місць в основному нотному тексті (Додаток А). Іноді варіації 
виписуються одразу під або над нотним станом. Це дуже наочний спосіб, але 
при великій кількості варіацій він не годиться: основний нотний стан буде 
надто захаращений і незручний для читання. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи: формування у студентів здібностей 

оцінювати художню досконалість творів народного мистецтва. 
Завдання для контролю знань: 

− Опрацювати питання теми за книгою: 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С. 311, 312. 
− Прослухати аудіозапис народної пісні, визначити темп за допомогою 

метронома та секундоміра.  
− Зробити транскрипцію мелодичного контуру мелодії із записів 

фольклорного фонду. 
Тип контролю за виконанням завдань: перевірка практичних навичок на 

занятті. 
 

Заняття 12 
 

Тема: Транскрипція музичного ритму народних пісень 
 

Мета: ознайомити з засобами транскрипції музичного ритму народних 
пісень. 

ЗМІСТ: 
Ритм – це найскладніша частина фіксації наспіву. Тому теоретично і 

практично розшифровку можна вести у три прийоми: спершу записується 
текст, потім (точками на нотному стані) висота, і, нарешті, ритм, що 
відображує, водночас, ступені зростання складності. Досвідчений музикант-
фольклорист нотує, як правило, у два прийоми: словесний текст – і далі 
одночасно висоту і ритм. Для не дуже досвідчених осіб нотація наспіву 
повинна вестися у три прийоми: це допомагає почергово, не відволікаючись, 
зосереджувати увагу на кожному окремому компоненті пісні.  

Як і висотність, ритм народної музики може бути досить вільним. У 
голосіннях, думах, інструментальних імпровізаціях запис ритму дає лише 
наближене уявлення про реальне звучання. Через це темп позначається як 
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приблизний (рубато тощо), ритмічна графіка не завжди супроводжується 
поділом на такти. 

У інших випадках ритм достатньо «математизований». Це дозволяє 
встановлювати чіткі залежності між обраною одиницею ритму та різними 
ритмічними тривалостями пісні. Ці залежності загальновідомі: якщо основна 
ритмічна одиниця є чверткою, то удвічі довші звуки будуть половинними 
тривалостями, а удвічі коротші – вісімками тощо. Ті ж звуки, які трохи довші 
чи коротші за ці відношення (приблизно на четверту частину від даної 
тривалості), позначаються «дугами» над нотами – знаки пролонгацій та 
абревіацій (Додаток А). 

Ритм охоплює явища структурні та стильові. Ритм постає на двох  
фізичних явищах. Перше – це тривалість звуку (час), друге – його сила. Тому 
існують два головні види ритму: часокількісний, який позначається в нотах 
«вісімками», «чвертками» тощо, і акцентний.  

Пульсація ритмічних одиниць та акцентів буває регулярна та 
нерегулярна. Звідси утворюються чотири типи ритміки. 

1. Часокількісна регулярна ритміка виникає, коли чергуються або рівні 
звуки, або сумірні групи звуків, організовані в синтаксичній єдності, а також 
часові відтінки. 

2. Часокількісний нерегулярний ритм показовий для кантиленно-
розспівних та речитативних пісень. 

3. Акцентний нерегулярний ритм властивий думам, а  також 
виконавським манерам Гуцульщини. 

4. Акцентний регулярний ритм здебільшого пов’язується з 
танцювальністю та маршовими мелодіями. 

Досвідчений нотатор одночасно фіксує і звуковисотність, і ритм. Однак 
ритм належить до найскладніших для запису явищ – особливо в голосіннях, 
старовинних весільних піснях, частині давніх колядок, обрядових пісень, що 
мають відтінки вільного виконання та речитативності. У складних випадках 
доводиться неодноразово прослуховувати і вираховувати послідовність 
складонот у ритмічних конфігураціях. При цьому постійно виникає 
необхідність приймати певні компромісні рішення: «порушити» пульс обраної 
лічильної одиниці чи застосувати знаки пролонгації та абревіації або словесні 
позначення типу «rubato», «parlando», «ritenuto», «poco a poco» тощо. Тому 
нотатор-початківець повинен спершу проставити «крапками» висоту наспіву, 
а вже тоді, не відволікаючись, знайти оптимальний ритмічний вираз кожної 
звуковисотної «крапки». 

До засобів корекції належать вказівки приблизного, говіркового темпу й 
ритму (деякі з них вказано абзацом вище), агогічні позначення, знак рівності у 
вигляді хвилястої лінії перед цифрою, що вказує темп за метрономом, або 
цифри через тире – 84 - 96, що означає коливання темпу у межах від меншої 
до більшої цифри, знаки пролонгації та абревіації (подовження та скорочення 
ритмічної одиниці приблизно на третину її тривалості). 

Тактування мелодії – це кінцевий етап розшифровування. Нотатори, які 
не мають практики й навичок транскрипції фольклору, вже при першому 



58 

 

прослуховуванні фонограми хибно скеровують увагу на пошук логіки 
тактування: намагаються визначити тактовий розмір. Але, по-перше, іноді цієї 
логіки просто немає (крім членування на сегменти), по-друге, якщо почати з 
визначення тактового розміру, тоді нотатор наперед «пов'яже себе схемою» і 
може мимовільно (а то й свідомо, що зовсім кепсько для результатів) почати 
підганяти ритм складонот під готову тактову сітку. У наслідок цього будуть 
зігноровані ритмічні особливості мелодії і неправильно нотовано ритм. 

Через це транскрипція народних мелодій завжди ведеться з рахунком 
«на раз», де основною лічильною одиницею буде нота, проставлена в 
метрономічній позначці темпу.  

Тактування – це кінцевий етап розшифровки. Тактовий поділ народного 
наспіву може бути відсутній взагалі. Однак тактування бажане, і без серйозних 
і вагомих причин від нього відмовлятися не слід: тактування полегшує 
читання нот і допомагає текстологічному та коректурному контролю (при 
виданні нотних текстів).  

Перш ніж тактувати, визначають тип ритміки. Для тактування має 
значення часокількісний в наспіві ритм, чи акцентний, регулярний чи 
нерегулярний. У випадку акцентного ритму завдання зводиться до 
відшукування регулярності (чи, рідше, нерегулярності) метричної пульсації. 
Тактова риска ставиться перед акцентованою нотою. При цьому можуть 
виникати затакти, але в традиційних українських народних наспівах вони 
виникають досить рідко (переважно в піснях-романсах, та й то нечасто). 

У багатьох випадках акцент сприймається нашим ритмічним чуттям. 
Іноді враження акценту створює періодичність звуковисотної лінії або форма 
наспіву, хоча це далеко не завжди реальні акценти, це стосується й 
конфігурацій ритмічних зворотів. 

В українському фольклорі, однак, ширше вживано часокількісний ритм. 
У  піснях такого типу затактів не буває. На такти вони поділяються двома 
послідовними прийомами. 

Спершу проставляються тактові риски на цезурах віршових сегментів. У 
ряді випадків на цьому тактовий поділ можна завершити. Таке тактування 
аналогічне сегментації тексту і наспіву. 

Однак не завжди цього достатньо: або виникають надто довгі такти (на 
10-11 і більше чверток), або всередині таких «тактів» проступають якісь 
закономірності музичного групування. Тоді сегменти ділять на дрібніші такти. 
При цьому можуть враховуватися такі тенденції внутрішнього поділу: 
словесні акценти, відчленування дуже протягнутого кінцевого складу 
сегмента чи рядка, форма та періодичність ритму. В останньому випадку може 
вживатися спеціальний прийом розбивки сегментів за допомогою 
пунктированих тактових рисок тощо. 

При тактуванні речитативно-декламаційних наспівів (голосінь, дум) 
іноді вживають неповні тактові риски. 

Крім обговорених знаків, вживаних при розшифровці, можна вживати 
свої  позначки. Не слід лише захоплюватися «нововведеннями», бо вони не 
завжди допомагають справі (з двох причин: які б знаки не вводити, досягти 
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абсолютної ізоморфності фонограми і нот однаково не вдасться; усі 
нововведення лише утруднюють читання нот). Коли, все ж таки, виникає 
необхідність у введенні нової позначки, вона мусить бути пояснена і 
проілюстрована прикладом. 

У випадках, коли тактовий поділ має умовний характер, виставляються 
неповні тактові риски, або ставляться вертикальні риски над нотним станом. 

Останнє, що слід сказати, – українські традиційні наспіви не мають 
затактів. Винятки – новотвори з силабо-тонічними віршами. 

Під час виконання наспіви часто цезуруються – внаслідок природного 
дихання чи з інших причин (словообриви, паузи наприкінці строф). 
Розрізняють види цезур: коротка, глибока та міжстрофова – як правило, 
довільна, що позначається ферматою над тактовою рискою. 

Самостійна робота студентів: 
Мета самостійної роботи:  

1. Застосовування теоретичних знань в процесі роботи.  
2. Опанування принципів системного аналізу пісенного матеріалу. 

Завдання для контролю знань: 

− Опрацювати питання теми за книгою: 
Іваницький А. Українська музична фольклористика (Методологія і 

методика). Київ: Заповіт, 1997. – С. 218-226. 
− Зробити транскрипцію музичного ритму простої одноголосної мелодії із 

записів фольклорного фонду. 
− Зробити усний аналіз типу ритміки самостійно обраного фольклорного 

твору. 
Тип контролю за виконанням завдань: індивідуальне опитування, 

перевірка практичних навичок на занятті. 
 

Заняття 13 
 

Тема: Підсумкове заняття  
Мета:  
1. Узагальнення знань, умінь і навичок, здобутих протягом вивчення 

курсу «Запис та розшифровка народних пісень». 
2. Підсумкове оцінювання знань, умінь і навичок студентів.  
На підсумковому занятті викладач перевіряє знання теоретичного 

матеріалу та практичного засвоєння тем, що передбачає ілюстрацію студентом 
самостійно зібраного фольклорного матеріалу та перевірку правильності 
оформлення взірців музично-етнографічних матеріалів, а також зібраної 
інформації про фольклорні колективи України, області, району. 

Підсумкове заняття завершується диференційованим оцінюванням. 
Диференційований залік студент отримує на підставі результатів, набутих 
протягом усього терміну вивчення курсу «Запис та розшифровка народних 
пісень», при цьому оцінюються: 

- знання історії та основ теорії пісенного фольклору; 
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- володіння методикою організації і проведення колективного та 
індивідуального пошуку пісенного фольклору; 

- здатність до аналізу фольклорного твору; 
- здатність до практичної реалізації знань, умінь та навичок із 

розшифровки народних пісень.  
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Додаток Б 
 

Приклади народних пісень із фольклорного фонду Харківського 
обласного центру народної  творчості 
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