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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета «Фольклорної практики» полягає у формуванні знань та умінь  

професійного в процесі професійної  підготовки бакалаврів освітнього напряму 

«Музичне мистецтво», вихованні висококваліфікованих музикантів та 

фольклористів, які мають науково – обґрунтовані знання про народну пісенну 

творчість етнографічних груп Західної України. Головною метою практики є 

розшифровування та оцифровування студентами на сучасні носії пісенних 

зразків архіву Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».  

Завдання навчальної дисципліни полягають в тому, щоб надати студентам 

необхідні для їх подальшої діяльності знання щодо процесу становлення 

історико-етнографічного районування України, регіональної фольклорної 

традиції, музичної творчості етнографічних груп Західної України, 

визначальних прикмет, локальних рис, особливостей їх духовної і матеріальної 

культури, а також міжетнічних зв’язків і взаємовпливів, трансформаційних 

процесів в наш час. 

 Навчальна фольклорна практика є спеціалізованою, забезпечує теоретичну та 

практичну підготовку фахівців в галузі музичного мистецтва за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти-бакалаври 

повинні  

знати: 

- основні ознаки фольклору й усної народної творчості;  

- календарну та сімейну обрядовість.  

- світоглядні уявлення та вірування українців;  

- теорію фольклору;  

- основні фольклорні жанри, їх жанроутворюючі ознаки;  

- історію формування регіонального фольклорного матеріалу.   

- історико-етнографічне районування України, етнографічні групи 

українського народу та ін. 

вміти:  

- самостійно отримувати фольклорно-етнографічну інформацію, 

спілкуватися з її носіями;  

- фіксувати фольклорні тексти згідно з науковими вимогами до 

фольклорного запису;  

- користуватися аудіо засобами запису фольклорних текстів;  

- володіти методикою проведення етнографічного опитування;  

- формувати бачення етнографічної палітри регіону, що досліджується. 

 

Організація навчання курсу 

Обсяг курсу – один семестр 

Вид заняття практика 

самостійна робота  90 год 

Ознаки курсу 



Семестр 

 

Спеціальність 

 

VI 025 «Музичне мистецтво» 

Тематика курсу 

 

 

І. Передекспедиційний етап 

30 год. самостійна робота 

Тема 1. Теоретична підготовка до фольклористичної експедиції. 

Встановлення пріоритетних завдань. Вивчення локальних особливостей 

досліджуваного регіону (межі етнографічного регіону, його історія, жанрова 

специфіка, діалектні норми тощо). Принципи фіксації матеріалу. Аналіз 

методик польової роботи.  

 Тема 2. Практична робота. Розроблення докладного плану проведення 

експедиції. З’ясування типових норм щодо фіксації та паспортизації 

фольклорних матеріалів. Технічне забезпечення фольклористичної 

експедиційної практики. Освоєння апаратури. Проведення тренувальних 

сеансів.  

Тема 3. Індивідуальне приготування учасника фольклористичної експедиції. 

 Тема 4. Передвиїзний збір для перевірки комплектності експедиційної групи 

5. Виїзд експедиції у місце обстеження 

ІІ. Експедиційний етап 

 

30 год. самостійна робота 

Тема 1. Початок роботи експедиції. Налагодження контактів із місцевим 

населенням. Вивчення географії місцевості. Ознайомлення із 

історикокультурними пам’ятками досліджуваного локусу.  

 

Тема 2. Пошук інформантів, організація збирацького сеансу. Створення 

реєстру потенційних респондентів. Виявлення талановитих авторитетних 

знавців місцевих традицій, активних учасників народних обрядодійств.  

 

Тема 3. Збирацький сеанс  

  

3.1.Магнітофонний запис збирацького сеансу. Встановлення „живого” 

контакту із інформантом. З’ясування паспортних даних. Акцентування на тих 

аспектах, які найкраще знає інформант. Ретельне вивчення фольклорних 

явищ, що презентують оригінальну місцеву традицію. Проведення повторних 

сеансів. Увага до фіксації варіантів одного твору. 3.2 Паралельна фіксація 



збирацького сеансу у "польовому зошиті": паспортні дані збирацького сеансу; 

список виконаних творів із зазначенням, хто саме їх виконував (якщо не 

гуртом), і жанру (за визначенням самих інформантів і згідно з науковою 

класифікацією); повний словесний текст, записаний скорописом; репліки та 

зауваження до творів самих виконавців; незрозумілі чи нечітко вимовлені 

слова з поясненнями та коментарями виконавців; спостереження за манерою 

виконання, артистизмом виконавця; відомості про музично-співацькі, загалом 

фольклорні традиції його родини, розповіді інформанта про своє життя тощо; 

описи чи замальовки супровідних дій, ігор, інструментів, схем танців тощо.  

3.3. Інші форми фіксації збирацького сеансу. Фото-, відеозйомка. 

 

 

III. Післяекспедиційний етап 

 

30 год самостійна робота 

 

Тема 1. Опрацювання фольклорно-етнографічних матеріалів: а) Транскрипція 

словесних текстів фольклорних творів; б) Чистове оформлення фольклорно-

етнографічних матеріалів.  

 

Тема 2. Оформлення експедиційних матеріалів для здачі та архівування  

А) Порядок комплектування архівної папки:  

Б) Оформлення архівної папки  

В) Звіт про фольклористичну практику  

Г) Схема населеного пункту, де проводилися обстеження.  

Д) Реєстраційний список зібраного фольклорно-етнографічного матеріалу  

Е)Документування фольклорно-етнографічних матеріалів  

Є) Документування аудіозаписів є. Реєстраційна картка аудіо касети  

Ж). Типовий бланк інвентарного опису з. Архівне шифрування 

фольклористично-етнографічної документації 
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практики 
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90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX незадовільно з не зараховано з 



можливістю повторного 

складання 

можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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