
Додаток 3 

Секція Актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, 
мовознавства та соціальні комунікації 

ЗВІТ 

за 2 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) 
(2020  рік) 

1. Назва НДР та категорія роботи: Фольклористичні дослідження хорового виконавства та 

народного танцю Центральної України, фундаментальна 

2. Керівник НДР: Пиж`янова Наталія Володимирівна 

3. Номер державної реєстрації НДР: 0119U100249 

4. Найменування закладу вищої освіти або наукової установи: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини 

5. Терміни виконання етапу: 01.01.20-31.12.20 

6. Обсяг коштів, виділених на виконання 2 етапу НДР, (тис. гривень): 379,638 

7. Короткий зміст запиту (предмет, об’єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків). 

Об’єктом НДР виступає хорове та хореографічне мистецтво в єдності виконавської та 

фольклорно-дослідницької діяльності. 

Предметом НДР  виступають фольклористичні дослідження хорового виконавства та 

народного танцю Центральної України. 

Мета дослідження: історико-теоретичне та мистецтвознавче дослідження структурних 

компонентів пісенного фольклору та фольклорного танцю Центральної України. 
Завдання дослідження: 

- систематизувати джерела історичних відомостей по обрядовому та епічному 

фольклору за хронологічною і географічною ознаками;  

- узагальнити основні етапи розвитку музичного та фольклорно-хореографічного 

мистецтва  Центральної України; 

- систематизувати результати фольклорних розвідок хорового виконавства та 

народного танцю Центральної України; 

- проаналізувати сюжетно-тематичну специфіку пісенного фольклору та 

фольклорного танцю  Центральної України; 

- дослідити вплив музичної освіти в регіоні на процес формування специфіки 

народопісенного виконавства; 

- визначити роль організаторів професіоналізації аматорського хорового та 

хореографічного мистецтва у культурному розвитку України. 

8. Результати виконання попереднього етапу (за наявності) (до 10 рядків). 

- проаналізовано дані фольклорних експедицій, праці етнографів, історичні дані в контексті 

досліджуваної проблематики; 

- систематизовано дані експедицій, визначено типові жанри музичного та хореографічного 

фольклору Центральної України; 

- здійснено порівняння типових жанрів досліджуваного ареалу з аналогічними жанрами 

інших географічних зон; 

- досліджено особливості регіональних аспектів розвитку мистецтва в Україні. 

9.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків). 

У процесі наукового дослідження за другим етапом НДР використовувалися методи: 

картографічний, компаративного аналізу, узагальнення, індукції. 

За результатами другого етапу НДР дістали подальшого розвитку наукові положення до 

проєктування алгоритму використання картографічного методу при формуванні карт (схем) 



локалізації фольклорних жанрів. Це уможливило узагальнити та систематизувати зразки 

фольклору Центральної України за регіональною ознакою. Сформовано карту-схему музичних 

(пісенних) та хореографічних жанрів Центральної України. Зазначене дозволило 

ідентифікувати локацію виникнення та дослідити напрями поширення типових характеристик 

музичного (пісенного) та хореографічного фольклору, визначити просторові взаємозв’язки. 

Досліджено основні фольклорні жанри Центральної України на прикладі музичної (пісенної) 

та хореографічної спадщини. Узагальнення результатів власних досліджень, а також 

напрацювань О. Бенч, О. Мурзіної, Г. Пшеничкіної дозволило удосконалити теоретичні 

положення, які розкривають основні характеристики стилю виконання народних пісень 

Середньої Наддніпрянщини, що уможливлює здійснення компаративного аналізу із стилем 

виконання зразків музичного фольклору інших регіонів та визначати ступінь його 

унікальності.  

Охарактеризовано вплив музичної освіти в регіоні на процес формування специфіки 

народопісенного виконавства, який реалізувався через поширення музичної грамотності, 

запровадження систематичної виконавської практики, концертної діяльності. Аналіз архівних 

джерел дозволив визначити церковні хори у ХІХ столітті як освітні центри для співаків, що 

забезпечували їм виконавську практику. Виконавцями НДР систематизовано та введено у 

науковий обіг маловідомі архівні матеріали, зокрема, наприклад, «Руководство для сельских 

пастырей», у яких висвітлюються питання вивчення фольклору й практичні аспекти 

викладання музики та хорового співу в закладах освіти, містяться описи народних танців та 

дитячих ігор «Оракул», «Пустельник», «Пастор». 

За результатами фольклорних експедицій (села Мала Севастянівка, Велика Севастянівка, 

Бабанка) протягом червня-серпня 2020 року записано 19 зразків пісенного фольклору.  

Здійснено мовно-графічний опис художньо інтерпретованих хореографічних композицій, 

створених на основі фольклорного матеріалу, зокрема, 4 народних танця та 2 у стилізації під 

сучасний. 

Результати другого етапу НДР забезпечуватимуть розвиток як теорії мистецтвознавства, так й 

суміжних галузей, зокрема історії, педагогіки, культурології. Доповнено понятійний апарат 

теорії мистецтвознавства, зокрема, запропоновано новітнє трактування наукової категорії 

«народопісенне виконавство». 

Матеріали досліджень використані при оновленні навчальних курсів «Історія музики», 

«Історія української музики», «Український народний сценічний танець» в Уманському 

державному педагогічному університеті. На матеріалах НДР захищено 1 дисертацію кандидата 

наук (доктора філософії), 2 випускні кваліфікаційні роботи магістра. За темою досліджень 

отримано одну індивідуальну наукову стипендію від факультету «Artes Liberales» 

Варшавського університету. Отримано документи про наукову цінність та апробацію 

результатів даного етапу дослідження від уряду гміни Громадка, Республіка Польща. 

Матеріали даного етапу використані при реалізації мистецьких проектів Університету третього 

віку (проект міжнародної наукової співпраці «Polska-Wschód», Польща). 

 

10.Результати 2 етапу відповідно до технічного завдання: 

Номер 

етапу 

Назва етапу згідно з 

технічним завданням 

Заплановані результати 

етапу 

Отримані результати етапу 

 



 

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або 

зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 

20 рядків). 

 
Узагальнення сучасних наукових підходів до вивчення та картографування хореографічних 

жанрів Центральної України дозволяє, порівняно із науковою розвідкою (Козинко, Л.Л. (2015). 

Теоретичні засади використання основ хореофольклористики в процесі фахової підготовки 

майбутніх вчителів хореографії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. 

(18). С. 133-139) акцентувати увагу на специфіці запису хореографічного матеріалу, що 

уможливить збереження його лексико-семантичних особливостей. Ідентифікація основних 

характеристик стилю виконання народних пісень Середньої Наддніпрянщини, доповнюючи 

існуючі дослідження (Pšeničkina, H. (2019). Ethnographic regions in the territory of contemporary 

Cherkasy district by features of ritual folk songs. Res Humanitariae, 25, 148-160), дозволяє більш 

повно визначити регіональні особливості стилю виконання народних пісень та змістовніше 

здійснювати порівняння із зразками інших регіонів. Результати аналізу впливу музичної освіти 

на формування специфіки народопісенного виконавства дозволили, на відміну від (Назаренко, 

М. (2012). Розвиток професійної музичної освіти в Україні (XVIII-ХІХ ст.). Наукові записки. 

Сер.: Пед. науки, (107 (2), 28-38) обгрунтувати наслідки даного процесу: поширення музичної 

грамотності, активізація виконавської практики та концертної діяльності. Грунтовне вивчення 

архівних джерел з організації роботи православного духовенства Центральної України у ХІХ-

поч. ХХ ст. дозволило, доповнюючи дослідження Н. Бєлікової (Бєлікова, Н. (2016). 

Руководство для сельских пастырей як джерело з історії повсякденного життя сільського 

парафіяльного духовенства українських єпархій РПЦ. Нові сторінки історії Донбасу, (25), 

146-163) систематизувати та ввести у науковий обіг матеріали щодо вивчення фольклору та 

музичних дисциплін у закладах освіти, описи народних танців. 

 
12. Результативність виконання етапу науково-дослідної роботи 
 

 Показники Заплановано 

(відповідно до 

запиту) 

Виконано (за 

результатами 
НДР) 

% 

виконання 

кількість кількість % 

1 Публікації виконавців (авторів) за    

2 Аналіз виконавських 

традицій Центральної 

України (на прикладі 

музичних та 

хореографічних жанрів) 

 

1. Створено карту 

музичних та 

хореографічних жанрів 

Центральної України. 

2. Досліджено основні 

фольклорні жанри 

Центральної України 

(зокрема, Середньої 

Наддніпрянщини) на 

прикладі музичної та 

хореографічної 

спадщини. 

3. Досліджено вплив 

музичної освіти в регіоні 

на процес формування 

специфіки 

народопісенного 

виконавства. 

1. Сформовано карту-схему 
музичних (пісенних) та 
хореографічних жанрів 
Центральної України. 
2. Досліджено основні 
фольклорні жанри 
Центральної України на 
прикладі музичної та 
хореографічної спадщини. 
3. Здійснено мовно-графічний 
опис художньо 
інтерпретованих 
хореографічних композицій, 
створених на основі 
фольклорного матеріалу. 
4. Досліджено вплив музичної 
освіти в регіоні на процес 
формування специфіки 
народопісенного виконавства. 
 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.14


тематикою НДР: 

1.1 Статті у журналах, що індексуються 

у наукометричних базах даних:  

   

 Scopus    

 Web of Science 2 2 100 

 Index Copernicus 3 4 133 

1.2 Публікації в матеріалах 

конференцій, що індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus 

та/або Web of Science (або Index 

Copernicus для соціо- гуманітарних 

наук) 

Не заплановано - - 

1.3 Статті у журналах, що включені до 

переліку наукових фахових видань 

України 

5 5 100 

 з них: в виданнях з особливим 

статусом (рекомендовані секціями) 

Не заплановано - - 

1.4 Публікації у матеріалах 

конференцій, тезах доповідей та 

виданнях, що не включені до 

переліку наукових фахових видань 

України 

Не заплановано 4 >400 

1.5 Монографії та розділи монографій, 

опубліковані за рішенням Вченої 

ради закладу вищої освіти (наукової 

установи) 

Не заплановано 1 >100 

1.6 Монографії та розділи монографій, 

опубліковані (або підготовлені і 

подані до друку) в іноземних 

видавництвах 

1 1 100 

1.7 Підручники, навчальні посібники 

України 

Не заплановано   

1.8 Словники, довідники Не заплановано - - 

2 Підготовка наукових кадрів:    

2.1 Захищено докторських дисертацій 

за тематикою НДР. 

Не заплановано - - 

2.2 Захищено кандидатських дисертацій 

за тематикою НДР. 

Не заплановано 1 >100 

3 Охоронні документи на об’єкти 

права інтелектуальної власності, 

створені за тематикою НДР: 

   

3.1 Отримано патентів України Не заплановано - - 

3.2 Отримано свідоцтв про реєстрацію 

авторського права України 

3 4 133 

3.3 Отримано патентів інших держав Не заплановано - - 

4 Участь з оплатою у виконанні 

НДР (штатних одиниць/осіб): 

   

4.1 Студентів 1 2 200 

4.2 Молодих учених та аспірантів 4 5 125 
 
 
13. Перелік виконавців 



Пиж`янова Н.В., с.н.с., доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва 

Куценко С.В., с.н.с., доцент кафедри хореографії та художньої культури 

Загоруйко Л.О., с.н.с., доцент кафедри іноземних мов 

Перепелюк О.М., м.н.с., викладач-стажист кафедри історії України 

Опацький І.Ю., м.н.с., викладач кафедри історії України 

Цзиюань Чжао, м.н.с., здобувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської 

національної музичної академії  
Воєвода В.О., лаборант 
Кривда З.В., лаборант 

 

14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; 

теми захищених дисертацій 

 

Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в 

іноземних видавництвах: 

1. Pyzhianova Nataliia Badania folklorystyczne na Ukrainie środkowej. Poznań: UniKS, 2020. 140 s. 

https://www.academia.edu/45331533/Badania_folklorystyczne_na_Ukrainie_%C5%9Brodkowej 

Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням Вченої ради закладу вищої 

освіти 

1. Опацький І. Ю. Петро Федорович Курінний та його родина.  Умань : Візаві, 2020. 201 с. 

https://www.academia.edu/44661057 

Статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних (Web of Science, Scopus, 

Index Copernicus): 

1. Pyzhianova N. Kravchenko О., Pidvalna U.; Reznichenko I. Educational activity of P. Kulish: 

book publishing and folklore preservation. Amazonia Investiga. 2020. Vol 9. №26. С. 282-290. 

https://doi.org/10.34069/AI/2020.26.02.32 (Web of Science) 

2. Pyzhianova N., Kutsenko S., & Voloshyn P. The role of folk dance in formation of the 

choreographer creative potential. Amazonia Investiga. 2020. Vol 9. №27. С. 252–259. 

https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.27 (Web of Science) 

3. Перепелюк О. М. Особливості методики навчання церковному співу у Київській єпархії (ХІХ 

– початок ХХ століття). Молодий вчений. 2020. №11. С.261-263. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/55.pdf (Index Сореrnicus) 

4. Пиж’янова Н. В. Еволюція пісенного та музичного мистецтва Центральної України доби 

палеоліту. Молодий вчений.  2020.  №11. С.332-335. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/72.pdf (Index Сореrnicus) 
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