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У статті розглядається актуальність виховання молодших школярів засобами
української народної пісні.
Ключові слова. Українська народна пісня, народно-пісенні жанри,
родинно-побутові тематика жартівливих пісень, календарно-побутові пісні.
Постановка проблеми. Українська народна творчість, зокрема пісня, завжди
посідала чимале місце у скарбниці людської творчості. Вона, сповнена вічно
юної привабливості, ніжності і ласки, благородства і відваги упродовж століть
супроводжувала наш народ. Безпосередньо впливаючи на почуття і настрої,
українська народна пісня відіграє неабияку роль у розвитку національної
свідомості особистості в її ставленні до навколишнього світу. Етноукраїнська
пісенність – це саме життя народу, його історія, яка талановито оспівується ним
же.
У зв`язку із зростанням популярності естрадних виконавців із власними
напрямками та стилями музики можна спостерігати досить різкий занепад
української народної пісні. Більшість дітей молодшого шкільного віку не
усвідомлюють, що те що вони чують у виконанні естрадних виконавців є
творчість народу. Багато учнів можуть назвати лише 2-3 колядки, щедрівки, а
про такі жанри, як забавлянки або жартівливі пісні вони навіть уявлення не
мають. З цього можна зробити такий невеликий висновок, що якщо не
повертатися до своїх витоків, до першоджерел пісні, як такої що її склав народ
то

українська

народна

пісня

з

роками

просто

занепаде.

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженню української народної музичної
творчості присвячено чимало видань, зокрема заслуговують уваги праці М.
Лисенка, Я. Степового, К. Стеценка, В. Верховинця, Л. Ревуцького, які
аранжирували та гармонізували народні пісні у власних композиціях.
Мета статті. Проаналізувати і обґрунтувати важливість виховання молодшого
школяра

засобами

української

народної

пісні.

Виклад основного матеріалу. Навчання та виховання учнів молодшого
шкільного віку сьогодні неможливе без вивчення народної творчості. На уроках
музики у початкових класах діти розглядають такі жанри народної пісні як:
колисанки, забавлянки, коломийки, веснянки також варто згадати про наявність
колядок

і

щедрівок,

які

так

подобаються

діткам.

[1;10]

Багатство етнічного колискового репертуару, різноманітність тем, персонажів
і сюжетів викликають необхідність згрупувати їх для повнішого, чіткішого
осмислення. Одна група пов`язана із заколисуванням дитини, де вона є
центральним персонажем, в той час як діючі особи можуть бути інші (дрімота,
сон, котик, гулі). Друга група пісень містить такі твори які не спрямовані
безпосередньо на заколисування дитини, але їх зміст спрямований на неї. Вони
створені для дітей, які починають розуміти вже окремі явища і поняття. Багато
дослідників торкалися походження і витоків колискової пісні. Але кожен
розумів її по-свому. Деякі вважали, що колискова пісня виходить із замовлянь,
інші

ж

бачили

лише

зовнішню

подібність.

[4;82]

Колискова не розрахована на стороннього слухача. Вона передає ту щирість і
безпосередність любові матері до дитини, виражає найінтимніші, найглибші
почуття які лише може відчувати мати до дитини, і це має чути і відчувати
лишень немовля. Серед етноукраїнських колисанок я також велика кількість
творів у якій чільне місце посідає образ самої матері. У них також виявляється
пестливе й самовіддане ставлення до дитини, але основною гілкою є роздуми
над

власною

долею.

[2;33]

Колисанки – перші музичні твори на віку людини, які вона чує в ранньому
дитинстві

з

вуст

матері.

Ще одним жанром форльклору, тісно пов`язаним із дитинством є забавлянки.
Ці твори, як і колисанки сприяють естетичному розвитку дитини. Ними
починають розважати дитину від тоді коли вона самостійно вже може сидіти,
адже завданням забавлянок є активізувати дитину, сприяти її фізичному
розвитку завдяки численним рухам, які виконуються одночасно з пісенькою. Це
вдала та доцільна форма спілкування дорослого з дитиною, де пізнання
навколишнього світу малечі відбувається паралельно з формуванням основ її

світогляду. Через простенький сюжет забавлянок, де звірі працюють чи
лінуються, радіють, плачуть від болю, хитрують чи гніваються дитина пізнає
життя.

[1;11]

Між забавлянками та колисковими є певний зв`язок. В основному він полягає
у спільності локалізованих форм на необмеженій кількості звуків. Проте якщо
вокалізи колискових відіграють роль обрамлення для основного музичного
матеріалу, то в забавлянках вони пов`язані конкретним текстом, дією та
рухами, стають їх стрижнем. Відмінність між колисковими та забавлянками
також у тому, що перші переважно використовуються дорослими для створення
психо-фізичного

комфорту

маленької

дитини.

Забавлянки

ж

часто

передбачають активну музичну співтворчість дорослого з дитиною. [2;48]
Жартівливі пісні в основному гумористично розробляють сімейно-побутові
теми. Героями цих пісень є передусім родичі, які уособлюють у собі які певні
відхилення від нормальної поведінки і звичайного побуту. Спостережливі та
дотепні творці народного гумору підгледіли всі тіньові сторони свого
повсякденного життя і освітили їх сміхом, глумом чи глузуванням у піснях.
Такий жанр щедро змалював сферу родинного побуту, де тематика в основному
присвячена

різним

смішним

сторонам

сімейних

стосунків.

[4;27]

Жартівлива пісня розрахована на виконання для аудиторії. Тобто зображуване
вона ніби передає на розсуд мас, на осміяння слухачів. Вона вчить дітей не
брати близько до серця свої вади чи недоліки, а пропонує висвітлити їх у
гумористичному

аспекті.

[4;39]

Досить цікавим виділяють ще такий вид народної творчості, як веснянки. За
уявленнями наших предків, весну приносили на своїх крилах птахи. Тому в
березні, першому місяці весни випікалося печиво і діти розносили його по селу
зі співами, таким чином закликаючи весну. Так і виникли веснянки. У кожному
краї їх по різному називають: гаївки, гагілки, ягілки, маївки. Але кожна назва
означає,

що

закликається

весна.

[6;93]

Веснянки складають один із найцікавіших за змістом, найбагатший емоційно
фольклорно-пісенний цикл. До найдавніших веснянок належать обрядові
хороводи та співи, а також ігри, у яких висловлюється бажання прискорити

прихід тепла, а з ним і тієї пори, коли закладається реальний грунт для доброго
урожаю.
Звичаї водити хороводи, співати веснянки, забавлятися іграми, приуроченими
весні, збереглися подекуди і до наших днів. Цей спосіб святкування приходу
весни

шанується

як

жива

традиція.

Календарно-побутові пісні, а зокрема колядки та щедрівки є невід`ємною
частиною різдвяного обрячу та зустрічі Нового року. Походження назви
«коляда» остаточно не вияснене, хоча новорічні пісні об`єднувані цим поняттям
відомі

більшості

народів

Європи.

[3;144]

На Різдво, хлопці і дівчата ходять по дворах із саморобною зіркою чи
вертепом, іноді у супроводі перевдягнених Маланки, кози чи ведмедя
колядують під хатами, а якщо запрошують до хати то розігрують сценки з
вистав, які переслідують мету напророкувати добробут господареві. Зібрані
подарунки під час колядування слугували почастунком на спільній вечері
молоді.
Окрім «світських» виконувалися ще колядки з біблійним підкладом, тематика
яких пов`язана з євангельськими та апокрифічними оповідями про народження
Христа.

[3;187]

Колядуванняя - цікава традиція, яка збереглася майже всюди по Україні. Діти
із задоволення чекають можливості поколядувати, і такий вид народної
творчості

вчить

добру

та

милості.

Як і колядки, щедрівки беруть свій початок дуже давно, містять у собі біблійні
сюжети та оспівують господаря і всю його родину. Та, на відміну від колядок, у
щедрівках можемо побачити ластівок, жито, посіви – символи того, як Новий
Рік зустрічається з весною. Величальних обрядових новорічних пісень —
щедрівок, співали окремо господарю, господині, хлопцю, дівчині, усій родині.
Були щедрівки дитячі, жартівливі, пародійні. Щедрували також групами:
«Меланка»,

«Василь»

та

«Ряджені».

[3;214]

Висновки. Вивчення народної творчості та пісенності нашого народу є
великим знанням. Отримавши його діти з впевненістю будуть крокувати
життям знаючи про звичаї і традиції свого народу. Будуть пишатися тими

надбаннями, що залишили нам предки. Основним завданням вчителя на даний
час має бути масштабне охоплення всіх видів народної творчості та
ознайомлення учнів із жанрами. Таким чином з`явиться шанс допомогти
розвинути народну творчість на пристойному рівні, а не навпаки «допомогти»
занепасти

тому,

що

створювалося

століттями.

Досліджуючи дане питання ми переконалася, що молодь робить велику
помилку не поважаючи і не підтримуючи своє рідне.
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