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КОВАЛЬ ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 

 

Дата народження: 24.09.1980 р. 

Місце роботи: комунальна установа «Волинська обласна Мала академія 

наук», навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- 

гімназія» смт Стара Вижівка 

Освіта: вища, Волинський державний університет імені Лесі Українки, 

учитель україської мови і літератури та народознавства, 2002 рік 

Стаж роботи: 14 років 

Нагороди, відзнаки: 

- Подяка директора національного науково-дослідного інституту 

українознавства м. Київ, (2010 р., 2011 р., 2013 р.);  

- Диплом Міністерства освіти і науки України (2010 р.);  

- Диплом управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (наказ 

від 25.10.2011 р. № 552); 

- грамота відділу освіти Старовижівської РДА (наказ від 27.03.2012 р. № 71); 

- Диплом лауреата обласної премії Й.В. Гошовського за заслуги у сфері 

освіти (рішення Волинської обласної ради від 26.09. 2014 р. № 30/7). 



Характеристика 

 

Коваль Оксана Миколаївна має вищу освіту. У 2002 році закінчила 

філологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі 

Українки за спеціальністю учитель української мови і літератури та 

народознавства. З листопада 2014 року працює у Волинській обласній Малій 

академії наук за сумісництвом на посаді керівника секції фольклористики (за 

основним місцем роботи працює вчителем української мови та літератури 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – гімназія» 

смт Стара Вижівка).  

Упродовж 14 років Коваль О.М. залучає учнів до наукової  роботи у 

секції фольклористики. Навчає школярів основам дослідницької діяльності, 

сприяє розвитку творчих, інформаційно-пошукових збідностей учнів, виховує 

шанобливе ставлення до звичаїв та обрядів свого краю.  

        Бере активну участь в науково-практичних конференціях, районних та 

обласних семінарах. З 2008 року здійснює супровід діяльності методичного 

об'єднання керівників НТУ району, керівник учнівського наукового товариства 

«Пошук» у НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»  смт Стара Вижівка. Переможець 

обласного та учасник Всеукраїнського відкритого конкурсу на кращу модель 

наукового товариства учнів Малої академії наук України (2010 рік), 

переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-методичних 

розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти 

(2011 рік). 

Має високий рівень професійної компетентності, досконало володіє 

ефективними формами й методами організації навчально-виховного процесу. 

Сумлінне ставлення до роботи, педагогічний талант, відповідальність стали 

основою справжнього професіоналізму та запорукою високих результатів у 

навчально-виховній діяльності. 

Під керівництвом Оксани Миколаївни учні постійно беруть участь у 

районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, 

конференціях. Про результативність її роботи свідчать досягнення її 

вихованців: близько 25 учасників обласного конкурсу-захисту науково-



дослідницьких робіт стали переможцями та призерами, 8 з них вибороли 

призові місця на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт: Кошелюк Яніна (І місце, секція фольклористики, 2004 рік), Оліферович 

Олеся (ІІІ місце, секція фольклористики, 2006 рік), Кухарук Ірина (І місце – 

2008 рік, ІІІ місце – 2009 рік, секція фольклористики), Фещук Інна (ІІІ місце, 

секція фольклористики, 2010 рік), Кудацька Юлія (ІІ місце, секція 

фольклористики, 2011 рік), Лисюк Марія (ІІІ місце, секція української мови, 

2011 рік), Романюк Оксана (ІІІ місце, секція української мови, 2014 рік), 

Максимук Златослава (ІІІ місце, секція фольклористики, 2015 рік). 

Вихованці Оксани Миколаївни представляли свої дослідження на 

Всеукраїнській виставці «Країна юних майстрів», стали призерами та 

лауреатами Міжнародного конкурсу з українознавства.  

   За час роботи вона підготувала  чотири стипендіати президента України: 

Оліферович Олеся (2006 рік), Кухарук Ірина (2009 рік), Фещук Інна (2010 рік) 

та Кудацька Юлія (2011 рік). 

Педагог має сучасний погляд на застосування інноваційних, 

інтерактивних форм та методів роботи у навчально-виховному процесі секції. 

Працює над методичною темою «Формування інформаційно-пошукових, 

дослідницьких умінь учнів та забезпечення умов для їх реалізації», оскільки 

завдання сучасної освіти – виховати творчу, індивідуальну особистість, яка 

зможе повноцінно реалізуватися в житті. 

За сумлінну працю у 2014 році була нагороджена Дипломом лауреата 

обласної премії Й.В. Гошовського за заслуги у сфері освіти (рішення 

Волинської обласної ради від 26.09. 2014 року № 30/7). 

Порядність, чесність, вимогливість до себе і до учнів, принциповість, 

стриманість, високий рівень моральних якостей та загальної культури, 

доброзичливість складають основу високого авторитету Оксани Миколаївни 

серед колег, учнів та батьків. 

 

 

 



Анотація власного досвіду  

Три шляхи ведуть до знань: 

 шлях наслідування – цей шлях найлегший,  

шлях досвіду – цей шлях найгіркіший,  

шлях роздумів – цей шлях найблагородніший. 

Конфуцій 

 

Тема досвіду:  Формування інформаційно-пошукових, дослідницьких 

умінь учнів та забезпечення умов для їх реалізації.  

 

Актуальність досвіду:    полягає у тому, що сучасні школярі мають 

отримати освіту найвищої якості, яка стимулює  самостійне  мислення, генерує 

оригінальні ідеї, вчить приймати   сміливі, нестандартні рішення. Реалізувати 

це завдання можна шляхом формування  в учнів інформаційно-пошукових, 

дослідницьких умінь.  

Покрокова реалізація цієї мети  забезпечує доволі швидке досягнення 

бажаних  результатів власної праці і є потужним стимулом до подальшої 

творчої самореалізації. 

Повноцінними є тільки ті 

знання, які дитина здобула 

власною активністю. 

Йоганн Песталоцці 

Практична значущість для підвищення якості і результативності 

навчально-виховного процесу. 

Важливою умовою формування інформаційно-пошукових,  

дослідницьких умінь  учнів  є організація навчання, заснованого на принципах 

новизни навчального матеріалу, його відповідності сучасним науковим 

досягненням і практичній значимості, створенні умов, за яких слухачі  секції 

отримують  знання не в готовому вигляді, а в результаті пошукової діяльності. 

Дослідницький інтерес школярів визначається їхньою потребою в 

самовдосконаленні, оскільки: 



-  задовольняє потреби школярів у професійному самовизначенні та 

творчій самореалізації; 

-  дає можливість поглиблювати та систематизувати знання з базової 

дисципліни; 

- сприяє формуванню активної громадянської позиції, виховує 

самостійність, наполегливість, вміння формулювати і захищати власні творчі 

ідеї.  

Специфіка науково-дослідницької діяльності в умовах шкільного 

навчання, полягає в тому, що учень, котрий  працює над науковим  

дослідженням, опановує форми та методи наукової роботи. Навчально-

дослідницька діяльність розвиває  здатність аналізувати й узагальнювати факти, 

приймати рішення, сприяє індивідуалізації навчання.  

Вважаю, що ефективність формування інформаційно-пошукових, 

дослідницьких умінь учнів залежить від реалізації таких умов: 

- вивчення та дотримання нормативних документів, які регулюють 

роботу МАН; 

 - залучення обдарованої молоді до участі в інтелектуальних конкурсах, 

турнірах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН;  

- запровадження комп’ютерних інформаційних технологій у навчально-

виховний процес;    

- створення авторських спецкурсів, які допоможуть оволодіти 

методологією та методикою роботи в МАН; 

- забезпечення умов для самостійного пошуку, співробітництва з 

вищими навчальними закладами, що є запорукою у формуванні навичок 

самостійного здобуття знань, уміння орієнтуватися у великому інформативному 

просторі, обираючи в ньому ту корисну інформацію, яка допоможе визначити 

своє місце в житті.  

 

 

 



Система педагогічних дій: організаційні форми, прийоми, методи 

навчання і виховання. 

Науково-дослідницька робота є однією з форм роботи з обдарованими 

дітьми. Це найвища форма прояву творчого рівня навчальних досягнень учнів. 

Сучасна школа прийняла на себе раніше не притаманні їй функції – допомогти 

учневі не тільки в здобутті базових знань для подальшого навчання, а й у 

становленні як майбутнього науковця й дослідника.  

Основна форма роботи з юними фольклористами  – заняття  в секції, які 

здійснюються за навчальним планом  та програмою,  котрі  розроблені 

керівником секції та  апробовані в НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – 

гімназія смт Стара Вижівка.    

Заняття в секції – це напружена, науково організована й результативна 

праця всіх слухачів  у співтворчості з керівником, яка розвиває творчі здібності 

школярів,  диференціює та індивідуалізує процес навчання, стимулює роботу з 

додатковою літературою,  розвиває аналітичне мислення, вміння робити 

узагальнення,  формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї 

навчальної діяльності. 

Переконана, що однією із важливих  умов, які забезпечують становлення 

інтересу учнів до навчально-дослідницької роботи,  є   створення при виконанні 

дослідницьких завдань ситуації успіху й волі вибору для кожного учня. Адже 

перші позитивні результати дослідницької роботи, задоволення від досягнутого 

закріплює інтерес у школярів, виробляє потребу в систематичних заняттях 

дослідницького плану. 

Як показує досвід багаторічної праці, успішне виконання науково-

дослідницької роботи залежить від правильно організованого навчально-

виховного процесу.  

Формування інформаційно-пошукових, дослідницьких умінь учнів, в 

першу чергу , залежить від їх уміння працювати з науковою літературою. Тому 

на заняттях розглядаємо такі теоретичні теми: «Класифікація і загальна 

характеристика наукової літератури», «Навики роботи з науковими 

джерелами», «Методика роботи з фольклорними матеріалами», «Особливості 



запису фольклорних творів» тощо. Привчаю слухачів вивчати наукові джерела 

поетапно: від перегляду видань, дотичних до теми, опрацювання критичних 

джерел до  систематизації  та узагальнення знань. 

З метою ефективної роботи слухачів на заняттях практикую інтерактивні 

технології навчання:  «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в парах, робота 

в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», 

«Незакінчене речення». Наприклад, «Мікрофон» використовую найчастіше на 

етапі мотивації навчальної діяльності.   На етапі формування вмінь і навичок 

застосовую  технологію «Займи позицію».  

Особливою популярністю серед слухачів секції  фольклористики 

користуються фронтальні форми роботи. Тому практикую проведення   

дискусій, семінарів, тематичних конференцій: «Крок у науку», «Невідомі 

сторінки з життя відомих фольклористів», «Сторінками народних звичаїв та 

обрядів» тощо. Як показує досвід роботи,  вони дають прекрасну можливість 

учням розвинути власні риторичні здібності, опанувати методику дискусії, 

удосконалювати вміння висловлюватися та спілкуватися.  

Практикую  проведення рольових ігор, які дуже подобаються учням, 

адже у них школярі – дійові особи, від них залежить результат, їм потрібно 

навчитися приймати остаточне рішення в   нестандартних ситуаціях.   Слухачі 

секції дуже полюбляють інсценізувати народні обряди. Найчастіше 

відтворюємо весільні обрядодії, зустріч весни, народний вертеп тощо. 

Важливою умовою формування в учнів інформаційно-пошукових, 

дослідницьких умінь  є розмаїття її форм, що сприяє активізації пізнавальної 

пошукової діяльності учнів, удосконаленню навичок і умінь раціональної 

розумової праці, розвитку умінь формулювати й вирішувати певні завдання. 

Своєрідним епіцентром формування дослідницько-пошукових умінь і їх 

подальшого розвитку в дитини є позитивне ставлення школярів до процесу і 

результату своєї праці і інтерес. Саме інтерес до навчання дарує радість 

творчості, радість пошуку, радість пізнання, пов'язані з гостротою сприймання 

навколишнього світу, увагою, пам'яттю, мисленням, волею, які 

використовуються дитиною у ході дослідницько-пошукових дій. 



Участь у семінарах, конференціях, змаганнях, освітніх проектах і 

програмах. 

 

№ Семінари, конференції Тема виступу Рік 

1.  Семінар заступників директорів 

з навчально-виховної роботи 

«Основи організації науково-

дослідницької роботи учнів у 

навчальному закладі» 

Організація науково-

дослідницької діяльності учнів 

у навчально-виховному 

комплексі «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. –гімназія»  

смт Стара Вижівка 

2010 

2.  Обласний семінар керівників 

навчальних закладів нового типу 

«Науково-дослідницька робота 

учнів в умовах навчального 

закладу нового типу, її 

організаційно-педагогічне 

забезпечення та підтримка». 

Теоретичні та практичні 

підходи до організації науково-

дослідницької діяльності учнів 

у навчально-виховному 

комплексі «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. –гімназія»  

смт Стара Вижівка 

2010 

3.  Семінар методичного 

об’єднання керівників НТУ 

«Підсумки роботи мережі 

НТУ в ЗОШ району» 

 

 

Типові помилки під час 

написання та оформлення 

наукового дослідження 

2011 

4.  Обласний семінар заступників 

начальників управлінь освіти 

міських рад, відділів освіти 

райдержадміністрацій 

«Організаційно-педагогічні 

передумови створення 

конкурентного освітнього 

середовища навчальних закладів 

району» 

Формування 

конкурентоспроможної 

особистості в умовах 

діяльності наукових товариств 

учнів загальноосвітніх шкіл 

району 

- презентація НТУ «Пошук» 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.–гімназія» 

смт Стара Вижівка 

2012 

5.  Обласний семінар завідувачів 

районних (міських) методичних 

кабінетів  

«Розвиток інноваційного 

потенціалу вчителя в умовах 

модернізації діяльності 

методичної служби» 

«Наука не йде до бука» (Міф 

про неможливість організації 

науково-дослідницької роботи 

в сільській школі» 

2012 

6.  Семінар методичного 

об’єднання керівників НТУ 

«Методичний супровід в 

організації науково-

дослідницької діяльності» 

Особливості роботи з 

науковою літературою та 

джерелами  

2013 



7.  Семінар методичного 

об’єднання керівників НТУ  

«Формування дослідницьких 

компетентностей слухачів НТУ»  

 

Організація співпраці  в умовах 

особистісно-зорієнтованого 

навчання на заняттях секції 

фольклористики 

2013 

8.  Всеукраїнський  семінар 

керівників навчальних закладів 

нового типу 

НТУ «Пошук» як засіб 

формування інформаційно-

пошукових, дослідницьких 

умінь учнів 

2013 

 

 

Участь у Всеукраїнській літній філологічній школі Малої академії 

наук України  

 

№ Теми науково-дослідницьких робіт Рік 

1. Емоційно-почуттєва палітра лірики Лесі Українки 2012 

2. Кольористика лірики Лесі Українки 2012 

3. Максималізм у творі Лесі Українки «Одержима» 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВІДОМОСТІ  ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

«Паростки всього найкращого, що є в потенціалі дитини, 

проростають, якщо є відповідні умови для розвитку, в іншому разі вони 

будуть утрачені. Одна з найголовніших умов –  та, щоб людина, яка відіграє 

значну роль у житті дитини, була переконана в її можливостях».  

Еріх Фромм 

1. Результати участі слухачів секції фольклористи у ІІ та ІІІ етапах 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

18 учасників - 15 переможців ІІ етапу 

7 переможців ІІІ етапу  
 

№ Прізвище, імя, по 

батькові дитини 

Тема дослідження  ІІ 

етап  

ІІІ 

етап 

Рік 

1. Савчук 

Лілія Василівна 

Особливості русального 

фольклору на 

Старовижівщині 

ІІ 

місце 

 2002-

2003 

2. Кошелюк  

Яніна Василівна 

Символіка вогню у 

календарній та родинній 

обрядовості старовижівчан 

І 

місце 

І 

місце 

2003-

2004 

3. Супрунович  

Аліна Віталіївна 

Семантика 

жертвоприношення у 

календарній обрядовості 

українців 

ІІ 

місце 

 2004- 

2005 

4. Оліферович 

 Олеся Андріївна 

Роль та функції  води в 

обрядовості старовижівчан 
ІІ 

місце 

 

 2005 

2006 

5. Оліферович 

 Олеся Андріївна 

Функціональна роль води у 

родинній та календарній 

обрядовості на 

Старовижівщині 

І 

місце 

ІІ 

місце 

2006-

2007 

6. Віткалюк 

 Аліна Юріївна,         

10 клас 

Синкретизм християнської 

та язичницької релігії у 

традиційних віруваннях 

наших предків 

 

ІІ 

місце 

 2007 

2008 



7. Кухарук 

 Ірина Сергіївна,            

10 клас 

Календарні ворожіння на 

Старовижівщині 
І 

місце 

І 

місце 

2007 

2008 

8 Кухарук  

Ірина Сергіївна,             

11 клас 

 

Календарні та оказіональні 

ворожіння на 

Старовижівщині 

І 

місце 

ІІІ 

місце 

2008-

2009 

9. Намісняк  

Ірина Олександрівна, 

11 клас 

Образи-символи птахів у 

календарній обрядовості на 

Старовижівщині 

ІІІ 

місце 

  

2008-

2009 

10. Фещук 

 Інна Анатоліївна,  

11 клас 

Дитячі колядки та щедрівки 

в контексті зимової 

календарної обрядовості на 

Старовижівщині 

 

І 

місце 

ІІІ 

місце 

2009-

2010 

11. Кудацька 

 Юлія Юріївна, 10 

клас 

Регіональна специфіка 

робітних пісень на 

Старовижівщині 

ІІ 

місце 

 2009-

2010 

12. Кудацька  

Юлія Юріївна, 

11 клас 

Регіональна специфіка 

робітних пісень на 

Старовижівщині 

ІІ 

місце 

ІІ 

місце 

2010-

2011 

13. Павельчук 

 Анастасія Сергіївна, 

10 клас 

Первісні функції каші в 

обрядовому фольклорі 

українців 

ІІІ 

місце 

 

 2012-

2013 

 

14 Павельчук  

Анастасія Сергіївна 

Первісні функції каші в 

обрядовому фольклорі 

українців 

ІІІ 

місце 

 2013-

2014 

15. Максимук 

Златослава 

Григорівна, 10 клас 

Образи-символи птахів у 

весільних піснях 

І 

місце 

ІІІ 

місце 

2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результати участі слухачів секції у Міжнародному конкурсі з 

українознавства, Всеукраїнських виставках 
 

№ Прізвище, ім'я, 

 по батькові 

 дитини, клас 

Тема дослідження Результат Рік 

1. Кудацька 

 Юлія Юріївна,          

10 клас 

Регіональна специфіка 

робітних пісень на 

Старовижівщині 

І місце 2009-

2010 

2. Кудацька  

Юлія Юріївна,  

11 клас 

Регіональна специфіка 

робітних пісень на 

Старовижівщині 

 

Учасник конкурсу 2010-

2011 

3. Ткачук  

Вікторія Василіна,  

11 клас 

Символіка вікон у 

традиційній обрядовості 

старовижівчан 

Диплом за кращу 

наукову роботу 
2010-

2011 

4.  Ткачук  

Вікторія Василіна,  

11 клас 

Символіка вікон у 

традиційній обрядовості 

старовижівчан 

Учасник І 

Всеукраїнської 

виставки «Країна 

юних майстрів» 

2010-

2011 

5.  Павельчук  

Анастасія 

Сергіївна, 10 клас 

Особливості 

побутування веснянок 

на Старовижівщині 

Переможець 

заочного етапу 

конкурсу 

2012-

2013 

6.  Литвинець  

Юлія Анатоліївна, 

10 клас 

Особливості 

декорування сільського 

житла на 

Старовижівщині 

Учасник ІІІ 

Всеукраїнської 

виставки 

«Країна юних 

майстрів». 

 

2012-

2013 

 

 

 

3. Стипендіати Президента України 

 

1. Оліферович Олеся, 2006 рік 

2. Кухарук Ірина, 2009 рік 

3. Фещук Інна, 2010 рік 

4. Кудацька Юлія, 2011 рік 

 



 

4.Публікації учнівських наукових досліджень 
 

№ Прізвище, 

ім'я учня 

Тема Збірник, книга 

1. Оліферович 

Олеся  

Функціональна роль 

води у традиційній 

обрядовості 

Старовижівщини 

Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції 

аспірантів і студентів «Волинь 

очима молодих науковців: 

минуле, сучасне, майбутнє» (18-

19 квітня 2007р.): У 2-х т. – 

Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. 

ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 

Т.2. – 232 с. 

2. Гаврилюк 

Ірина, 

Коваль 

Оксана  

Роль і місце 

жертвоприношення у 

весняно-літній 

календарній обрядовості 

Старовижівського 

району 

Нариси культури давньої Волині. 

За заг. ред. кандидата істор. наук 

Г. В. Охріменка. - Луцьк: 

Волинська обласна друкарня, 

2006. - 600 с. 

3. 

 

Кухарук 

Ірина 

Зимові календарні 

ворожіння 

Минуле і сучасне Волині та 

Полісся.  Старовижівщина з 

глибини століть. Випуск 28. - 

Луцьк, ―Волиньполіграф‖, 2011. -

384 с. 

 

4. 

Грейц 

Тетяна 

Значення дощу та роси у 

традиційній обрядовості 

старовижівчан 

Минуле і сучасне Волині та 

Полісся.  Старовижівщина з 

глибини століть. Випуск 28. - 

Луцьк, ―Волиньполіграф‖, 2008. -

384 с. 

 

5. 

Фещук  

Інна 

Дитячий зимовий 

фольклор 

 

 

 

 

Дитячі колядки та 

щедрівки 

Старовижівщини 

Минуле і сучасне Волині та 

Полісся.  Старовижівщина з 

глибини століть. Випуск 28. - 

Луцьк, ―Волиньполіграф‖, 2008. -

384 с. 

 

Волинь у дослідженнях юних 

науковців: постаті, традиції, 

обряди. Альманах наукових 

досліджень слухачів Волинської 

обласної МАН. – Луцьк: ВО 



МАН, 2012. – 186 с. 

6. Кудацька 

Юлія 

Регіональна специфіка 

робітних пісень на 

Старовижівщині 

Минуле і сучасне Волині та 

Полісся.  Старовижівщина та її 

населені пункти в історії України 

та Волині. Випуск 40. - Луцьк, 

―Волиньполіграф‖, 2011. -384 с. 

 

Волинь у дослідженнях юних 

науковців: постаті, традиції, 

обряди. Альманах наукових 

досліджень слухачів Волинської 

обласної МАН. – Луцьк: ВО 

МАН, 2012. – 186 с. 

7. Ткачук 

Вікторія 

Символіка вікон у 

Старовижівському 

районі 

Минуле і сучасне Волині та 

Полісся.  Старовижівщина та її 

населені пункти в історії України 

та Волині. Випуск 40. - Луцьк, 

―Волиньполіграф‖, 2011. -384 с. 

 

Волинь у дослідженнях юних 

науковців: постаті, традиції, 

обряди. Альманах наукових 

досліджень слухачів Волинської 

обласної МАН. – Луцьк: ВО 

МАН, 2012. – 186 с. 

 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



План-конспект заняття секції фольклористики 

основний рівень, 

перший рік навчання 

 

Тема заняття: Особливості робітних (трудових) пісень. 

Мета заняття: ознайомити слухачів секції із особливостями робітних 

пісень, їх класифікацією; розвивати навики дослідницької діяльності, логічне 

мислення, увагу, виховувати усвідомлене  вивчення забутих зразків 

календарно-обрядової пісенності краю. 

Тип заняття: заняття-дослідження 

Форма організації заняття: групова. 

Обладнання: мультимедійна презентація, аудіозаписи пісень, збірники  

пісень  в упорядкуванні О. Чебанюк, О. Дея. 

 

Хід заняття 

 

І. Вступна частина 

1. Організаційний момент (привітання) 

    2. Актуалізація опорних знань 

Керівник секції. Календарно-обрядові пісні нерозривно пов’язані з певною 

порою року, відповідними звичаями і сільськогосподарськими роботами. Саме 

органічний зв’язок народних звичаїв та поезії з трудовим господарським роком 

забезпечив їм живучість та стійкість. 

 

Бесіда із слухачами 

- Як ви гадаєте, чи супроводжували наші предки виконання 

сільськогосподарських робіт піснями? 

- Чому їх співали? 

- Чи відомі вам такі пісні? 

- Які асоціації викладає у вас термін «робітні пісні»? 

Складання асоціативного грона до терміну «робітні пісні» 

 



3. Оголошення теми, мети, завдань заняття 

Сьогодні на занятті ми з'ясуємо, як називалися пісні, якими 

супроводжувалися  сільськогосподарські  роботи, особливості їх виконання, які 

теми звучали у цих творах.  

   

Евристична бесіда із слухачами 

- Що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 

- Які завдання ставите перед собою? 

 

ІІ. Основна частина 

Лекція керівника секції.  Цікавим явищем  народної календарно-обрядової 

поезії є пісні, якими супроводжувалися різні види сільськогосподарських робіт. 

Календарно-акціональними (трудовими) піснями вважаються ті, які 

виконуються під час роботи, задля того, аби полегшити процес праці чи з 

метою організації самого трудового ритму. Термін «трудові пісні» до 

українського фольклору увійшов у 1958 році і офіційно був утверджений в 

підручнику Філарета Колесси «Українська уснопоетична  творчість». Потім про 

цей жанр забули, і пісні, які наспівувалися при різних сільськогосподарських 

роботах, відносили до календарно-обрядових. Спочатку серед них з’явилися 

жниварські, а потім цей перелік поступово доповнювався косарськими, 

гребецькими, ягідними і навіть піснями до полоття. У фольклористиці не існує 

єдиного терміну на означення пісень, які виконувалися під час певної роботи. 

 

Робота в малих групах. Опрацювати визначення у словниках, наукових 

публікаціях та презентувати власне розуміння терміну робітні пісні. 

Презентація визначень. 

 

«Квітка знань». Слухачі отримують картки  - «пелюстки», на яких 

написані особливості робітних пісень та їх види. Вони повинні скласти із 

«пелюсток» дві «квітки», одну із літерою «Р» - різновиди робітних пісень, а 

другу – з літерою «О» - особливості робітних пісень. 



 

На картках записано такі визначення: 

- пісні до полоття; 

- короткі за обсягом; 

- ягідні; 

- косарські;  

- виконуються незалежно від обряду; 

- жнивні; 

- гребовицькі; 

- супроводжують виконання відповідних сільськогосподарських робіт; 

- утекстах робітних пісень присутні конструкції, які вказують на характер   

виконуваної роботи. 

 

Правильні відповіді: 

різновиди робітних пісень: ягідні, косарські, гребовицькі, пісні до 

полоття. 

особливості робітних пісень: виконуються незалежно від обряду;  

робітні пісні, як правило,  короткі за обсягом, текстах робітних пісень 

присутні конструкції, які вказують на характер   виконуваної роботи. 

 

Лекція керівника секції. На Старовижівщині особливою популярністю 

користувалися пісні, які співали у пору збирання чорниць, їх називали 

«ягідними». Зважаючи на широкі рамки побутування, ягідні пісні вирізняються 

розмаїттям текстового наповнення, серед яких чітко виділяються дві групи: 

- власне ягідні пісні, що відтворюють процес праці ягідниць; 

пісні, які містять будь-яке нагадування про ягоди. 



Окрему специфічну ланку в річному календарному колі обрядової поезії 

становлять косарські та гребовицькі пісні, які у часі виконання нерідко 

збігаються із жнивними. Косарські пісні – це твори, які виконувалися як 

супровід до праці під час косовиці та по завершенні      роботи. Співзвучними із 

косарськими піснями є гребовицькі.  У фольклористиці – це твори календарної 

обрядовості, якими супроводжувався процес згрібання сіна, і  які виконувалися 

у період після жнив. 

 

Робота в групах: 1 – визначити особливості ягідних пісень                      

(Додаток 1), 2 – косарських та гребовицьких (Додаток 2). 

 

Презентація 1 групи: Особливості ягідних пісень: 

- у текстах  цих пісень є конструкції «берітеся ягудки», «биру ягодки», 

які прямо вказують  на приналежність текстів до ягідних пісень. Як 

правило ці пісні починаються словами: 

- Ой, бирітеся, ягодойки, всі-всейкі, 

                        Щоб ми йшли додому веселейкі. 

- ягідні пісні пов’язані з гуканням, яке виконує інформативно-

сповіщальну функцію: 

Йду я лісом гукаючи, 

                                    Сини ягудки збираючи. 

- ці пісні співалися гуртом, тому їх було чути здалеку («Ой гукну, гукну, 

нехай вдома почують»). 

 

Презентація 2 групи: Особливості косарських та гребовицьких пісень: 

- Основними образами косарських пісень є косарі, робота яких 

оспівується та опоетизовується. Наприклад: «Вийшли в поле косарі 

косить ранком на зорі». 

- Часто у косарських піснях звучать шлюбні мотиви. Зокрема, у них 

йдеться про шлюб із нелюбом. Цей мотив розкривається у пісні 

«Косять хлопці сіно». 



Провідною темою гребовицьких пісень є   величання господаря, господині. 

Значна їх частина призначалася для того, щоб співати після  завершення праці 

перед двором. Про це свідчать початкові рядки творів: 

Одчиняйте ворота, 

Іде ваша робота. 

Одчиняйте сіни, 

Шоб грибці сіли. 

Одчиняйте хату 

                                             Та робіте плату 

Пояснення керівника секції. Зазначу, що окремі дослідники висловлювали 

думку про те, що гребовицькі пісні не мають зв’язку з обрядом, зокрема          

Ф. Колесса гадав, що косарські та гребовицькі пісні не мають обрядового 

характеру й не відрізняються своєю формою від звичайних пісень. На нашу 

думку, їх варто вирізняти в окрему групу календарної творчості, оскільки, на 

відміну від ліричних пісень, які не мають жодної часової локалізації, косарські 

та гребовицькі тісно пов’язані з  певним періодом річного циклу, поза яким 

вони не виконуються. 

 

ІІІ. Підсумок заняття 

Підсумкова бесіда зі слухачами секції 

- Чи справдилися ваші очікування від заняття? 

- Що нового ви дізналися? 

- Які пісні Вам сподобалися найбільше і чому? 

Отже, сьогодні ми з'ясували з вами, що у фольклористиці побутують пісні, 

які окреслюють як трудові або робітні. Ці фольклорні твори мають свої 

особливості. Найпоширеніші серед них – ягідні, косарські, гребовицькі, жнивні. 
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Додаток 1. «Ягідні пісні», записані у селах Старовижівського району 

      А). Я ягодоньки биру, да й ни відаю кому. 

Занисла б я до батенька, 

Да ни знаю, де хатонька. 

Занисла б я до свекорка, 

А свекорко, ни батенько. 

- Нивістко, невістко, яки твої ягодойки кислі, 

Шоб ни вийшла, ни принесла. 

Чорна хмара виступає, 

Дрібний дощик викрапає, 

А нашиї невісточки нимає. 

Нима тучи, нима грому, ни злого чоловіка, 

Я до грому помолюся, в чоловіка попрошуся… 

(Інформатор призабула текст пісні (авт..)) 

(Зап. у смт Стара Вижівка Старовижівського р-ну від Анастасії Бондар 

1924р.н.) 

 

Б). Йду я лісом гукаючи, 

Сини ягудки збираючи. 

Сини ягудки у збаночок, 

А зеленушки в фартушочок. 

Сини ягудки – для матьонки, 

А зеленушки – для свикрушки. 

Сини ягудки – живитися, 

А зеленушки –давитися 



(Зап. у с. Смоляри Старовижівського р-ну від Ганни Глови, 1936р.н..) 

 

В).  Іду я лісом гукаючи,  

Синіх ягудок шукаючи. 

Сині ягудки у збаночок, 

А зилипушки в фартушочок. 

Сині ягудки для матюнки, 

А зилипушки для свикрушки. 

Матюнка встає, накриває 

Свекруха встає, проклинає. 

Сині ягудки у збаночок, 

А зилипушки в чирипочок. 

Сині ягудки живитися, 

А зилипушки давитися. 

Ой ти, матюку, тай живися, 

А ти, свекрухо, тай давися 

(Зап. у с. Лютка Старовижівського р-ну від Фещук Марії 1937р.н.) 

 

Г). Ой висело нам, висело, 

Шо ми ягодки несемо. 

А ше буде веселі, 

Як поставим на столі. 

(Зап. у с. Смоляри Старовижівського р-ну від Крук Оксани,   1927 р.н.).  

 

Д). Ой, бирітеся, ягодойки, всі-всейкі, 

Щоб ми йшли додому веселейкі. 

Ой, бирітеся, ягодойки, з витками, 

Щоб ми ішли додому з ягодками   

 (Зап. у с. Смоляри Старовижівського р-ну від Крук Оксани,   1927 р.н.). 

 

 



Додаток 2. Косарські та гребовицькі пісні, записані у селах 

Старовижівського району 

 

А). Попид гаєм зеленейким 

Брала вдова льон дрибнейкий 

Брала вона вибирала, 

Тонкий голос подавала. 

Там Василько сіно косить 

Тонкий голос пириносить. 

Кинув косу на травойку 

А сам пушов додомойку 

Схилив на стил головочку. 

Вийшла мати із кимнати 

Стала Василя питати: 

- Чого сидиш, та й думаєш, 

Чого ни п’єш, ни гуляєш? 

- Дозволь мати вдову брати 

Буду пити і гуляти. 

- Ни дам тобі вдову брати, 

Вдова вміє чарувати. 

Зчарувала мужа свого, 

І зчарує сина мого. 

    (Зап. у с. Поліське Старовижівського р-ну від Вегерич Євдокії 1926 р.н.)  

 

Б). Косять хлопци сіно, як була погода, 

Плакала дивчина, як була молода (2р.) 

Чого дивча плачиш, личечко марнуєш, 

Хіба за нелюба виночок жалуєш (2р). 

Ни жаль мнє виночка, ни жодниї речи, 

Тюлько жаль косойки, шо встилила плечи. (2р). 

Плечи устилила, пояса накрила, 



Вийшла за нелюба, жалю наробила (2р) 

Ой жалю, мий жалю, високий пичалю 

Наїхали свати з далекого краю (2р.) 

Наїхали свати сивими волами, 

Забрали дивчину з чорними бровами (2р.) 

Дивчина Олена пшеницю полола, кукіль виривала, 

Пшеницю полола, кукіль виривала (2р.) 

Пшеницю полола, кукіль виривала, 

Вороному коню пуд ноги кидала (2р.) 

Ой коню, мий коню, коню воронейкий, 

Чи будиш ти їсти кукіль молодейкий. 

 

    (Зап. у с. Поліське Старовижівського р-ну від Вегерич Євдокії 1926 р.н.)  

 

Ой Василь сіно косить, а за ним Маруся 

- Ой, Василю, Василю, возьми свою дитину, 

Бо як ни візьмеш, на покіс покину. 

Приїжджають до Маруси козаки в гости 

Один козак каже: «Я Марусю люблю»,  

Другий козак каже: « Я Марусю й возьму»,  

Третій козак каже: «До шлюбоньку стану». 

    (Зап. у с. Смоляри  Старовижівського р-ну від Глови Ганни  1929 р.н.) 

 

Г). За горою кам’яною 

Росте жито з кременою. 

Там Титяна жито жала 

В правий руці серп диржала. 

А лівою підбирала, 

Та й до себе розмовляла: 

- Ой ти, Йване, ти болване 

Нащо мині життя збавив? 



- Не я збавив, темна нічка, 

Вже Титяна ни дивочка. 

Вже Титяни ни гуляти, 

Мале дитя колихати. 

    (Зап. у с. Поліське Старовижівського р-ну від Вегерич Євдокії 1926 р.н.)  

 

Д).  Гриби, гриби сіно 

Клади на покоси. 

Люби ту дивчину, 

Шо русиї коси. 

Шо русиї коси, 

Чорниї брови, 

Люби ту дивчину, 

Гарна до розмови 

    (Зап. у с. Поліське Старовижівського р-ну від Вегерич Євдокії 1926 р.н.)  

 

Е).  Уставай, товариш, 

 Поїдим косити. 

- Ой ни можу, товаришу, 

Голови зносити. 

Уставай, товариш, 

Поїдим загрибати. 

- Ой ни можу, товаришу, 

Голови пудняти. 

Ни треба мні сіна, 

Ни треба покоси, 

Зчарувала дівчатонька 

Ше й чорниї коси. 

    (Зап. у с. Смідин Старовижівського р-ну від Сарапін  Марії 1929 р.н.)  

 

Є). Ой не коси, мий таточко, сіна, 



Бо заросишся по самиї коліна 

Нихай тиї косарики косять 

Коториї набик шапочку носять. 

Косарі косять, а вітьор повиває, 

 Зилена трава од коси вилягає.  

(Зап. у с. Буцин Старовижівського р-ну Шафарчук Ніни Степанівни 1931 р.н.) 

 

Зашуміла зилена дібровонька, 

Ой зажурилася молодая удівонька,  

Ой зажурилася молодая удівонька, 

Шо ни кошана зилена дібровонька. 

Ой наймай, мати, косарів молодих, 

Заплати, мати, по по штири золотих. 

Косарі косять, а вітьор повиває, 

Шовкова трава на покоси  вилягає. 

Шовкова трава на покоси вилягає, 

То мий миленький на сивому коні виграває. 

То мий миленький на сивому коні виграває, 

- Годи, миленький, на сивим коні грати,  

Ходи до мене вичеру вичерати.  

    (Зап. у с. Смоляри  Старовижівського р-ну від Глови Ганни  1929 р.н.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект заняття секції фольклористики 

основний рівень, 

перший рік навчання 

 

Тема: Композиція вступної частини наукового дослідження. 

Мета: ознайомити слухачів із основними структурними компонентами  

вступної частини наукового дослідження, навчити композиційно правильно 

оформляти  вступ наукової роботи, розвивати навики науково-дослідницької 

діяльності, логічне мислення, увагу, виховувати бажання займатися 

дослідницькою діяльністю. 

Тип заняття: засвоєння нових знань, вмінь та навичок. 

Форма організації заняття: групова. 

Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал. 

 

Хід заняття 

 І. Вступна частина 

1. Організаційний момент (привітання) 

2. Актуалізація опорних знань слухачів секції 

Метод «Мікрофон» 

- З яких структурних частин складається наукове дослідження? 

- У якій послідовності подаються структурні частини наукової роботи? 

- Що вам відомо про вступ до наукової роботи? 

- Який обсяг вступу? 

- Про що йдеться у вступі до наукового дослідження? 

 

3. Оголошення теми, мети, завдань заняття 

  Керівник секції. Сьогодні ми з'ясуємо, які особливості вступу до наукової 

роботи, якими мовними формулами описується кожен структурний компонент 

вступної частини. 

 

Евристична бесіда: 



- Що ви очікуєте від сьогоднішнього заняття? 

- Які завдання ставите перед собою? 

 

ІІ. Основна частина 

Керівник секції. Вступ до наукової роботи – камертон вашого дослідження. 

У ньому обов'язково мають бути такі структурні компоненти: 

- Актуальність 

- Новизна 

- Мета 

- Завдання 

- Методи 

- Предмет та об'єкт дослідження 

- Практичне та теоретичне значення 

- Ступінь розробки теми у науці. 

Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки. У вступі обов'язково варто 

вмотивувати вибір теми і подати критичний огляд літератури з обраної теми. 

Доречно також зазначити, які проблеми вивчені повністю, які порушені 

частково, які не досліджені зовсім. 

 

Бесіда із слухачами секції 

- Як ви розумієте поняття актуальність дослідження?  

- Чим зумовлена актуальність вашого дослідження? 

- Чим важливе ваше дослідження для українського фольклору? 

Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Тут наведені мовні одиниці, за 

допомогою яких обґрунтовується актуальність дослідження у тексті роботи: 

- Актуальність роботи полягає (виявляється) в тому, що… 

- Актуальність зумовлена тим, що… 

До прикладу:  

Актуальність обраної теми полягає у відсутності узагальнюючого 

дослідження про обрядовий та жертовний зміст каші у родинній та календарній 

обрядовості українців.  



        Актуальність дослідження пов’язана з тим, що у весільних піснях 

закарбовано важливі складові національного менталітету, духовний зв’язок 

особистості з історичною пам’яттю та досвідом народу, який повертає до 

відродження духу української культури. 

 

Керівник секції. Наступний структурний компонент вступу – новизна 

дослідження, яка може бути спричинена кількома чинниками: 

- В роботі досліджено зовсім нову проблему або уточнено окремі 

поняття з огляду на нові наукові дані; 

- Розглянуто новий підхід у вивченні якогось фольклорного явища.  

- Розв’язано завдання на матеріалі, який ще не був у науковому обігу.  

Отож, новизна дослідження визначається проблематикою, методикою або 

фактичним матеріалом. 

 

«Займи позицію». До вашої уваги  опис  новизни  у наукових дослідженнях. 

Визначити і пояснити, який критерій ліг в основу обґрунтування новизни 

наукової роботи. 

Наукова новизна  дослідження полягає в тому, що особливості 

побутування весняного фольклору у межах Старовижівського району 

проводиться вперше, у науковий обіг уведені тексти веснянок, які ще не були 

предметом дослідження науковців.  

 Новизна дослідження полягає в тому, що усі календарні ворожіння 

аналізуються із урахуванням їх специфіки в одному районі Західного Полісся, в 

залученні у науковий обіг зібраних самостійно польових матеріалів. Новим і 

цікавим у дослідженні є  аналіз ворожінь у родинній обрядовості, адже наукова 

розробка цього пласту народних вірувань на сьогодні є недостатньою. 

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що у ньому  аналізуються 

дитячі колядки та щедрівки, які побутують на Старовижівщині. У науковий обіг 

уведено польові фольклорні матеріали, зібрані під час спеціальних експедицій, 

які дозволяють показати їхню безперервність і новочасні зміни.  

 



Керівник секції. Мета наукової роботи має формулюватися максимально 

лаконічно, але повно. Формулювання цього структурного компоненту можна 

за допомогою таких конструкцій: 

- Мета наукової роботи полягає в.. 

- Мета наукової роботи передбачає… 

 

Пропоную Вам за допомогою методу «Незакінчене речення»  озвучити 

мету наукової роботи. 

Мета наукової роботи «Символіка чобіт в українському фольклорі» 

полягає в тому,  що……. 

Мета наукової роботи «Образи-символи  птахів у весільних піснях» 

полягає у тому, …….. 

Мета наукової роботи «Первісні функції каші в обрядовому фольклорі 

українців» передбачає…. 

 

Робота групах: Сформулювати завдання, відповідно до мети наукової 

роботи, використовуючи такі мовні одиниці: Дослідити, описати, встановити, 

проаналізувати, визначити, сформулювати, окреслити, порівняти, 

систематизувати, узагальнити тошо. 

 

Керівник секції. У роботах із фольклористики важливо вказати яким 

матеріалом послуговуєтеся. Цю інформацію у текст виступу можна вводити за 

допомогою таких виразів: матеріал дослідження становлять…, матеріалом 

дослідження послугувати … тощо. Наприклад:  Матеріал  дослідження 

становлятьзбірники народних пісень  О. Чебанюк «Календарно-обрядова поезія 

українців», О. Дея «Ігри та пісні: весняно-літня поезія трудового року» та 

власні записи автора. 

Коротко і стисло потрібно подати інформацію про предмет та об’єкт 

дослідження. Варто пам'ятати, що  об’єкт – це явище або процес, що породжує 

проблемну ситуацію. Предмет – це те, що міститься у межах об’єкта. Об’єкт і 



предмет пов’язані між собою. В об’єкті виділяється та його частина, яка є 

предметом дослідження. 

 

Робота в групах. Сформулювати предмет та об’єкт: 

1 група – тема дослідження «Символіка чобіт в українському фольклорі» 

2 група – тема дослідження «Образи-символи птахів у весільних піснях» 

3 група – тема дослідження «Первісні функції каші в обрядовому 

фольклорі українців». 

Важливо пам'ятати, що кожен структурний компонент пишеться з нового 

рядка, виділяється курсивом.  

 

ІІІ. Підсумок заняття 

- Що нового ви дізналися на занятті? 

- Чи справдилися ваші очікування від заняття? 

- Що викликало труднощі? 

Керівник секції. Отже, ми з'ясували, які особливості має вступ  як 

структурна частина наукової роботи. Пам’ятайте, що він має бути  чітким і 

лаконічним, його остаточне написання доцільно завершити після написання 

всієї роботи, коли будуть зроблені підсумки всієї роботи. 
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Виховний захід  

 

 

Тема заходу: «Каша – мати наша» 

Мета: продемонструвати  обрядове значення каші та її роль у різдвяно-

новорічній, великодній та родинній обрядовості; розвивати творчі здібності 

учнів; виховувати поважне ставлення до українських звичаїв та обрядів; 

бажання знати їх та використовувати у повсякденному житті, виховувати 

патріотизм, естетичні смаки.  

Обладнання: народний посуд, кутя, презентація "Каша – мати наша", 

записи українських народних пісень, реферати учнів, плакати.  

 

Хід заняття 

Ведучий 1. Основними продуктами народного харчування здавна були 

гречана каша і житній хліб. Каша, зокрема, споживалася відтоді, як люди 

навчилися виготовляти керамічний посуд із глини, що датують кінцем кам'яної 

доби.  

 

Ведучий 2. Річне коло традиційних свят українців сформувалося під 

впливом спостережень людини за природою і виконувало головну функцію в 

житті селянина – закликання щасливої долі, благополуччя, доброго врожаю, 

родючості всього живого, прихильності сил природи. У контексті цього  каша 

та хліб, який з’явився пізніше,  як своєрідні символи  стали складовими 

багатьох обрядів та звичаїв наших предків. 

 

Ведучий 1. Каша була попередницею випеченого хліба,  але незважаючи 

на його провідну роль у побуті, традиціях та звичаях українців, все ж таки 

зберегла своє обрядове значення, про що йдеться у численних  прислів'ях, 

приказках. У них, головним чином, відзначається її значення як основного 

продукту харчування  на селянському столі: "Каша - годувальниця наша", "Без 

каші обід не в обід".  



Ведучий 2. Приготування каші в особливо значимі моменти життя 

людини засвідчує її призначення як жертовного продукту. У різні моменти 

жертовними продуктами були ті, що наділялись у свідомості людини магічними 

властивостями. Тому походження звичаїв, у яких зерно виступає основною 

обрядовою та ритуальною стравою, слід пов’язувати з часом винайдення 

зернових, коли ріст рослин та їх родючість в уявленнях людини не знаходили 

раціонального пояснення, а тому наділялись магічними властивостями. 

 

Ведучий 1. Невід'ємним атрибутом використання каші в обрядових 

дійствах українців є горщик, у якому вона подавалася або варилася. Цікаво, що 

«горщик каші» - об'єкт культу наших предків, який знаходить вираження у 

календарній обрядовості українців. 

 

Ведучий 2. Чи знаєте ви, що в давнину дівчата ворожили, 

використовуючи кашу? 

 

(Інсценування ворожіння з кашею, яке відбувалося навесні, щоб 

приворожити хлопців) 

Гурт дівчат 

- Ой, дівчатонька, гайда ворожити! Щось мало парубків ходить на нашу 

вулицю! 

- А кашу приготували? 

- Авжеж, як же без неї! 

- Ану, дівчатонька, заспіваємо! 

Співають:  

Закопали горщик каші, 

Ще й колком прибили, 

Щоб на нашу та вулицю 

Парубки ходили. 

На нашу вулицю, на нашу, 

Виносьте пшона на кашу. 



Та буде каша кипіти, 

Та будуть хлопці летіти 

 

З іншої сторони зали виходять хлопці та кепкують над дівчатами: 

Наші дівки-чарівниці 

Закопали горщик каші 

Посеред вулиці. 

Закопали горщик каші 

Ще й ракові клешні, 

Щоб ходили парубки 

Далекі й тутешні. 

Дівчата відспівують: 

Ой на нашій та вулиці 

Що парубки-хлопці 

Закопали горщик каші 

В дубовій колодці. 

Закопали горщик каші, 

Ще й рака живого, 

Щоб на нашій вулиці 

Не було чужого. 

Ведучий 1. Давні міфологічні вірування, пов'язані з кашею, стосувалися і 

зимових календарних обрядів. Зокрема, варто згадати про ворожіння на 

Катерини. Дослідники фольклору вважають, що колись це було свято «дівочої 

долі».   У цей день молоді юнки зверталися до долі, щоб вона сприяла 

щасливому одруженню та жіночому щастю.   

 

Ведучий 2. На  Катерини відбувалося чимало ворожінь, всі вони мали 

яскраво виражений любовно-шлюбний характер. Чи не найпоширенішим було 

«закликання долі». Подивимося, як це відбувалося. 

 



Знову на сцені гурт дівчат у кожухах, хустках. 

- А що, будемо сьогодні долю закликати? Ганно, починай! 

Виходить одна із  дівчат із горщиком каші і всі разом гукають: 

- Іди, іди, суджений кашу їсти. 

- Доле, Доле, йди до нас кашу їсти. 

- «Катерино, Доле наша, покрий головоньку – буде каша!»  

- «Доле, Доле, ходи до нас вечеряти!» 

- Дівчата, як ви думаєте, почула наша доленька, що ми її просили? 

- Думаю, почула й виконає наші бажання. 

- А чи давно ворожать на каші, закликають долю? 

-  Мені бабуся розказувала, що навіть тоді, коли ще вона дівувала, то 

того вечора збиралися дивчата в одний хати варити кашу. Вже як 

добре стимніє, виходили надвир. Кожна вилазила на ворота й гукала: 

―Доле, доле, йди до мене вичерати!‖ Одна гукає, а решта слухає, в 

якому боци шо озветься, то в ту сторону замуж піде. 

 

Ведучий 1. Особливого символічного значення під час Різдвяних свят 

набувала кутя. Вона  мала сакральне значення, символізувала  шанування 

предків та зв'язок між живими і померлими. Саме тому в ніч  на Різдво кутю 

лишали  на столі, поклавши поруч ложки, з вірою у те, що предки й померлі 

прийдуть її покуштувати. 

Ведучий 2. Традиційно у старовижівських селах кутю  готували тричі. 

Перша кутя – Багата – у переддень Різдва. Її у народі ще називають Колядою. 

Друга – Щедра – переддень Василя, а третя – Голодна, яку варили на 

Водохреще. 

Звучить щедрівка: 

Чи є дома пан господар? 

Щедрий вечір, святий вечір! 

Ой я знаю, що є вдома: 

Щедрий вечір, святий вечір! 



Сидить собі конець стола. 

Щедрий вечір, святий вечір! 

Коло його жона його, 

Щедрий вечір, святий вечір! 

Коло неї дітки неї. 

Щедрий вечір, святий вечір! 

А їсть кутю пшиничную, 

Щедрий вечір, святий вечір! 

А п'є воду криничную. 

Щедрий вечір, святий вечір! 

 

Інтер'єр поліської хати. Переддень Різдва,  

на столі свята вечеря.  

Господар:  От вже й зійшла перша зірка,  

збираємося до святкового стола.  

Давайте помолимося. Діти, у нас на столі – свята кутя. 

Господар бере першу ложку страви й підкидає до стелі, промовляє: 

- Шоб так ягнята стрибали, як ота пшаниця скаче од зимлі до стелі. 

Господар бере другу  ложку страви й підкидає до стелі, промовляє: 

- Шоб тилятата  рикали так, як зирно скаче од зимлі до стелі. 

Третю ложку підкидає й промовляє: 

- Шоб роїлися бджоли. 

 

Вікторина «Доповнити прислів'я, приказки про кашу» 

 Борщ та каша —…. 

Борщ без каші — удівець; каша без борщу — ... 

Борщ без каші, як стіл …. 

В гурті каша добре їсться... 

Від каші діти ... 

Голодній кумі каша на …. 

Де каша, там і гурт, де гурт, там і …. 



Добилися до своєї …. 

З ним каші не …. 

Їж замішку й ходи …. 

Їж кашу, бо не …. 

Їж кашу – здоровим …. 

Їж кашу та хвали, щоб …. 

 

Ведучий 1.  Каша як обрядова страва  здавна є невід’ємним атрибутом 

весілля.  Її обрядове вживання пов`язане з вірою у магічну силу зерна. Як 

символ щасливого одруження і родючості в традиції українського весілля, вона  

має глибоке коріння. 

Ведучий 2. Саме терміном «каша» в давнину позначався весільний обряд 

взагалі. Цікаво, що у  кримських татар навіть офіційне запрошення на весілля 

звучало приблизно так:  ―Сьогодні весілля такого-то. Брати, сестри, 

приходьте кашу загрібати!‖ 

Ведучий 1. Цікаві відомості про роль каші у весільному обряді збереглися 

й на Поліссі. Зокрема, тут кашу варили солодкою, якщо наречена була вірною 

до весілля, а якщо ні  – каша була солоною.  

 

Ведучий 2. А ще відомо, що кашу на весіллі роздавали тільки вибраним 

гостям. Частували нею із великих круглих спільних мисок, кожному гостю 

роздавали лише окремі дерев’яні ложки.  

Весільні переспіви про кашу.  

Перший гурт дівчат:  

Капуста з мукою 

Не йде нам рукою, 

Варенички, каша – 

Та то їжа наша. 

Мисочки малесенькі , 

Щоб були повнесенькі. 



Другий гурт дівчат: 

Їжте, бояри, кашу, 

Бо ця каша наша: 

Як ми гречку в’язали, 

Ви в холодочку лежали. 

Перший гурт дівчат:  

Як стали кашу тріпати, 

Стала каша кричати: 

-  Не була ж бо я в такому лисі, 

Щоб виїдали по штири мисі, 

По штири мисі виїдали, 

Ще й ложки полизали! 

Другий гурт дівчат: 

Ой, матінко наша, 

Не смачена каша; 

Як будеш шмарувати, 

То будемо заживати. 

Ведучий 1. Поява на світ нового члена сім'ї була для всієї родини 

радісною подією, для якої були характерні різноманітні обрядодії. Саме для 

родильної обрядовості наших предків властива певна система магічних дій. 

Ведучий 2. Більшість із них, що виконувалися під час відзначення цієї 

важливої для кожної сім'ї події, обов'язково супроводжував хліб, борошняні 

вироби і так звана «бабина каша». 

Ведучий 1. Бабина каша — страва на яйцях і маслі, яку за звичаєм 

готувала баба-повитуха і приносила на хрестини у горщику. Всі присутні 

торгувалися за право розбити горщик. Найвищу ціну, звичайно, давав 

хрещений батько дитини. 



Ведучий 2. Йому й діставався горщик з кашею, який він, піднявши високо 

над столом, розбивав об ріг так, щоб черепки й каша лишилися на столі. Кожен 

із гостей на хрестинах брав собі грудочку каші, а молоді жінки ще й черепок. 

Це мало забезпечити молодому подружжю продовження роду.     Роздача каші 

супроводжувалася приказкою: «Роди, Боже, жито-пшеницю, а в запічку — 

дітей копицю». 

Ведучий 1. Каша на хрестини готується тільки з пшона й на молоці, щоб 

мати завжди була з молоком. До каші додають меду, вбивають яйця і добре 

вимішують. Вони скріплюють її – «держать кашу». Тоді вона виросте вгору, 

буде повна. Це вже ознака її готовності.  

 

Ведучий 2. Обрядова каша присутня і у похоронній обрядовості. Звичай її 

використання має давні традиції.   

 

Ведучий 1. Ще наші далекі предки  під час похорону справляли на могилі 

тризну – своєрідний жертовний обід.   

 

Ведучий 2. Коли у родині був покійник, то обов'язково на вікно у 

горщику ставили кашу, як улюблену його страву. Вважалося, що ця їжа для 

душі покійного. В окремих регіонах України обрядову страву  кладуть і в 

домовину, щоб небіжчик мав чим поживитися і на тому світі. 

 

Ведучий 1. Бачимо, що каша як ритуальна страва присутня у календарних 

та родинних обрядах українців. Вона виконує функції родючості, достатку, 

забезпечення добробуту та щасливої долі. 

 

Усі учасники дійства виходять на сцену й співають пісню: 

Варім кашу, родино, 

Щоб нам жито родило, 

І житечко, і овес, 

Щоб зібрався рід наш увесь. 



Варім кашу, родино, 

Щоб нам жито родило, 

І житечко, і ячмінь, 

Щоб зібрався твій, і мій. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Фольклористика як наука виникла на основі збирання та вивчення усної 

словесності. Спираючись на здобуті матеріали і спостереження перші збирачі 

фольклору готували ґрунт для поглибленого дослідження духовної спадщини 

народу, для розробки теорії та історії науки. 

Коло питань, які вивчає фольклористика, широке: це дослідження 

основних закономірностей розвитку фольклору, вивчення його національних 

особливостей, місця в міжнародному науковому процесі; висвітлення 

фольклорно-літературних взаємозв'язків, місця та ролі народної творчості в 

розвитку культури. 

Збирання усної словесності — школа навчання і виховання молодого 

покоління. Через неї молодь контактує з народом, здобуває навички збирацької 

праці та осмислює роль народної творчості, що сприяє пробудженню інтересу 

до історії, культури, формує естетичні смаки. Нині все більше відчувається 

потреба пізнати корені свого минулого, зберегти свою самобутність, яка 

найяскравіше відображена у пам'яті народу. 

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі 

проведення учнями наукових досліджень у галузі української фольклористики. 

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей: 

— пізнавальної: засвоєння знань у галузі української фольклористики, 

збирацько-видавничої діяльності; ознайомлення з усною словесністю, 

календарною обрядовістю, пізнання специфіки науково-дослідницької 

діяльності; 

— практичної: формування вмінь під час роботи з різноманітним 

фольклорним матеріалом, записами та розшифровкою фольклорного матеріалу, 

засвоєння етики спілкування в процесі записування та збирання фольклорного 

матеріалу, вміле застосування отриманих знань на практиці; здобуття навичок 

роботи щодо організації народознавчих музеїв, гуртків, виставок, підготовки і 

проведення тематичних свят та обрядів; формування вмінь і навичок науково-

дослідницької діяльності; 

— творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток логічного 

мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу; формування 

стійкого інтересу до народознавчої спадщини України, задоволення потреби у 

творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;  

— соціальної: виховання поваги до народних духовних цінностей, 

дбайливого ставлення до національної минувшини; формування ціннісних 

орієнтацій, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, 

стійкість, наполегливість, працелюбність та ін.), доброзичливості й 

товариськості, уміння працювати в колективі.  

Програма
 
 секції розрахована на роботу з учнями 9-11 класів і  передбачає 

навчання дітей у групах основного рівня протягом одного року.  

На опрацювання навчального матеріалу відводиться  216 год (6 год на 

тиждень). Кількісний склад навчальної групи 12-15 учнів.  



Програма секції спрямована на формування в учнів системного мислення, 

вміння бачити зв'язок народознавчої творчості з предметами шкільного курсу. 

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти з галузей «Мови і літератури», «Естетична 

культура». 

Навчальна програма розроблена на основі авторських програм «Фольклор 

та етнографія України»
1
 (автори Л.І. Фіялковська, І. М. Шевченко) та «Основи 

наукових досліджень»
2
 (автор С. К. Богдан). 

Кожне заняття містить теоретичний матеріал і практичну роботу. Важлива 

роль надається формуванню мовної культури учнів, засвоєнню знань з 

української фольклористики, вивченню традиційної культури народу, звичаїв, 

обрядів, календарної обрядовості, паспортизації фольклорного матеріалу. 

Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання. У 

процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні 

технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних (робота в малих 

групах, робота в парах, «мозковий штурм») та проектних технологій. 

Серед традиційних методів навчання найпоширенішими є поясню-вально-

ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.) репродуктивні 

(запис та розшифровка матеріалу) та проблемно-пошукові (проблемне 

викладення матеріалу, пошук, спостереження, дослідження, аналіз) тощо.  

Поряд із груповими формами роботи, такими як лекція, дискусія,  

практичні заняття, презентація, виступи-захисти, робота в музеї, експедиції, 

проводиться індивідуальна робота з учнями. Зокрема, велика кількість годин 

передбачена для індивідуальних занять
 

під час підготовки дітей до 

різноманітних конкурсів.  

У процесі навчання застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні 

посібники, дидактично-роздатковий матеріал, картки, використовуються 

технічні засоби навчання. 

Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюється під  виконання 

ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин і конкурсів 

різного рівня, зокрема конкурсу-захисту наукових робіт в Малій академії наук 

України. 

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у 

групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651(зі змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008р.). 
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Основний рівень, перший рік навчання  
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

  
№ Розділ, тема Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

 Вступ 3 2 1 

 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

1.6 

1.7. 

 

1.8 

1.9 

Розділ 1. Основи фольклору 

Основні світоглядні системи 

українського фольклору. 

Збирання та обробка фольклорного 

матеріалу 

Діалектологічне розшифрування  

фольклорного матеріалу  
Обрядовий фольклор. Календарно-

обрядові пісні. Дитячий фольклор 

Давні календарні обряди і звичаї в 

Україні (весняно-літні, осінньо-зимові) 

Родинно-обрядовий фольклор 

Соціально-побутові пісні. Думи та 

історичні пісні 

Українська міфологія 

Сезонно-трудовий фольклор. Обрядова 

землеробська фольклорна традиція 

 

78 

6 

 

12 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

6 

 

9 

9 

42 

3 

 

3 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

3 

 

6 

6 

 

36 

3 
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6 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 
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2.1 

 

2.2 

Розділ 2.Науково-дослідницька 

діяльність 

Сутність та основні етапи організації 

наукового дослідження 

Організація наукового дослідження 

102 

21 

 

81 

30 

15 

 

15 

72 

6 

 

66 

 Розділ 3. Культура спілкування та 

публічного виступу 

12 3 9 

 Екскурсії, конкурси, тематичні заходи 18 3 15 

 Підсумкове заняття 3 2 1 

Разом 216 82 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вступне заняття (3 год) 

 

Фольклористика як наука. Визначення термінів «фольклор» і 

«фольклористика».  

Зв’язок фольклористики з історією та теорією фольклору. Відомі 

фольклористи. Значення фольклору в житті людини. 

Ознайомлення з порядком і планом роботи секції. Організаційні питання. 

Рекомендована література. 

Практична робота. Написання твору «Народні традиції в моїй сім'ї».  

 

Розділ 1. Основи фольклору (78 год) 

 

1.1. Основні світоглядні системи українського фольклору (6 год) 

Основні періоди українського фольклору. Доісторична та історична епохи. 

Дохристиянські вірування давніх слов’ян. Християнство і його вплив на 

розвиток української народної словесності.  

Практична робота. Укладання термінологічного словничка. 

 

1.2. Збирання та обробка фольклорного матеріалу (12 год) 

Вимоги, правила для початківця щодо записування фольклорного 

матеріалу. Правила роботи з диктофоном, магнітофоном. Правила техніки 

безпеки. 

Робота над різними жанрами фольклору. Діалектні особливості  регіону. 

Основні теоретичні поняття про розшифровування та паспортизацію 

зібраного матеріалу.  

Культура ведення бесіди, дискусії під час збирання та записування 

фольклорного матеріалу. Ціннісні аспекти записаного матеріалу. 

Практична робота. Розшифровування фольклорного матеріалу згідно з 

правилами для початківця. Оформлення матеріалу згідно з паспортом. Робота з 

магнітофоном та диктофоном. 

 

1.3. Діалектологічне розшифрування фольклорного матеріалу (9 год) 

Поняття  діалектологічного розшифровування фольклорного матеріалу. 

Початкові поняття принципів діалектологічного розшифровування. Регіональні 

діалектні особливості мови конкретного регіону, району. 

Практична робота. Визначення певного регіону, району за говорами, 

говірками та ін. їх особливості. Текстова розшифровка та записи відповідно до 

вимог діалектологічного розшифровування (м'які звуки, крапки, коми, 

апострофи, закінчення фрази, наголоси та ін.). Розшифровування фольклорного 

матеріалу свого регіону, району. Виготовлення зразків діалектологічного 

розшифрування. 

 

 

1.4. Обрядовий фольклор. Календарно-обрядові пісні. Дитячий 

фольклор (9 год) 



Ознайомлення з календарно-обрядовими піснями (веснянками гаївками, 

русальними, петрівчаними, колядками, щедрівками). Призначення, час 

виконання та художній зміст. Поняття про обрядовий фольклор, використання 

календарно-обрядових пісень у народних звичаях та обрядах. 

Знайомство з дитячим фольклором (колискові, забавлянки, примовки, 

заклички, лічилки, ігрові пісні). 

Художній зміст колискових пісень, проведення дитячих забавлянок, 

закличок, лічилок та ігор. 

Основні обрядодійства з використанням примовок, ігрових пісень, 

колискових, закличок. 

Практична робота. Розшифровування тексту обрядової пісні, дитячого 

фольклору. Проведення дитячих забавлянок, ігор, закличок, лічилок. 

Визначення художнього змісту календарно-обрядових пісень. Запис та 

паспортизація пісень календарної обрядовості. Робота з магнітофоном та 

диктофоном. 

 

1.5. Давні календарні обряди і звичаї в Україні (весняно-літні, 

осінньо-зимові) (9 год) 

Поняття про давні календарні обряди і звичаї в Україні (весняно-літні, 

осінньо-зимові). Поняття «обряд» та «звичай» — спільність та відмінність. 

Ознайомлення з основними обрядами і звичаями весняного, літнього, 

осіннього, зимового періодів за допомогою наочних посібників (плакати, 

стенди, фільми та ін.) та літератури (журнали, газети, книжки та ін.). 

Початкові знання про календарну та родинну обрядовість. Способи 

виконання різних календарних обрядодійств. Основні дійові особи, час 

виконання звичаїв та обрядів певного регіону, району, етнічної групи. 

Визначення обрядів і звичаїв за допомогою обрядових пісень, обрядових 

дійств. 

Практична робота. Демонстрація календарних обрядодійств літнього, 

осінньо-зимового періодів. Проведення давніх календарних обрядів та звичаїв 

свого регіону. Складання простих сценаріїв із використанням давніх 

календарних звичаїв та обрядів. 

 

1.6. Родинно-обрядовий фольклор (9год) 

Загальні відомості про родинно-обрядовий фольклор: рід, родина, рідня. 

Знайомство з основними родинно-обрядовими звичаями та обрядами. Коротка 

характеристика весільних обрядів як основи родинно-обрядового фольклору. 

Поняття про специфіку виконання весільних, хрестильних пісень. Порівняння 

родинно-обрядових звичаїв. 

Практична робота. Розшифровування пісень родинно-обрядового 

фольклору. Складання сценарію проведення одного із етапів весільного обряду. 

Паспортизація фольклорного матеріалу. Визначення художнього змісту 

родинного фольклору, специфіки виконання весільних пісень.  

 

1.7. Соціально-побутові пісні. Думи та історичні пісні (6год) 

Поняття про соціально-побутові пісні. Види соціально-побутових пісень. 

їхнє призначення та художньо-образний зміст. Обрядодійства, які 



супроводжуються соціально-побутовими піснями. Давні ознаки та прикмети 

реквізитів.  

Поняття про думи та історичні пісні. Походження дум та історичних 

пісень. Виконавці дум. 

Практична робота. Розшифровування соціально-побутових пісень. 

Паспортизація фольклорного матеріалу. Робота над словами-діалектизмами. 

 

1.8. Українська міфологія (9 год) 

Особливості слов'янських дохристиянських вірувань. 

Національний колорит української міфології. 

Народні легенди та перекази про сутність і походження явищ природи, 

походження людини (антропогенічні), богів (теологічні), про виникнення 

Всесвіту (космогонічні) та ін. 

Народні міфологічні образи у творах українських письменників. 

Практична робота. Класифікація та характеристика образів української 

міфології. 

Робота над записами та розшифруванням легенд, переказів, приказок. 

 

1.9. Сезонно-трудовий фольклор.  

Обрядова землеробська фольклорна традиція (9 год) 

Поняття сезонно-трудового фольклору, обрядової землеробської традиції. 

Основні обряди та звичаї трудового фольклору. Особливості обрядової 

землеробської традиції. Прикмети та ознаки обрядодійств. Пісні трудового 

фольклору, що супроводжують вирощування урожаю: сіяння, поління, збір, 

обробка. 

Особливості тексту пісень трудового фольклору.  

Практична робота. Розшифровування жниварських ягідних, обжинкових 

пісень, визначення  їх стильових особливостей. 

 

Розділ 2.  Науково-дослідницька діяльність (102 год) 
 

2.1. Сутність та основні етапи організації наукового дослідження. 

 (21 год) 

Предмет і сутність науки та її головна функція. Види учнівських науково-

дослідницьких робіт та їх структура. Ознайомлення слухачів  із тематикою 

робіт випускників секції. 

Етапи написання наукового дослідження. 

Вибір проблеми та вимоги до теми дослідження. Мета і завдання 

дослідницької роботи. 

Практична робота. Складання індивідуальних планів роботи. 

Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження. 
 

2.2. Організація наукового дослідження (81 год) 

Розробка структури дослідження. Вивчення історичного аспекту 

проблеми. 

         Загальні і спеціальні методи дослідження, методика визначення матеріалу 

та об’єкта дослідження. Вибір методик дослідження матеріалу. 



Принципи збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою 

літературою, запис бібліографії. 

Конспектування прочитаного. Види конспектів: текстуальні, вільні, 

комбіновані. Тематичні виписки, тези, план.  

Правила оформлення дослідницької роботи. 

Варіанти наочних матеріалів для захисту науково-дослідницької роботи. 

Підготовка доповіді. Правила складання плану захисту наукової роботи. 

Культура мовлення під час ведення дискусії. 

Практична робота. Розробка структури наукового дослідження. Робота 

в бібліотеці. Складання тематичних виписок, тез. Написання дослідницької 

роботи. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану захисту 

роботи. Виголошення доповіді. Обговорення виступів. 

 

Розділ 3.  Культура спілкування та публічного виступу (12 год) 

Поняття спілкування, його види, форми та характеристика. Вербальна 

комунікація. Невербальна комунікація, її місце і функції в міжособистісному 

спілкуванні. 

Виступ перед аудиторією. Культура мовлення під час публічного 

виступу. Специфіка ведення діалогу. 

Практична робота. Укладання правил мовця і слухача. 

Виступи на обрану тему. Аналітична робота: виявлення недоліків у 

виступі, коментування, поради. 

 

Екскурсії, конкурси, тематичні заходи (18 год) 

Ознайомлення із загальними принципами організації масових заходів. 

Організація виставок робіт гуртківців. Участь у конкурсах, конференціях. 

Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, концертів, вечорів. 

 

Підсумкове заняття (3 год) 

Підбиття підсумків роботи секції протягом року. Відзначення кращих 

слухачів. 

Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. 

Рекомендації щодо подальшого навчання і продовження науково-дослідницької 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

Учні мають знати: 

— поняття про фольклористику, імена визначних фольклористів; 

— основні календарно-обрядові звичаї та обряди з використанням 

календарних пісень; 

— різновиди родинно-обрядових пісень; 

— специфіку виконання весільних пісень; 

— основні види соціально-побутових пісень; 

— давні козацькі, рекрутські пісні окремих регіонів України; 

— особливості слов'янських дохристиянських вірувань; 

— образи української міфології; 

— поняття про обрядову землеробську традицію; 

— стильові особливості обрядових пісень; 

— символічні рослини українців, легенди і повір'я про них; 

— регіональні особливості усної народної творчості; 

— основні символи, атрибути, обереги українців; 

— вимоги, правила записування фольклорного матеріалу; 

— поняття про розшифровування та паспортизацію зібраного матеріалу; 

— правила техніки безпеки; 

— правила культури спілкування; 

— особливості організації дослідницької роботи; 

— структуру наукового дослідження; 

— методологію дослідження; 

— правила оформлення результатів наукової роботи; 

— правила культури мовлення, поведінки під час виступу. 

 

Учні мають уміти: 

— працювати з магнітофоном, диктофоном; 

— вести бесіду з носієм фольклору щодо запису фольклорного матеріалу; 

— дотримуватись правил культури спілкування; 

— характеризувати стильові особливості календарно-обрядових, родинно-

побутових та соціально-побутових пісень; 

— описувати обрядові традиції українців; 

— розшифровувати символічні образи українських народних пісень; 

— характеризувати регіональні особливості усної народної творчості; 

— розшифровувати прозову та віршову усну народну творчість; 

— записувати, розшифровувати, паспортизувати фольклорний матеріал; 

— організувати власну науково-дослідницьку діяльність; 

—  формулювати мету завдання дослідження, аргументувати вибір 

проблеми; 

—  застосовувати різні методи дослідження; використовувати різні 

інформаційні джерела для збору наукового матеріалу; 



—  правильно оформлювати результати дослідження; презентувати власну 

науково-дослідницьку роботу; складати план захисту наукового дослідження і 

виголошувати промову; 

—  дотримуватись правил мовленнєвої поведінки під час захисту; 

практично застосовувати знання щодо організації виставок та проведення 

масових заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СЕКЦІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
 

Обладнання Кількість, шт. 

Техніка 

Комп’ютер або ноутбук 1 

Принтер 1 

Мультимедійний проектор 1 

Мультимедійна дошка 1 

Сканер 1 

Копіювальний апарат 1 

Накопичувач USB Flesh-drive 1 

Канцелярське приладдя 

Папір друкарський  За потребою 

Ручки кулькові За потребою 

Ватман А-1 За потребою 

Папки  За потребою 

CD-DVD-диски За потребою 
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