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Величезну роль у вихованні духовної культури людини завжди 

відігравала народнопісенна творчість. Вона допомагає людям оцінити красу 

життя і взаємних відносин, красу рідної землі і її природи, красу вірності і 

щирості, і, навпаки, потворність зради й лінощів, заздрості й невдячності.  

Надзвичайно актуальною при формуванні національної 

самосвідомості молоді є українська народна пісенна культура, яка 

використовується у взаємозв’язку з іншими сферами впливу на особистість. 

У ній відображається багатовікова історія народу, його традиції, звичаї, 

обряди, мова; виховується любов до свого народу, Батьківщини та емоційне 

сприйняття дійсності. 

Дослідження етнографів, музикознавців В.Гнатюка, А.Іваницького, 

М.Грінченка, К.Квітки, Ф.Колесси та інших стверджують, що серцевиною 

ураїнської иузичної культури є народна пісня. То й не дивно, що творчість 

видатних українських композиторів М.Лисенка, П.Ніщинського, К.Стеценка, 

Я.Степового, М.Аркаса, Б.Лятошинського, Д.Січинського, М.Леонтовича, 

С.Людкевича, Л.Ревуцького, В.Косенка, М.Вериківського, П.Козицького 

ввібрала в себе красу та мальовничу колоритність українських мелодій. 

Можна стверджувати, що першоосновою всієї української музичної культури 

є українська народнопісенна культура. 

Під народнопісенною культурою слід розуміти складне та об’ємне 

явище, в якому через пісню та її соціальне функціонування зберігаються та 

збагачуються духовні цінності народу, які передаються від покоління до 

покоління. Народнопісенна культура – поліфункціональне явище, яке має 

пізнавальну, світоглядну, інформативну, регулятивну, комунікативну, 

аксеологічну, культуротворчу, виховну функції. 

Українську народнопісенну культуру складають пісні календарно-

обрядового циклу (колядки, щедрівки, веснянки, русальні пісні, петрівчані, 

купальські, жниварські, весільні та інші), билини, думи, балади, історичні 

пісні, соціально-побутові пісні (козацькі, чумацькі, солдатські, рекрутські, 

наймитські), родинно-побутові (про жіночу долю, кохання, жартівливі, 

танкові та інші), обробки народних пісень, пісні-романси, пісні літературного 

походження та існування їх у соціокультурному середовищі. 

Протягом ІІ половини ХІХ та ХХ ст. велика плеяда українських 

просвітителів, діячів культури й мистецтва, письменників досліджуваа роль 

української народної пісні в житті народу. 

Рівень пісенної культури нерідко є вірним і яскравим показником його 

загального духовного розвитку. У всі часи пісня в Україні – органічна частка 

людського життя. „Пісня для Малоросії – все: і поезія, і історія, і батьківська 



могила”, – говорив М.Гоголь [2, 68]. „Покажіть мені народ, у якого б було 

більше пісень. Наша Україна дзвенить піснями” [3, 114]. 

На народній пісні зріс геній Т.Шевченка. Пісня для нього була 

невмирущим джерелом духовності народу, його історією, долею. У 

поетичній формі він відізвався про неї: 

„Наша дума, наша пісня 

Не вмре, не загине... 

От де люди, наша слава, 

Слава України. 

Без золота, без каміню, 

Без хитрої мови, 

А голосна та правдива, 

Як Господа слово” [16, 56]. 

Теплотою, піднесеністю української пісні захоплювався П.Грабовський. 

Про неї поет писав: «Що за милозвучність та краса, не кажучи вже про 

класичну простоту та безпосередність натхнення! Се – джерело, з якого на 

здоров’я ще довго будуть пити нащадки” [4, 125]. 

І.Нечуй-Левицький вважав, що національний дух і характер: широка 

гаряча фантазія, глибоке ніжне серце, тиха задума, сміх з слізьми, гумор – усе 

це виявилося в народних українських піснях, у їх мотивах, що зачіпають самі 

глибокі струни серця [10, 13]. 

Дослідник української народної пісні Ф.Колесса визначив за піснею 

велику історико-пізнавальну цінність: „Народні пісні є органічним витвором 

народного духу: вони живуть і розвиваються у тісній зв’язі із духовним 

життям народу, як його найсильніший вислів. Тому українські народні пісні 

дають невичерпні засоби до пізнання характеру й душі українського народу, 

його історії й культурного розвитку. У самому наверствуванні українських 

народних пісень зазначалися дуже виразно суспільні й політичні терміни та 

чергування культурних впливів протягом більше як тисячолітньої історії 

нашого народу” [7, 24]. 

Глибоко дослідив роль української пісні в утвердженні виховного ідеалу 

українського народу Г.Ващенко. На його думку, українська пісня за змістом, 

багатством, глибиною й різноманітністю переживань, відбитих у ній, красою 

і мелодійністю посідає одне з перших місць серед пісень народів світу. Саме 

вона підтримує свідомість національної єдності українського народу, любов 

до батьківщини й пошану до себе [1, 120]. 

Г.Ващенко, всебічно досліджуючи українську народну пісню з часів 

Київської Русі й до середини ХХ ст. включно, виявив характерні риси 

світогляду українця. Йому притаманні: 

– глибока релігійність, міцна віра в Бога. Бог є Найвища Правда – і 

тому правда переможе, як в особистому, так і в громадському житті; 

– щирий патріотизм; український лицар живе для Батьківщини: він 

завжди готовий віддати за неї своє життя. Найдорожче для нього – 

лицарська честь і слово; найбільша ганьба для нього – зрада вірі й 

Україні; 



– любов і пошана до батьків, згода в сім’ї й родині, що є основою 

здорового суспільного життя; 

– згода й мир між членами суспільства, культ дружби й побратимства; 

– чистота почуття кохання, створення на ґрунті скромності, 

стриманості й вірності здорової родини; 

– любов до праці, різке засудження та висміювання ледарів; 

– свідомість своєї людської гідності, почуття честі, те, що можна 

назвати духовним аристократизмом; 

– пошана до інших людей, що виявляється в чемній поведінці, в 

привітанні і т.ін.; 

– непереможна любов до волі й ненависть до рабства й неволі; 

– прцелюбство, радісна вільна праця на своїй ниві; тяжка й ненависна 

праця на чужому: вона гнітить і принижує людину; 

– любов до своєї хати, до свого клаптя землі [1, 121-138]. 

Питання про роль української народної пісні в духовному житті народу 

знайшли відобрадення в наукових працях А.Авдієвського, О.Дея, І.Зязюна, 

Г.Нудьги, М.Стельмаховича, С.Мишанича, Ф.Колесси, В.Гнатюка та ін. 

І.Зязюн вважає українську народну пісню дієвим запобіжником 

бездуховності сучасної молоді. Українці, стверджує він, – „одна з 

найспівучіших і найобдарованіших музично націй. Вона має чи не найбільше 

пісенне багатство у світі – понад 500 тисяч пісень. Увійти у світовий 

культурний простір наша держава зможе не наслідуючи будь-які (і часто-

густо не найвищого гатунку) прояви західної культури, а плекаючи і гідно 

представляючи свою – багатовікову, самобутню й неповторну” [13, 62]. 

Відомий фольклорист С.Мишанич зазначав, що пісня супроводжує все 

свідоме життя людини – від колискової до гробової дошки. Вона й донині 

перебуває у стані активного побутування, отже, сприяє вихованню 

національної самосвідомості українців, окреслює провідні ознаки їх 

психологічного укладу. 

Без народної пісні, яка осяває дитячу свідомість, випробовує і розвиває 

голосові здібності, емоційну рухливість людини, закладає драматичні основи 

душі, а найголовніше, дає почуття належності до рідного народу, його 

духовних скарбів, без пісні нема не те що митця, а й просто людини [11, 484-

485]. 

Л.Стрюк у своїй праці „Пісенна етнологія України” переконливо 

показує, що всі пісенні жанри усної народної поетичної творчості є 

невичерпним джерелом пам’яті народу України, у якому дбайливо 

зберігаються протягом багатьох століть знання про життя нашого народу  в 

різні історичні часи, його звичаєвість і побут. Ці народно-поетичні твори для 

нас не просто явище минулого, не тільки унікальний історичний документ, а 

цінний скарб етнічних коштовностей, які в сукупності своїй окреслюють 

феномен української нації і, промовляючи до прийдешніх поколінь, 

покликані виплекати в їх душах національну свідомість і гордість за свій 

народ, його історію і культуру [14, 321-322]. 



Ученими в останні роки встановлено позитивний вплив пісні, молитви 

на психіку людини, її здоров’я. Це та муза, де емоційна й семантична 

інформація досконало поєднані музикою і словом. 

Галина Хоткевич, донька відомого музиканта, фольклориста й 

письменника, зазначає, що чуємо ми не лише вухами, а й шкірою, м’язами, 

мозком, а головне – хребтовим стовпом. Вже визначено, який хребець 

відчуває ту чи іншу ноту. Відомо, що кожна точка відчуття звука на нашому 

тілі відповідає точкам китайського лікування – голковколювання. Вібрація 

звука в тілі (говір, крик, стогін, спів), подібно до голковколювання, стимулює 

енергетичні канали. Чи не тому багато людей у важкі для себе хвилини 

підсвідомо починають молитись? Це тому, що молитви, духовний спів, пісні, 

мантри, звуки музики викликають відповідні вібрації в центрах свідомості, 

очищають їх і сприяють розкриттю. Ще у двадцятих роках минулого століття 

у відгуках на виступи прославленого хору О.Кошиця голландці писали: 

„Вони мають засіб співу, який проходить через мозок кісток” [8, 50]. 

Народну пісню можна використати, як зазначає О.Отич, у виховній 

роботі з певною віковою категорією дітей як ефективний сугесто-педійний 

засіб, який природно й непомітно для учня торкається найпотаємніших струн 

його душі й справляє сильний виховний вплив, збуджуючи яскраві емоційні 

переживання й естетичні почуття [12, 9]. 

Народну пісню вважають найефективнішим засобом естетичного 

виховання дітей і зарубіжні педагоги: М.Шафер, І.Плоуде, П.Брінсон, Е.Вебб, 

Ч.Гейтслелл та ін. 

Як свідчить М.Лещенко, в зарубіжних системах підготовки вчителів 

музики вагоме місце відводиться народній пісні. Помітний акцент робиться 

на формуванні у студентів навички добирати пісенний репертуар для 

хорового співу. Він складається відповідно до інтересів і можливостей дітей і 

включає 40-60 пісень на рік. Значне місце відводиться народним пісням, 

зокрема колисковим, які виділяються сильним психоемоційним впливом на 

особистість, стабілізуть її духовний стан. Одночасно ширше використання 

колискових пісень здійснюється з метою підготовки майбутніх батьків 

передавати фольклорні надбання власним дітям. 

Народнопісенна творчість являє собою унікальну мозаїку пісень, у яких 

оспівується краса рідної землі, утверджується любов до Батьківщини. 

Доступні співзвучні мелодії, тексти збагачують мовленнєвий словник учнів, 

розвивають естетичні почуття [9, 42]. 

До виявлення ролі в житті українськго народу зверталося багато діячів 

культури й мистецтва інших народів. М.Добролюбов захоплено відзначив: 

„...Пісня і дума становить там народну святиню, краще добро українського 

життя, в них горить любов до батьківщини, виблискує слава минулих 

подвигів; в них дихає і чисте, ніжне почуття жіночої любові, особливо 

любові материнської... Все коло життєвих насущних інтересів охоплюється в 

пісні, зливається з нею, і без неї саме життя стає неможливим” [6, 457-458]. 

Найвищу оцінку українській народнопісенній культурі дав Л.М.Толсой. 

Він писав, що народу, який має таку пісню, ... який уміє так відчувати свої 



радощі і так прекрасно виливати свої думки, свої мрії, свої переживання, 

немає чого страхатися за своє майбутнє. Час його не за горами [15, 38]. 

Болгарин М.Тодоров глибоко знав і високо цінував українську народну 

пісню у виконанні співців-бандуристів. „В їхній музиці, писав він, – відбита 

історія народу, його славне героїчне минуле, а в піснях втілені його мрії про 

щастя” [15, 38]. 

Народотворчу функцію української пісні чітко визначив французький 

вчений Ш.Сеньобос: „Українська нація суто слов’янська, весела, 

життєрадісна, лицарська... це нація поетів, музикантів, митців, яка назавжди 

викарбувала свою історію в піснях, а століття неволі, не змогли примусити її 

мовчати” [15, 38]. 

Суть і значення української пісні в житті народу образним афоризмом 

подає італійський діяч культури Д.Чамиолі: „Для козака шабля – його хрест, 

перемога – його бог, а пісня – його молитва” [15, 39]. 

Учений, колишній президент Чехо-Словацької Академії наук Зденек 

Неєдли так висловився: „Не можна перерахувати всі мистецькі властивості 

української пісні, бо вони такі невичерпні, як життя народу, що п’є цілющу 

силу з матері-землі. Це мистецтво глибоко народне тому, що з нього 

бепосередньо промовляє до нас своєрідна чиста душа українського народу. 

Гарна ця душа. Таке ж і її мистецтво” [17, 9]. 

Високу оцінку ролі української народної пісні у житті народу дали 

російський письменник О.Горький, польський поет А.Міцкевич, сербський 

вчений А.Лукшіч, композитори Л.Бетховен, Ф.Шуберт, Ф.Шопен та багато 

інших [5, 18]. 

Отже, як свідчать вітчизняні та зарубіжні просвітителі, філологи, 

письменники, музиканти й композитори, вчені, українська пісня є оберегом 

народу, його духовності. Вона його гордість і слава. Пісня підтримує 

національну свідомість, життєздатність народу. 

Аналіз праць просвітителів, письменників, діячів культури й мистецтва, 

робота над дослідженням текстів пісенного фольклору України переконливо 

показує, що українські народні пісні – джерело пам’яті народу, духовний 

його набуток; вони є дієвим засобом формування національної 

самосвідомості особистості. 
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