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Питання наступності вокальної манери  є досить важко вирішуваним 

та зовсім невивченою областю традиційного співу. В історії класичної 
музики питаннями вокальної техніки стали займатися давно як самі 
співаки, так і педагоги з вокалу, лікарі (фоніатри, ларингологи), вчені-
акустики. Однак до цих пір різні музично-педагогічні принципи 
постановки голосу викликають суперечки в середовищі професійних 
вокалістів. Що стосується вокальної техніки української народної музики, 
то можна сказати, що її вивчення тільки починається. Останні десятиліття 
відрізняються особливо інтенсивною збирацької роботою. У ці роки 
фольклористи перейшли до суцільного обстеження територій, завдяки 
чому стали створюватися великі колекції звукозаписів, що відповідають 
сучасним вимогам науки.  

Виконавська сторона фольклорного тексту є і жанрово значущою. 
Крім того, в кожному локальному стилі виробляється свій звукообраз, 
«звукоідеал», який безпосередньо впливав на формування нового 
покоління співаків цієї традиції, завдяки чому зберігалася музично-
виконавська специфіка регіональних фольклорних стилів. 

Збереження і відродження традицій народної культури є одним з 
найважливіших завдань сучасного руху фольклоризму. Цей процес 
повинен ґрунтуватися на глибокому розумінні специфіки фольклору як 
однієї зі сфер традиційного життя народу. 

В українській усній народній словесності вже на ранньому етапі 
формування фольклористики як наукової дисципліни помічені регіональні 
і місцеві особливості [5, с. 7–8]. 

У новочасній науковій літературі вже утвердився погляд, що 
фольклор етносу – це «система локальних традицій» [1, с. 105], що 
«фольклорна традиційна культура у своєму конкретному наповнюванні 
завжди регіональна і локальна» [3, с. 6], що у своєму функціонуванні і 
розвитку вона пов’язана з певним просторово обмеженим середовищем, є 
«локальною художньою культурою» [4, с. 144–153] тощо. 

В українській фольклористиці регіональне вивчення усної народної 
творчості найвиразніше виявляється в практиці місцевих збирачів, видання 
збірників фольклорних записів з окремих регіонів і місцевостей, в 
проведенні регіональних експедицій, групуванні архівних зібрань 
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фольклорних матеріалів. 
Увага до місцевих традицій повинна стати основним напрямом 

діяльності як для учених-фольклористів, так і для всіх творчих колективів, 
що займаються вивченням і освоєнням фольклорного матеріалу.  

Глибоке вивчення традицій народної культури – принцип діяльності 
викладачів кафедри української літератури, українознавства та методик їх 
навчання та кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
Освоєння місцевих фольклорних традицій сьогодні відбувається в двох 
взаємозв’язаних між собою напрямах. Одне з них – наукова робота по 
збору фольклорно-етнографічних матеріалів (регулярні фольклорно-
етнографічні експедиції здійснюються з 1990 року і тривають до 
теперішнього часу), їх систематизації, розшифровці і публікації.  

Головне завдання фольклорної практики – навчити студентів бачити 
сучасний стан усної народної творчості й усвідомити її значення у житті 
людини, визначити специфіку побутування фольклору у даній місцевості, 
встановити причини, що впливають на деформацію фольклорної традиції 
[6, с. 16]. 

Інший, не менш важливий напрямок, пов’язаний з практикою 
фольклорного ансамблю. Безпосереднє спілкування учасників ансамблю з 
народними виконавцями відбувається вже в ході експедиційної роботи. 
Подальше освоєння фольклорних джерел (звукозаписів, відеоматеріалів) 
здійснюється на базі фондів лабораторії «Етнології Черкаського краю». 

Народний аматорський колектив «Софія» УДПУ імені Павла 
Тичини, окрім власне концертно-просвітницьких завдань (ознайомлення 
широкої аудиторії з різними пісенними традиціями), ставить собі за мету 
збагачення народної пісні через її виконання. Оскільки усність – одна з 
найбільш важливих властивостей фольклору (вербального, музичного, 
хореографічного), учасники ансамблю розглядають виконання як 
необхідну частину традиційного життя фольклорного явища, яке є 
безперервним процесом, – від одного виконання до наступного. Саме у 
момент виконання приводиться в дію сам механізм традиційності: 
«виконання – сприйняття – усвідомлення – нове відтворення» і так далі.  

Таким чином, народний аматорський ансамбль «Софія», що ставить 
собі за мету відтворення власних традицій народної культури, орієнтується 
не стільки на сценічні форми діяльності, скільки на осягнення глибинних 
основ фольклору та фольклорного звучання. Дбайливе і уважне звернення 
до пісенного фольклорного матеріалу, як до джерела, розуміння 
закономірностей форм фольклору і особливостей їх побутування – умови, 
необхідні для того, щоб виконавська діяльність ансамблю не виявилася 
руйнівною для фольклорних явищ, а стала б новим етапом їх традиційного 
життя. 

Вивчення фольклорної спадщини українського народу сприятиме 
вдосконаленню процесу міжкультурного спілкування з іншими народами, 
адже без «рівноправного діалогу культур, – наголошує М. Жулинський, – 
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без урахування духовного потенціалу і перспектив розвитку кожної 
цивілізації важко формувати ефективні механізми взаємодії суспільств в 
глобальному цивілізаційному поступі»[2, с. 5–10]. 

Народний аматорський колектив «Софія» Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини створений у 1999 році за 
ініціативи завідувача кафедрою української літератури, українознавства та 
методик їх навчання професор Сивачук Н. П., у його складі – студенти 
факультету мистецтв та факультету української філології. Колектив 
очолює доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорових 
дисциплін, заслужений працівник культури України Василь Семенчук. 

Основу репертуару становлять українські народні пісні в 
автентичному виконанні (фольклорно-репродуктивний спів) та в обробках, 
переважну їх більшість записано на Уманщині під час фольклорно-
етнографічних експедицій та твори українських композиторів. Для 
колективу характерні чистота і злагодженість звучання, висока 
виконавська культура і художній смак. 
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ЦВЕТОВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ТВОРЧЕСТВЕ  

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 
 

Цветообозначение в творчестве писателя – тема актуальная, 
требующая усиленного изучения. Творчество такого талантливого 
художника слова, как Сергей Есенин привлекало внимание многих 
исследователей. Анализ колоративов С. Есенина находим в трудах 
Марченко В. А., Масловой А. М., Прокушева Ю. Л. [4–6] и других. Однако 
пласт для изучения довольно обширный, и в данной статье мы 
представляем свое видение колоративов в поэтических произведениях 


