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особливості виконАння творів дитячоГо Фольклору

Шевченко в.в., добронравова с.А., семенова о.А.
київський національний університет культури і мистецтв

стаття присвячена визначенню особливостей творів дитячого фольклору. описано підходи до класифіка-
ції творів дитячої фольклористики. визначено головні характеристики найпопулярніших жанрів, серед 
яких колискові пісні, колядки, щедрівки, дражнилки, забавлянки. у статті зазначено специфіку виконан-
ня деяких творів дитячої фольклористики.
ключові слова: дитячий фольклор, фольклористика, колискові пісні, колядки, щедрівки, дражнилки, за-
бавлянки.

Постановка проблеми. дитячий фольклор 
охоплює різноманітну жанрову палітру. 

це твори, які можуть бути створені дорослими 
для дітей, або ж власне дітьми. жанри дитячої 
фольклористики виникали в різний час, але й на 
сьогодні вони залишаються актуальними. кожен 
із жанрів має свою функцію та особливості ви-
конання. дитячий фольклор незмінно продовжує 
існувати як важливий складник загальнонаціо-
нальної народної творчості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
особливостями дитячої фольклористики науков-
ці почали займатися ще в минулому столітті. на-
разі приділяють увагу дитячій фольклористиці 
як складовій частині усної народної творчості. 
о. в. Марчун займається дослідженням жанрової 
структури дитячого фольклору; Т. в. Полковен-
ко у статті «джерела української етнопедагогіки: 
дитячий фольклор» досліджує особливості пев-
них жанрів.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. з огляду на наявну джерельну 
базу, постає проблема відсутності аналізу вико-
навської специфіки дитячої фольклорної тради-
ції, відповідно до їх функційного призначення.

метою статті є аналіз особливостей виконан-
ня деяких жанрів дитячої фольклористики, се-
ред яких колискові пісні, щедрівки, колядки, за-
бавлянки, дражнилки.

виклад основного матеріалу. «дитячий фоль-
клор – багатожанрова система, що складається 
із прозових, речитативних, пісенних та ігрових 
творів» [2]. Протягом 19-20 століть багато на-
уковців досліджували дитячий фольклор. серед 
них: о. і. дей, г. в. довженок, о. а. Правдюк, 
г. а. Барташевич, л. Б. стрюк, Ф. з. яловий, 
П. г. черемський, в. г. Бойко, о. М. Таланчук, 
л. Ф. дунаєвська та інші.

Термін «дитячий фольклор» вперше почали 
застосовувати у 20-х роках 20 століття. однак 
і до нашого часу точаться дискусії з приводу 
того, які саме жанри усної народної творчості 
належать саме до дитячого фольклору. серед 
науковців, які займалися цим питанням зна-
вець народної педагогіки г. с. виноградов, а 
також н. П. андрєєв. вони стверджували, що 
термін «дитячий фольклор» доцільно вживати 
в тих випадках, коли йдеться про твори, ство-
рені безпосередньо дітьми, а також поезію пес-
тування – невеликі твори, які дорослі прогово-
рюють дітям.

до іншої групи дослідників належать науков-
ці о. капіца, е. литвин, котрі стверджували що 

до дитячого фольклору належать як твори дітей, 
так і твори дорослих.

в. анікін виділяє три групи дитячого фоль-
клору, до яких належать:

• твори, які дорослі передають дітям. До цьо-
го різновиду належать казки, загадки, прислів’я, 
обрядові пісні тощо. Тобто це ті складові части-
ни усної народної творчості, які раніше побу-
тували в дорослому середовищі, а згодом пере-
йшли до дітей;

• складники фольклору, які створені дорос-
лими безпосередньо для дітей, наприклад, ко-
лискові, дитячі казки, пестушки тощо;

• безпосередньо дитячий фольклор, тобто ті 
твори, які створені власне дітьми для дитячих 
розваг. це можуть бути жарти, лічилки драж-
нилки тощо. Третій різновид творів створюють 
і виконується безпосередньо дітьми без втручан-
ня дорослих.

однак жанрове різноманіття дитячого фоль-
клору іноді не дозволяє поставити чітку межу 
між видами. Тобто іноді важко визначити, до 
якої групи належить той чи інший твір. напри-
клад, казки про тварин важко розмежувати між 
першою групою та другою. однак усі твори дитя-
чого фольклору мають одну спільну рису – вони 
призначені для дітей, а хто їх створює – це вже 
другорядна особливість.

о. в. Марчун [6] виділяє такі ознаки дитячої 
фольклористики як складника усної народної 
творчості: 1) усна форма творення й поширення; 
2) традиційність; 3) варіантність; 4) анонімність; 
5) колективність.

дитячий фольклор представлений великим 
розмаїттям жанрів. Проте, наразі не існує уста-
леного поділу жанрів дитячого фольклору. деякі 
науковці керуються різними принципами поділу 
дитячої фольклористики. одні за основу беруть 
віковий, побутовий, генетичний, функціональний, 
гендерний принципи. дослідженням типологіза-
ції жанрів займалися П. Бессонов, М. дерлиця, 
о. капиця. остання якраз поділяє всі жанри на 
дві групи: 1) ті, що виконуються батьками но-
вонародженим дітям до 5-6 років; 2) твори, які 
поширені серед дітей, коли ті є безпосередніми 
суб’єктами створення.

згідно з цим поділом виділяють такі жанри 
дитячої фольклористики:

• колискові пісні;
• твори дорослих для дітей – забавлянки;
• дражнилки;
• календарно-обрядові пісні (колядки, ще-

дрівки, посівалки тощо);
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• загадки;
• скоромовки;
• казки та власне дитячі казки;
• лічилки;
• дитячі ігри;
• звертання до дощичка, сонця, веселки тощо.
Пропонуємо проаналізувати найбільш попу-

лярні жанри дитячої фольклористики: колискові 
пісні, щедрівки, колядки, дражнилки, забавлянки.

колискові пісні – ліричні пісенні твори, які 
виконуються матір’ю (рідше батьком чи інши-
ми членами родини) над колискою дитини для 
того, щоб її приспати. це один з найпопуляр-
ніших жанрів дитячого фольклору. колисання 
дитини має важливе значення в перші роки 
життя. завдяки виконанню цих пісень дитина 
запам’ятовувала голос матері та краще засина-
ла. українські колискові пісні мають свої осо-
бливості. вони славляться образністю та поде-
коли містичністю.

колискові пісні мають особливу манеру вико-
нання. їх співають з ніжністю, безпосередністю, 
простотою. цей жанр дитячої фольклористики 
виконується безпосередньо для дитини, без сто-
роннього слухача. основна функція колискових 
пісень – заспокоїти дитину, закликати сон та ви-
разити свої переживання. через це колискові 
пісні дають багато місця для імпровізації. колис-
кові пісні виконуються в одноманітному ритмі, 
який створюється за допомогою певних прийомів. 
наприклад, за допомогою повторів цілих рядків.

Котику сіренький,
Котику біленький,
Котку волохатий,
Не ходи по хаті,
Не ходи по хаті,
Не буди дитяти.
колядки й щедрівки належать до зимового 

циклу календарно-обрядової творчості. компози-
ція колядок доволі проста, вони складаються із 
заспіву, основного тексту, приспіву та поколяді. 
Твори цього жанру виконуються групою коляд-
ників, які переодягаються в різних героїв. оскіль-
ки обряд колядування приурочений до різдва 
христового і в колядках наяві біблійні мотиви, то 
ці твори виконуються урочисто та святково.

Щедрування – це давній новорічний звичай, 
під час якого групи щедрувальників ходять по 
домівках, славлять господарів. усе дійство су-
проводжується танцями, музикою. на відміну 
від колядок, які не мають усталених повторю-
ваних фраз, у щедрівках повторюються одні й ті 
ж рядки: «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим 
людям на весь вечір».

Ой сивая тая зозуленька.
Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
серед дитячої фольклористики є місце не 

тільки позитивним та добрим пісням, а й ви-
ходу негативних емоцій у вигляді дражнилок. 
вони висловлюють негативний погляд дітей на 
навколишній світ. основна функція фольклор-
ної дражнилки – поставити на місце кривдника, 
особу, до якої дитина відчуває неприязнь. для 
таких творів дитячої фольклористики характер-
ні приспівування імен тих, на кого спрямований 
текст. для того, щоб дражнилка виконувала свою 
функцію необхідне докучливе повторення одних 
і тих же рядків. у таких творах використовуєть-
ся звукові, смислові та образні повтори, які спря-
мовані на дитину, котру дратують. дражнилки 
характеризуються емоційністю та образністю.

Ой Микито, Микито,
Вигнав воли на жито,
А сам пішов до хати
Вареники вплітати.
забавлянки – це один з видів спілкування 

дорослих з дітьми. зазвичай вони представлені 
як короткі пісеньки або віршики, поєднані з пев-
ними рухами, мета яких підтримати гарний на-
стрій дитини та зміцнити її фізично. забавлянки 
підходять для дітей різного віку, але необхідно 
враховувати, чи вік дитини дозволяє сприймати 
зміст. Мета забавлянок – не лише розважити ди-
тину, а й розвивати її мову. виконання забавля-
нок відбувається у вигляді діалогу матері та ди-
тини. зазвичай ці твори дитячої фольклористики 
спрямовані до оточуючого світу – село, місто, 
хата, подвір’я, родина. головні характеристики 
забавлянок: 1) невеликий розмір; 2) динаміч-
ність; 3) поєднання звуків рідної мови, інтонацій 
і рухів; 4) багаторазове повторення всього твору 
або його окремих частин; 5) діалогічність; 6) імп-
ровізаційна можливість; 7) емоційність.

висновки та подальші перспективи. нау-
ковці визначають різні підходи до класифікації 
жанрів дитячої фольклористики. існує підхід, що 
до дитячого фольклору належать тільки твори 
створені власне дітьми. інший погляд на типоло-
гізацію вказує на те, що до дитячого фольклору 
слід зараховувати й твори, створені дорослими 
для дітей.

до найпопулярніших творів дитячої фоль-
клористики належать: колискові пісні, колядки, 
щедрівки, забавлянки, дражнилки. кожен із цих 
жанрів має свої особливості виконання. напри-
клад, колискові пісні відомі образністю та ніжніс-
тю виконання, вони виконуються безпосередньо 
для дитини, без додаткових слухачів.
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особенности исполнения произведениЙ детскоГо ФольклорА

Аннотация
статья посвящена определению особенностей произведений детского фольклора. описаны подходы 
к классификации произведений детской фольклористики. определены основные характеристики са-
мых популярных жанров, среди которых колыбельные песни, колядки, дразнилки, потешки. в статье 
указана специфика выполнения некоторых произведений детской фольклористики.
ключевые слова: детский фольклор, фольклористика, колыбельные песни, колядки, дразнилки, по-
тешки.
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feAtures of performiNG childreN’s folKlore worKs

summary
the article is devoted to the definition of peculiarities of works of children’s folklore. Approaches to the 
classification of works of children’s folklore were described. the main characteristics of the most popular 
genres, among them lullaby songs, carols, shchedrovki, teasers, funny are determined. the specifics of the 
performance of some works of children’s folklore were described in the article.
Keywords: children’s folklore, folklore, lullabies, carols, shchedrivki, teasers, funny.


