
Проблеми етномузикології. Вип. 8                                                          Problems of music ethnology. Vol. 8 

Розділ 5. Бази даних. Довідник. Хроніка. С. 180-187                  Section 5. Database. Chronicle. Reference manual. P. 180-187  

 180 

 
 

Р О З Д І Л  5  

Б А З И  Д А Н И Х .  Д О В І Д Н И К .  Х Р О Н І К А   

 
 
 

 
 

УДК 781.7(477) + 784.4(477) 

Олена Гончаренко ,  Катерина Ільїна   (Київ)  

ДО ПРОЕ КТУ «БАЗА ДАН ИХ ОБРЯДОВОГО МЕЛОСУ  УКРАЇНЦІВ» .                       

(МАТЕРІАЛИ АНТОЛОГІЙ  «ВЕСІЛЛЯ» ТА «ВЕСІЛЬ НІ ПІСНІ» :  ЛОКАЛІЗА ЦІЯ)  
 

Проблемна науково-дослідної лабораторії по вивченню                                                                                                                 

народної музичної творчості (ЛЕК) НМАУ ім. П. Чайковського. 

Тел.: 066 819 87 16, e-mail: vidmo4ka@mail.ru, 

honcharenko@mail.ru 
 

У зв’язку з активізацією фольклористичних досліджень мелогеог-
рафічної тематики актуалізується проблема достовірності джерел, точ-
ності географічного походження матеріалів, які залучаються до аналі-
тичної бази. Публікації фольклорних творів, зібраних протягом мину-
лого, а то й позаминулого століття, становлять цінне джерело інформа-
ції для сучасних досліджень. Та їх використання часто потребує крити-
чного опрацювання, зокрема, додаткових зусиль зі встановлення чи уточнення паспортних даних цих матеріа-
лів. 

Для допомоги дослідникам пропонується географічний покажчик (каталог), що узагальнює відомості з двох 
найоб’ємніших в Україні друкованих зібрань весільних пісень, а саме антологій-двотомників «Весілля» (1970) та 
«Весільні пісні» (1982), де представлено більшість регіонів української етнічної території. Загальна кількість нот-
них записів у цих томах – понад 2500. Кількість населених пунктів, з яких вони походять – понад 300. Всі геогра-
фічні назви, на які посилаються видання, перевірені й ідентифіковані в системі сучасного адміністративного 
устрою. Їх список з посиланням на відповідні номери творів дається в електронній версії Бази даних у форматі 
Excel (на доданому DVD), та друкується у вигляді алфавітного Реєстру. Локалізацію всіх встановлених пунктів 
нанесено на карту України з зазначенням статистики публікацій як за окремими поселеннями, так і з узагаль-
ненням за етнографічними зонами. 
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Картосхему див. в Атласі на задній обкладинці  

Електронна база даних: див. DVD-СМ4_51_ETD-VSL-Antol 

 
Розвиток сучасної слов‟янської етномузикології кі-

лька останніх років спільними зусиллями представників 
різних наукових шкіл рухається в напрямку реалізації 
своєрідної програми-максимум: створення Атласу на-
родно-музичних діалектів слов‟ян. У дослідженнях ме-
логеографічного спрямування одним з найважливіших 
факторів успішності, правдивості висновків, презентати-
вності результатів стає фактор точної географічної іден-
тифікації аналізованих матеріалів. Формуючи джерель-
ну базу дослідження, науковці звертаються як до сучас-
них польових записів, котрі, як правило, здійснюються з 
дотриманням необхідних вимог паспортизації фолькло-
рних творів, так і до більш ранніх публікацій, залучаючи 
матеріали, зібрані протягом минулого, а то й позамину-
лого століття. У друкованих джерелах різних часів на-
трапляємо на відмінні підходи до надання супровідної 
інформації щодо презентованих творів, в тому числі й 
географічної: від загальних, іноді дуже приблизних по-
силань на регіон походження твору, що майже виключає 

можливість використання таких матеріалів у мелогеог-
рафічних дослідженнях, до детальних вказівок на лока-
лізацію конкретних зразків, які в цьому разі стають цін-
ним джерелом інформації й активно залучаються до на-
укового обігу. Водночас використання останніх часто 
потребує критичного опрацювання, зокрема, додаткових 
зусиль зі встановлення чи уточнення паспортних даних 
цих матеріалів, з перевірки їх достовірності.  

Тож одним з пріоритетних завдань на шляху до 
втілення ідеї національного атласу музичних діалектів є 
формування єдиної універсальної бази даних обрядового 
мелосу, яка б охоплювала всі наявні архівні та опублі-
ковані матеріали з теренів старослов‟янського світу, 
упорядковані за єдиними критеріями. Покрокове вирі-
шення цього завдання планомірно (хоча й дуже повіль-
но) здійснюється здебільшого на рівні регіональних 
масивів даних: науковці київського та львівського нау-
кових осередків української етномузикології при музич-
них академіях (ЛЕК і ЛЕЛ) працюють над розробкою та 
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наповненням електронних баз даних, формуванням ката-
логів, котрі уможливлюють зручний і швидкий доступ 
до згромадженої інформації. Певні результати роботи 
цього напрямку періодично висвітлюються в публі-
каціях [див. 3; 5–7; 12]. 

Співробітники ЛЕК з ініціативи І. Клименко вже 
понад 5 років займаються розробкою джерельної бази 
записів обрядових пісень українців. Вже реалізовано 
проект систематизації опублікованих звукових записів – 
створено й оприлюднено у серії «Слов‟янська мелогео-
графія» електронний реєстр народномузичних творів 
українців за даними дискографії [7; 5] – див. DVD-

CM4_52_ETD-Disco. 
Паралельно йде робота з опрацювання паперових 

носіїв інформації – збірників народних мелодій, у першу 
чергу – масштабних видань. У них зібрані фольклорні 
записи різних років, здійснені різними людьми з різними 
завданнями й установками, з передруками інших дже-
рел. Серед таких значною популярністю користується 
академічне видання 1982 року «Весільні пісні» (том у 
двох книгах з серії «Українська народна творчість») [1] – 
найоб‟ємніше на сьогодні зібрання весільних обрядових 
пісень (всього понад дві тисячі, з них більш як півтори 
тисячі подано з мелодіями). Томи «Весільні пісні» за-
мислювалися як своєрідне доповнення до виданого 
раніше в тій же серії 2-томника «Весілля» (1970 р.) [2], 
де подано 22 етнографічні описи весільних обрядів з 
різних теренів України, здійснені протягом 300 років, з 
яких 14 містять нотні зразки. До сьогодні названі видан-
ня-антології залишаються найповнішим зосередженням 
весільних пісень, де зібрано в сумі понад 3000 наспівів з 
майже всіх регіонів української етнічної території: 
представлені матеріали охоплюють понад 300 населених 
пунктів, демонструючи стильове розмаїття української 
співочої традиції. 

Водночас перед сучасними користувачами антоло-
гій, в першу чергу науковцями постає ряд питань сто-
совно паспортизації опублікованих матеріалів. Певною 
мірою це зумовлено різночасовими рамками здійснення 
записів пісень, презентованих у збірках: протягом понад 
сторіччя українські етнічні території зазнавали суттєвих 
змін адміністративного устрою – перерозподілялися те-
риторіальні одиниці, перекроювалися кордони, розділя-
лися або об‟єднувалися, або й зовсім зникали населені 
пункти, змінювалися їхні назви тощо. Такі процеси 
спричинили утруднення виявлення локалізації певних 
культурних явищ/одиниць, науковці змушені проводити 
додаткові історико-географічні розвідки з метою іденти-
фікації вказаних у паспортах  адрес та виявлення їх 
локалізації на мапі. Окрім цього, зібрання весільних 
пісень 1982 року має ще одну особливість, порівняно з 
двотомником «Весілля» 1970 р. Матеріали у «Весільних 
піснях» погруповані не за регіональним принципом, а за 
функціональним, з орієнтацією на «узагальнено-усеред-
нений» сценарій весільного ритуалу, навколо основних 
дій якого і гуртуються пісні близької тематики, функції, 
часто з ідентичними текстами з різних територіальних 
осередків. Це дає можливість безпосередньо співставити 
і порівняти стилістику різнорегіональних версій, але є не 
зручним для регіональних досліджень. Вказівки про 
географічне походження конкретних версій знаходимо в 
окремому списку в кінці збірки, у примітках дається 
різнорівнева інформація, часом неповна, іноді це лише 
посилання на інший зразок. Окрім того, місце побуту-

вання твору вказується у відповідності до адміністра-
тивного устрою, що існував на момент здійснення запи-
су. Таким чином, один і той самий географічний пункт 
може бути зафіксований під різними назвами і відмін-
ними адресами (часом з належністю до різних держав), 
що значно ускладнює його ідентифікацію. На жаль, як і 
в багатьох інших універсально-жанрових збірниках ми-
нулих років, двотомник «Весільні пісні» не містить 
алфавітного покажчика представлених у ньому населе-
них пунктів, що також уповільнює роботу дослідників. 

Аби раціоналізувати зусилля зацікавлених у цих 
матеріалах дослідників, працівники ЛЕК протягом по-
над 7 років проводили роботу з ідентифікації адрес на-
селених пунктів, що згадуються у паспортах до 
матеріалів академічних видань «Весілля» та «Весільні 
пісні», та приведення їх до єдиної системи, співставної з 
сучасним територіально-адміністративним устроєм. За 
двосторонньою згодою між київськими і львівськими 
науковцями вищеназваних осередків, вже кілька років у 
якості базового орієнтиру для картографування викори-
стовується довідник адміністративно-територіального 
устрою України 1987 року. Дані про українські сільські 
поселення цього часу найбільше відповідають періоду 
найактивнішої збирацької роботи 1980–2000-х років, 
тому саме цьому довіднику було надано перевагу. 

Формування електронної бази (таблиці) даних (ЕТД) 
було досить трудомістким етапом. Його результати вик-
ладено у двох видах: 

– повній електронній версії бази «Весілля-Анто-
логії» на диску DVD-CM4_51_ETD-VSL-Ant,  

– у вигляді  короткого паперового географічного по-
кажчика-каталогу, розміщеного тут на наступних 
сторінках. 

У процесі формування бази ETD-VSL до неї залуча-
лися лише зразки, в яких словесні тексти сполучаються з 
нотаціями, або хоча би мають посилання на мелодії з 
іншими підтекстовками з тією самою адресою (на жаль, 
такі текстові версії не завжди демонструють повну 
узгодженість з мелодичним варіантом, але в будь-якому 
разі є типологічно спорідненими, отже вони враховува-
лись при статистичному аналізі). 

Як і більшість електронних баз даних, розроблених 
Київською лабораторією етномузикології, ETD-VSL-Ant 
містить стовпці з аналітичними параметрами. За основу 
був узятий шаблон архівної бази РЕЄСТРИ.xls та орієн-
тований на неї каталог Фонотеки етномузики українців 
(ФЕУ) зі значною кількістю паспортних і мелоаналітич-
них параметрів (понад 60), організованих за принципом 
сумісності зі структурою регіональних реєстрів польо-
вих матеріалів в АудіоФонді ЛЕК (детальніше див. опи-
сання реєстру ФЕУ [6, 7]). Окрім вже традиційних груп 
стовпців, як то «Регіональні показники», «Адреса запи-
су», «Жанрове визначення», «Сюжетна база», «Типоло-
гічні ознаки», були введені додаткові параметри: «Дру-
коване першоджерело» (замість «Код експедиції»), 
«Друковане джерело/перевидання» (замість «Коду сеан-
су»), «Номер у друкованому джерелі» (замість «Твір у 
сеансі»). Таким чином, матеріали друкованих видань 
легко можуть бути суміщеними із вже існуючими база-
ми аудіозаписів, надаючи можливості пошуку і сорту-
вання у всьому існуючому електронному масиві. 

Найбільша увага була приділена заповненню топо-
графічної складової весільної бази даних. Таке впоряд-
кування відбувалося поетапно: в таблицю були занесені 
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оригінальні адреси, вказані укладачами друкованого ви-
дання; далі встановлювалася відповідність між вказани-
ми паспортними даними та інформацією каталогів су-
часних територіально-адміністративних одиниць – ви-
значалися ідентифікаційні номери населених пунктів 
України за довідником 1987 року [13]. У разі відсутності 
в ньому потрібного об‟єкта, він розшукувався у 
довідниках 1947, 1969, 1979 років [14-16], або в елек-
тронному каталозі Верховної Ради (2009 року), врахо-
вуючи час здійснення записів. Далі встановлювались 
факти перейменування населеного пункту, зміни його 
адміністративної приналежності (перепорядкування до 
іншої сільради, району, області) або злиття його з іншою 
адміністративною одиницею. 

На теренах Бєларусі ідентифікація відбувалась за 
подібним принципом, цифрові коди перевірених населе-
них пунктів узгоджені з нумерацією в реєстрі, укладе-
ному О. Коробовим за аналогією з принципом 
організації українського довідника 1987 року. 

Цифрові позначки населених пунктів на території 
Росії відповідають кодам ОКАТО, на теренах Польщі – 
офіційним поштовим кодам. 

Для ідентифікації населених пунктів використову-
вались можливості комп‟ютерних графічних редакторів 
(Fotoshop) з функцією створення багатошарових зобра-
жень: накладання карт однієї місцевості в різні історичні 
періоди і з різними адміністративними одиницями та їх 
кордонами в окремих випадках полегшило визначення 
локалізації населеного пункту. Виявилося, що таким 
способом простіше відслідковувати конкретну географі-
чну точку у «історичному просторі».  

Таким чином вдалося ідентифікувати більшість 
паспортів виданих матеріалів та визначити їх локалі-
зацію й занести до загальної системи пошуку баз даних 
лабораторії.  

 На жаль, не всі матеріали двотомника «Весільні 
пісні» споряджені конкретними паспортними даними. 
Інколи позначена лише певна округа, або адреса зво-
диться до найбільш загальної інформації про поход-
ження, як то «Полтавщина», або ж «на Чернігівщині». 
Трапляються також записи від переселенців, що теж не 
супроводжуються конкретними адресами. У таких ви-
падках зразки занесені в загальну базу із вказанням ли-
ше цих обмежених оригінальних паспортних даних з 
друкованого джерела. 

У будь-якому випадку, якщо зазначена в «паспорті» 
адреса населеного пункту не співпадає із сучасною – во-
на обов‟язково фіксується у стовпці «Адреса оригіналу». 

Електронна база даних містить всю інформацію, яку 
вдалося перевірити, ідентифікувати в системі сучасного 
адміністративного устрою. Можливості таблиці EXCEL 
передбачають використання функцій сортування за не-
обхідними параметрами, тому порядок внесення кон-
кретних творів у ЕТД відповідає порядку розташування 
їх у збірниках. За необхідності можна задати пошук за 
однією чи кількома необхідними ознаками.  

В паперовому каталозі ми змінили порядок слі-
дування зразків, обравши за першорядний територіаль-
ний критерій, оскільки якраз географічної систематиза-
ції дуже бракує у виданнях.  

Алфавітний географічний покажчик організований 
за принципом від більшої територіальної одиниці до 
найменшої у відповідності до системи адміністратив-
ного поділу терену. Отже, весь матеріал розгрупований 

за областями (краями, воєводствами), назви яких 
винесені в окремі рядки, розташовані за алфавітом у 
кожній країні. 

Під назвою області інформація розбита на стовпці: 
1-й – назва району (в Польщі – повіту), 2-й – ідентифі-
каційний номер населеного пункту в районі (за довід-
ником 1987р., якщо за іншим – додатково вказані остан-
ні дві цифри року видання довідника: /47 р., /69 р. тощо), 
3-й – назва населеного пункту (якщо він належить не до 
однойменної сільради – вказується також назва сільради 
(ґміни) з допискою «с.р.» (ґм). У квадратних дужках по-
даються назви населених пунктів, котрі не вдалося 
ідентифікувати доступними способами. Наступний 4-й 
стовпець («оригінальна адреса» – дані, що вказані у дру-
кованому джерелі) заповнений лише у разі суттєвого 
неспівпадіння сучасної адреси населеного пункту з тим, 
що позначено у публікації. В ньому ж може бути зазна-
чена курсивом додаткова інформація, примітки. 

В останньому стовпці перечислені всі зразки з обох 
антологій з зазначенням конкретної книги: ВП1, ВП2 – 
«Весільні пісні», книга 1, книга 2; далі після двокрапки 
викладено порядкові номери творів із вказаної книги, 
котрі записані в даному населеному пункті. Для дво-
томника «Весілля» (Т1, Т2) вказані загальні відомості 
про кількість опублікованих зразків по кожному населе-
ному пункту, детальніші дані див. на диску в ЕТД-VSL-
Ant. 

У разі необхідності відсортувати за алфавітом назви 
населених пунктів можна звернутися до електронної 
таблиці даних на диску. 

З метою географічної візуалізації представлених у 
публікаціях матеріалів результати реконструктивної та 
аналітичної роботи відтворено на карті. На ній позначені 
кордони сучасних адміністративних територій, назви 
обласних центрів, назви районних центрів (лише тих, 
котрі представлені опублікованими матеріалами). Циф-
ри на карті відповідають ідентифікаційним номерам на-
селених пунктів, вказаних у географічному покажчику.  

Окрім цього, карта відтворює і деякі статистичні 
дані, здобуті вже в результаті аналітичних процедур з 
базою даних. Концентрація пісенного матеріалу в кон-
кретному населеному пункті позначена рамкою навколо 
цифри-кода (понад 20 зразків з мелодіями), або рамкою з 
кольоровим заповненням (понад 50 творів). 

Загальну статистичну картину представленості 
весільних пісень з наспівами на всіх теренах української 
етнічної території віддзеркалено через кола різних 
розмірів (див. умовні позначки). На відміну від таблиці-
покажчика, котра фіксує конкретні зразки у прив‟язці до 
сучасного адміністративного устрою, на карті стати-
стична картина базується на етнографічному поділі 
території українських земель, орієнтовні кордони і назви 
яких позначені коричневим тоном. За основу окреслення 
культурно-етнографічних зон взято проект умовного 
регіонування території України, запропонований 
М. Грушевським 1918р. [4], за винятком теренів Гали-
чини та Володимирії, концепцію регіонально-
етнографічного устрою яких розробив Б. Луканюк [9]1. 

                                                           
 
1 Детальніше обґрунтування та опис відображеного на карті 

регіонального поділу українських етнічних територій див. 
у роботі [5, С. 213–214]. 
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Елена Г ончаренко,  Кате рин а Ил ьина  ( Киев )  

К ПРОЕКТУ «БАЗА ДАННЫХ ОБРЯДОВОГО МЕЛОСА  УКРАИНЦЕВ»                                              
(МАТЕРИАЛЫ АНТОЛОГИЙ  «СВАДЬБА» И «СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ»: ЛОКАЛИЗАЦИЯ)   

В связи с активизацией фольклорных исследований мелогеографической тематики актуализируется проблема дос-
товерности источников, точности географического происхождения материалов, привлекаемых в аналитическую базы. 
Публикации фольклорных произведений, собранных в течение прошлого, а то и позапрошлого века, составляют цен-
ный источник информации для современных исследований. Но их использование часто требует критического взгляда, 
в частности, дополнительных усилий по установке или уточнению паспортных данных этих материалов. 

В помощь исследователям предлагается географический указатель (каталог), обобщающий сведения из двух са-
мых объемных в Украине печатных собраний свадебных песен, а именно антологий-двухтомников «Весілля» (1970) и 
«Весільні пісні» (1982), где представлено большинство регионов украинской этнической территории. Общее количе-
ство нотных записей в этих томах – более 2500. Количество населенных пунктов, из которых они происходят – более 
300. Все географические названия, на которые ссылаются издания, проверены и идентифицироаны в системе совре-
менного административного устройства. Их список со ссылкой на соответствующие номера произведений дается в 
электронной версии Базы данных в формате Excel (на DVD), и в печатной – в виде алфавитного Реестра. Все установ-
ленные пункты локализированы на карте Украины с указанием статистики публикаций как по отдельным поселе-
ниям, так и с обобщением по этнографическим зонам. 

Ключевые слова: Украина, свадебные мелодии, источниковедение, географический указатель, база данных, статистика.  

Olena Honc harenko ,  Кate ryna I l yina ( Kyi v)  

TO THE PROJECT “DATABASE OF“THE RITUAL MELOS OF UKRAINIANS (MATERIALS OF THE 
ANTHOLOGIES “WEDDINGS” AND “WEDDING SONGS”: RHYTHMOTYPOLOGY AND LOCATING 

In connection with the activization of folklore investigations of the melogeographic themes the problem of sources 
credibility, accuracy of geographic origin of the materials attracted to the analytical base. Publication of the folklore works, 
collected during last or even before last centuries present the valuable source of information for modern investigations. But their 
application often requires critical processing, particularly, additional efforts for the ascertainment or refinement of these materials 
passport data. 

In order ot help the researchers it is offered a geographic guide (catalogue), which generalizes information from the two most 
sizeable in Ukraine published collections of wedding songs, namely two-volume anthologies ―Weddings‖ (1970) and ―Wedding 
songs‖ (1982), where the majority of the regions of Ukrainian ethnic territory is presented. The total number of music scores in 
these volumes is over 2500. They come from over 300 human settlements. Al geografic names, that are referred to in the editions, 
are checked and identified in the system of modern administrative order. Their list with reference to the appropriate numbers of 
works are given in the database electronic version in the Excel format (on the additional DVD) and is published in the form of 
alphabetic register. Locations of all of the identified points are shown on the map of Ukraine with the indicated statistics of 
published works both for the separate settlements and with generalization by ethnographic zones.  

Key words: Ukraine, wedding tunes, sourse study, geographic index, database, statistics. 



П
р
о
б
л
е
м

и
 е

т
н

о
м

у
з
и

к
о
л
о
г
ії. В

и
п

. 8
. Р

о
з
д

іл
 5

. Д
о
в

ід
н

и
к

 ... 

 

 
1
8
4
 

 



Г
о
н

ч
а
р
е
н

к
о
 О

., Іл
ь
їн

а
 К

.  Д
о
 п

р
о
е
к
т
у
 «Б

а
з
а
 д

а
н

и
х
 о

б
р
я
д

о
в
о
г
о
 м

е
л
о
с
у
». В

е
с
іл

л
я
... 

 

 
1
8
5
 

 



П
р
о
б
л
е
м

и
 е

т
н

о
м

у
з
и

к
о
л
о
г
ії. В

и
п

. 8
. Р

о
з
д

іл
 5

. Д
о
в

ід
н

и
к

 ... 

 

 
1
8
6
 

 



Г
о
н

ч
а
р
е
н

к
о
 О

., Іл
ь
їн

а
 К

.  Д
о
 п

р
о
е
к
т
у
 «Б

а
з
а
 д

а
н

и
х
 о

б
р
я
д

о
в
о
г
о
 м

е
л
о
с
у
». В

е
с
іл

л
я
... 

 

 
1
8
7
 

 
 

 
 




