
Народний музичний побут Центральної України 

 
                                                                      Чи знаєте, добрі люди, що таке музика? 

                                                                                    Для старого й молодого – забавка велика. 

                                                                                    Бо музика, як та весна в зеленому лузі, – 

                                                                                    Не було б музикантів, жили б люди в тузі. 
 

                                                                                                                З української народної пісні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Український народ створив неперевершений за художнім та образним багатством 

фольклор, а також розвинену багатожанрову, розмаїту за формами професійну музику, яка 

здобула міжнародного визнання.  

Навколишня природа завжди впливала на емоційний стан людини, задовольняла  

певні духовні потреби, надихала її на відтворення прекрасного в різних формах, що вилилося 

в поступове формування культури нашого народу, в тому числі й музичної, коріння якої  слід 

шукати ще в Київській Русі. Предмети з навколишньої природи слугували й першими 

музичними інструментами. Музично обдаровані умільці вдосконалювали їх, інтуїтивно 

додавали необхідні для  досягнення омріяного звучання деталі. Вдалі зразки копіювалися, 

поширювалися в народі. Так виникли й усталилися музичні інструменти, без яких немислима 

музика.  

Наш народ збагатив  світову музику оригінальними автохтонними (тобто створеними 

українцями на українській землі) музичними інструментами – кобзою й бандурою. Певного 

часу на територію нашої Батьківщини потрапили інструменти інших країн, які так вжилися в 

український народний музичний побут, що ми вважаємо їх своїми народними 

інструментами. 

 

 

 

 

 



І. Народні музичні інструменти Центральної України 
 

            Кожна місцевість України додала щось своє до скарбниці вітчизняної 

інструменталістки й виконавського мистецтва. Визначені три основні групи народних  

інструментів – ударні, духові та струнні.  Ми, жителі Центральної України, маємо свій 

найбільш вживаний набір народних музичних інструментів, який прислужився знаменитим 

українським троїстим музикам, кобзарям, бандуристам, лірникам і органічно присутній в 

народному музичному побуті й сьогодні. 

 

З ударних:  
- бубон (або решітко) – дерев'яний обруч (до 50 см у діаметрі), на якому 

закріплюється шкіряна мембрана. В обручі подеколи роблять спеціальні 

прорізи, куди вмонтовують металеві пластинки-брязкальця. Входить до 

складу інструментальних ансамблів, зокрема троїстої музики. 

 

 

 

 

- барабан – має вигляд циліндра, з двох боків обтягнутого шкірою. Він здавна 

побутував у війську. 

 

 

 

 

 

 

               Епізодично в ролі шумових інструментів використовуються також такі предмети побуту, як підкова, 

рубель, качалка, затула, торохкало, било, дзвін, калатало (відомий український письменник Олесь Гончар 

локальну назву калатала – тронка – виніс у заголовок роману). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З духових: 
- сопілка та її різновиди – народний духовий інструмент типу 

подовжньої флейти, виготовлений з деревини: бузини, 

ліщини, липи, очерету, калинової гілки. Її довжина сягає 300 

– 400 мм. У нижньому кінці просвердлюються або 

пропалюються п'ять – шість отворів. 

 

 

- кувиця (або кувички, кувикли, кугикли) – свиріль, український різновид 

поширеної в музичній практиці багатьох народів флейти Пана. Вона складається 

з певної кількості дерев'яних або очеретяних трубок (їх буває до 17), що мають 

однаковий діаметр, але різну довжину. Нижній кінець трубок закритий. 

 

 

 

 

 

 



- свистунець – різновид посудинних флейт. Фігурки у вигляді тулуба 

людини, корівки, баранчика, пташки виготовляються із звичайної 

гончарної глини. У наш час широко відомі свистунці опішнянських 

майстрів. 

 

Зі струнних: 
- кобза – український старовинний щипковий інструмент. Має грушоподібний корпус, 

шийку з 4 – 10-ма ладами, від 5 до 10 струн і приструнків. З ХVІІІ ст. її витіснила з 

вжитку більш досконала бандура, але родина кобз й досі входить до складу оркестру 

народних інструментів. 

 

 

 

 

 

 

- бандура – український народний щипковий інструмент, корпус якого має овальну 

форму, гриф з кілками для 10-14 басових струн та великої кількості (до 50) 

приструнків. Бандура набула надзвичайної популярності в Україні, де застосовується 

як сольний, ансамблевий, оркестровий та акомпануючий інструмент. Є основою 

капели бандуристів. 

 

 

 

 

 

- торбан – близький за будовою до бандури струнно-щипковий інструмент має овальний 

корпус, але більш витягнутий, ніж у бандури. Гриф трохи ширший і довший, з двома 

головками. Струни торбана (від 30 до 60 струн та приструнків) жильні, через що звучання 

його значно м'якше й ніжніше. При грі торбан тримають на колінах у горизонтальному 

положенні, пальцями обох рук перебирають струни. Торбан був розповсюджений на 

Україні здебільшого серед привілейованих станів – козацької старшини, панства, 

духовенства, тому часто звався "панською бандурою". Але траплялися й народні 

музиканти, які віртуозно грали на торбані. 

 

 

 

 

 

 

- скрипка, басоля і бас – широко розповсюджені на Україні струнно-смичкові 

інструменти. Скрипка має традиційну будову і звичайний стрій. Басоля подібна до 

віолончелі, при грі виконавець тримає її між коліньми. Інколи звук видобувають не 

смичком, а щипком. Басоля використовувалась у троїстих музиках як басова опора. 

Бас зовнішньо схожий на контрабас. Мав чотири струни. У минулому зустрічалися 

басолі й баси на три струни. Популярний гумористичний вид баса називають 

козобас. 

 

 

 

 

 

 

- ліра (або реля) – струнно-клавішно-смичковий інструмент, на якому 

грали сліпі, співці-музиканти. На її корпус, що нагадував гітару без 

грифа, натягувалося три струни. Звук видобувався дерев'яним кругом, 

який торкався своїм краєм усіх трьох струн. Він обертався навколо осі 

за допомогою спеціальної ручки (корби). Струни в місцях дотику з 

кругом обмотувалися вовною, його край натирався каніфоллю. 

Важлива деталь ліри – клавіатура. Завдяки особливому пристрою 

(переміщенню однієї з клавішей) ліра може настроюватися "на весело" 

(мажорний лад) або "на жалоб" (мінорний лад). 
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ІІ.  Народні інструменти у традиційних українських 

 танцювальних і пісенних жанрах 

 

            Троїста музика.  

Дуже швидко першість у музиці, призначеної для супроводу танців, посіла скрипка, 

яка внесла в традиційну інструментальну музику докорінні зміни й стала улюбленим і 

широко розповсюдженим народним інструментом. З її появою й сформувався український 

традиційний народний ансамбль – троїста музика, функцією якого було групове 

імпровізаційне творення і виконання музики до танцю, а пізніше – і для слухання. У 

центральних областях України у троїстих музик побутують переважно три інструменти: 

скрипка, басоля та бубон. Наявність трьох стабільних функцій – мелодичної, гармонічної й 

метро-ритмічної (але не обов'язково трьох інструментів, як інколи помилково вважають), їх 

усвідомлене й строге закріплення за виконавцями – провідна властивість цього ансамблю.  

Без троїстих музик не проходило жодне свято українців. Святкові веселощі, сміх, 

гумор супроводжували танці під їх гру.  
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            Кобзарі, лірники, бандуристи 

Ще одна славетна сторінка українського народного виконавського мистецтва – 

кобзарі, лірники, бандуристи… Саме ці виконавці зберегли для нас знамениті думи –

національний епос українського народу, історичні, чумацькі, обрядові, родинно-побутові, і 

одне з найцінніших фольклорних надбань нашого народу – ліричні пісні, які перевертають 

душу, будь-чию, не тільки українську. Можна одним словом визначити про що співали 

кобзарі, лірники, бандуристи – про Долю! У глобальному, філософському значенні цього 

слова.  

Кобзарство, лірництво – унікальне, суто українське явище. В Україні  слово "кобзар" 

має особливе значення. Історично "кобзар" – і член своєрідного професійного музичного 

цеху, – однойменного братства, і назва збірки сакральних для кожного українця поезій 

великого українця, нашого національного пророка Тараса Шевченка і його особисте ім'я у 

вічності (кожний українець розуміє, про кого йдеться, коли промовляють "наш славетний 

Кобзар"). 
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ІІІ. Українське народне виконавське мистецтво сьогодні 
 

Немає в світі меломана, який не знав би і не захоплювався мистецтвом українських 

бандуристів – знаменитих капел, тріо, окремих виконавців.  

У фольклорно-етнографічних ансамблях можна почути й звучання ліри. 

В оркестрах народних інструментів сьогодні звучать і кобза з бандурою, і сопілка із 

свиріллю, і скрипка з басолею, і барабани, і литаври. 

 Неперевершеною народною мелодикою, гумором сповнені видовищні, яскраві 

виступи і сучасних троїстих музик. 
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